Vasco Token (MBVASCO01)

Oportunidade
O Club de Regatas Vasco da Gama e o MBDA viabilizaram a possibilidade de torcedores do Clube e investidores
apaixonados por futebol adquirirem um ativo digital representativo de cessão de direitos creditórios decorrentes do
Mecanismo de Solidariedade de atletas formados pelo Clube.

Por meio do Mecanismo de Solidariedade, estabelecido pela FIFA e pela legislação nacional, o clube formador tem
direito a uma porcentagem da venda de jogadores formados em sua base e que não atuam mais no clube.

Pelas regras da FIFA, aplicável a transações internacionais, o percentual poderá variar de acordo com os anos passados no clube e a idade do jogador na época, podendo chegar até 5% do valor de uma transferência futura, sendo
calculada de acordo a tabela abaixo:

Por exemplo, quando Philippe Coutinho, consagrado atle-

por temporada completa

ta cruzmaltino, foi vendido pelo Liverpool para o Barce-

12º ao 15º

0,25%

15 milhões pela transação decorrente do Mecanismo de

16º ao 23º

0,50%

Dados do Transfermarkt em out/20
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% DA VENDA

ANIVERSÁRIO DO JOGADOR

lona por R$ 633 milhões, o Vasco recebeu cerca de R$

Solidariedade, já que possui direito sobre 2,25% do valor
de cada negociação internacional envolvendo o jogador.

O Mecanismo de Solidariedade também é previsto na

% DA VENDA

legislação nacional (Lei Pelé), e é aplicável a transações

ANIVERSÁRIO DO JOGADOR

por temporada completa

times brasileiros. O percentual final máximo também é de

14º ao 17º

1,00%

18º ao 19º

0,50%

nacionais - ou seja, quando o jogador é transferido entre

5%, como na regra da FIFA, mas a distribuição conforme o

tempo que o jogador passou na base do clube é diferente,
seguindo a tabela ao lado:

Veja abaixo quanto cada atleta representa da expectativa de recebimento2:
ID

ATLETA

% DA CESTA

01

Philippe Coutinho

26,92%

02

Douglas Luiz

22,88%

03

Paulinho

19,69%

04

Evander

9,47%

05

Allan Loureiro

5,32%

06

Alex Teixeira

4,00%

07

Matheus Vital

3,23%

08

Marrony

3,03%

09

Josef Souza

2,59%

10

Luan

11

Alan Kardec

12

Nathan

11
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07

08

12

09 10
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05
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03

02

2,16%
0,55%
0,17%

Considerando que os percentuais são baseados em valores estimados,
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podendo variar conforme os valores efetivos das transferências futuras

Como funciona
O Vasco, detentor do percentual de transferências futuras de jogadores formados em sua base, decidiu re-

alizar a cessão dos direitos creditórios decorrentes do

percentuais de Mecanismo de Solidariedade que o Vasco possui desses jogadores.

Mecanismo de Solidariedade. O Clube irá ceder os direi-

Como o Clube receberá os recursos no presente e os

investidores o risco de não realização de transferências e

apenas futuramente, o valor a ser recebido pelo Vas-

tos creditórios eventuais e futuros e compartilhar com
a possibilidade de transferência que resultem em valores
acima dos aqui estimados.

O valor total da oferta é de R$50.000.000 representados

em 500.000 tokens de R$100 cada. Esse valor é calcu-

lado com base no valor de mercado destes jogadores

compradores de MBVASCO01 poderão receber quantias
co já inclui um potencial de retorno de 20% em euros,
já que o Clube está oferecendo um desconto de 16,67%
sobre o valor estimado do grupo de jogadores, que é de

R$60.000.0004. Aplicando o desconto, chegamos ao valor
da oferta de R$50.000.000.

estimado no Transfermarkt em 28/10/2020 - renomado

A diferença entre valor esperado de recebimento em ra-

valores de mercado dos jogadores - o potencial de va-

hoje ao Clube é um dos componentes de retorno do ati-

site do mercado de futebol que apresenta potenciais

lorização ou desvalorização estimado pelo avançar da
idade, as possíveis transações de compra e venda dos
jogadores, pela cotação do Euro em 28/10/2020 e pelos

zão de vendas nacionais e internacionais e o valor pago
vo. Além disso, existe (i) a possibilidade de realização de
mais transferências, (ii) de negociações em valores superiores ao cenário-base (iii) a exposição do negociador

3
25% dos tokens (125.000 tokens, ou R$12.500.000) permanecerão em lock-up com o Vasco até a liquidação final da operação - ou seja, não há possibilidade de venda por parte do Clube. Isso é feito para garantir o alinhamento de interesses entre o Clube e os negociadores dos tokens.

As estimativas de valor do grupo de jogadores, elaboradas com base nas informações disponíveis em 28/10/2020,  não constituem garantia por parte
doMercadoB
 itcoin, d
 e qualquer empresa de seu grupo, ou do Club de Regatas Vasco da Gama.
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à variação do euro e (iv) realização de cláusulas de performance vigentes e futuras do grupo de jogadores.

Cláusulas de performance associam os pagamentos à performance de um jogador. Podem incluir números como gols,
assistências, partidas jogadas como titular, títulos, entre outros. Caso o jogador atinja o número estipulado, o clube

comprador paga um valor extra além do valor original da compra. Tais pagamentos podem aumentar o rendimento
dos detentores de MBVASCO01.

Valor Inicial

Maior valor
dos jogadores

{

Desconto

Variação
Cambial

Mais
Transferências

Cláusulas de
performance

A soma é o valor
recebido ao final.

Cenários de Retorno5 6

A cotação do euro usada como base dos cálculos é a taxa PTAX de

5

venda do dia 05/11/2020, de R$6,58 (Banco Central)
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As estimativas de retorno, elaboradas com base nas informações dis-

poníveis no momento do lançamento da oportunidade, não constituem
garantia por parte do Mercado Bitcoin, de qualquer empresa de seu

grupo, ou do Club de Regatas Vasco da Gama.

Detalhes operacionais
Foram gerados 500.000 MBVASCO01 no valor unitário de

Assim que qualquer pagamento for recebido, o valor em

0,0002% dos direitos de venda dos jogadores listados.

acordo com as proporções adquiridas.

Cada token representa contratos de cessão parcial.

Além disso, será possível negociar livremente o MBVAS-

R$100, sendo que cada unidade de MBVASCO01 significa

Esses contratos fundamentam o direito do detentor do

token de receber proporcionalmente os créditos decorrentes do direito do Mecanismo de Solidariedade do
conjunto de atletas.

reais7 será distribuído para os detentores dos tokens, de

CO01 após a finalização da venda inicial na plataforma.

Os recursos são distribuídos para os detentores de MB-

VASCO01 conforme ocorrem transações envolvendo os
jogadores que compõem o grupo. Para estabelecer a lista final de detentores de tokens que receberão os recur-

Caso o valor pago a título de Mecanismo de Solidariedade do jogador seja em qualquer outra moeda que não o real, a moeda utilizada para pagamento
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será convertida para reais usando câmbio fornecido pelo agente de câmbio da operação no momento do fechamento do câmbio.

sos, fica definida a data na qual o Clube emite o invoice

para recebimento do valor devido a título de Mecanismo.
Os tokens serão extintos quando não houver mais pos-

sibilidade de vendas futuras de todos os jogadores lis-

tados, ou quando todos os jogadores atingirem a marca de 40 (quarenta) anos, em um processo conhecido
como ‘queima de tokens’.

VALOR INICIAL DO MBVASCO01
R$ 100
PRAZO PARA RECEBIMENTO

Formalização
Due Diligence realizada pelo CSMV Advogados, com
ampla experiência no campo de direito desportivo,
constatou que:
•

O Clube detém os percentuais do Mecanismo de

•

O Clube encontra-se em dia com sua obrigações

•

25% dos tokens permanecerão com o Clube (lockup até
queima)
TOKENIZAÇÃO
Utilizamos o blockchain do Ethereum para gerar os tokens
representativos da cessão integral dos direitos creditórios.
Os tokens e o contrato inteligente podem ser visualizados
neste link.

perante órgãos reguladores do futebol; e

De acordo com as regras de direito desportivo, o

Clube pode realizar a cessão dos direitos decorrentes do Mecanismo de Solidariedade;

Variável de acordo com as vendas futuras, duração de
carreiras dos jogadores8
RESERVA DO CLUBE FORMADOR

Solidariedade dos jogadores listados acima;

O MBDA, como estruturador da oportunidade, emite
tokens que representam um contrato de cessão dos di-

reitos decorrentes do Mecanismo de Solidariedade. Assim, cada detentor de token se beneficia sendo titular

de uma parcela proporcional (0,0002% por token comprado) desses direitos a serem recebidos futuramente
a título de transferência de um dos jogadores que compõem o conjunto.

Como isso fortalece o clube?
Como não é certo que os jogadores formados pelo Vasco serão vendidos em operações futuras, o Clube pode não

receber nada pelo direito de Mecanismo de Solidariedade que detém, já que não tem qualquer ingerência sobre as
transferências dos jogadores para receber recursos.

Dessa forma, quando o Clube tokeniza e cede direitos creditórios para os torcedores/negociadores por meio do ativo

digital MBVASCO01, ele poderá compartilhar os riscos e adiantar parte dos recursos, fortalecendo sua saúde financeira
e investindo mais recursos na base.

Por outro lado, possibilita que torcedores/negociadores participem ativamente dessa ação via uma exposição positiva

em relação às transferências futuras de jogadores que foram formados por seu Clube e que compõem o MBVASCO01.

Fatores relevantes para a análise
Além dos aspectos de apoio ao time, importante para

qualquer torcedor, o Vasco Token foi pensado para ser,

2.

possuem um tempo de carreira previsto menor, e por

também, uma aplicação. Para isso, modelamos o valor

isso raramente movimentam o mesmo valor de um

previsto dos jogadores listados ao longo de sua carreira,

jogador no auge de seu potencial de idade, técnico

de acordo com algumas variáveis:
1.

Valor de mercado: o valor de mercado de cada
jogador foi considerado utilizando a ferramenta
TransferMarkt, uma das maiores bases de dados de

futebol do mundo. O valor presente é atualizado no
tempo conforme os outros fatores abaixo;
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Entre outros fatores que podem surgir no decorrer da operação

Idade do jogador: jogadores muito novos ainda de-

vem se desenvolver, e os jogadores mais experientes

3.

4.

e comercial;

Posição do atleta: a posição em que ele atua afeta

o seu valor de mercado e a possibilidade de transferência;

Liga/Campeonato: a liga em que o jogador atua influencia seu valor de mercado e a possibilidade de
transferência;

https://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/171
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Com base nessas variáveis, o valor de aproximadamente R$60.000.000 foi estimado como montante total somado de
vendas futuras dos jogadores listados e, com base nesse valor, que o desconto aplicado pelo Vasco na venda inicial
foi calculado.

A Base do Vasco da Gama
“Conhecido por possuir uma “Fábrica de Craques” dentro de suas dependências, o Club de Regatas Vasco da
Gama se notabilizou ao longo de sua história pela formação de jogadores que marcaram época no futebol
mundial. Barbosa, Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Valdir Bigode, Carlos Germano, Felipe, Pedrinho, Hélton, Alan Kardec, Souza, Alex Teixeira e Phillipe Coutinho estão entre os talentos lapidados na Colina Histórica.”

Principais riscos
•

Os jogadores podem continuar no mesmo time. No
caso, o detentor do token corre o risco de não rece-

ber pagamento algum durante a existência da oportunidade, já que apenas quando uma venda de um

jogador que ainda tem contrato com um clube é

•

Por diversos motivos, os jogadores podem ter sua

•

As estimativas de retorno, elaboradas com base nas

quando ocorrem transferências de jogadores que
ainda possuem contratos vigentes com os times.

•

transferido sem ter um contrato vigente no momento

•

da transação, não é devido nenhum valor ao Vasco.

No caso de um dos jogadores do grupo ser transferi-

do ao próprio Vasco da Gama, a transação não gera
recebíveis de Mecanismo de Solidariedade;

Pela regra da FIFA, o clube comprador é o responsável por realizar o pagamento do Mecanismo de

Solidariedade. Por quaisquer motivos alheios ao Vas-

co, ao MBDA ou ao Mercado Bitcoin, tal clube pode
impor obstáculos ao pagamento, e pode ser neces-

sário que o direito de recebimento do valor devido
seja levado para arbitragem junto à FIFA.

truturador ou de qualquer empresa relacionada.

O inadimplemento contratual de alguma das partes

envolvidas na operação, e o consequente processo
judicial advindo desse inadimplemento, pode afetar

Caso qualquer um dos jogadores selecionados seja

•

informações disponíveis ao tempo do lançamento
não constituem garantia por parte do Clube, do es-

mentos relativos à venda.

O Mecanismo de Solidariedade é apenas devido

dificaria a estrutura de retorno da oportunidade.

da oportunidade podem se mostrar imprecisas e

realizada que o detentor do token receberá paga•

carreira encurtada de forma imprevisível, o que mo-

negativamente o prazo de recebimento dos valores
•

devidos pelos investidores dos tokens.

Podem ocorrer mudanças nas regras nacionais e/ou
da FIFA referentes ao Mecanismo de Solidariedade.
Ressalte-se que avaliamos que esse risco é positivo
no momento para as regras da FIFA. A entidade está

estudando aumentar o valor do mecanismo de 5%

para 7%, o que beneficiaria diretamente os detentores dos tokens. Além disso, está trabalhando em
uma câmara de compensação dos valores devidos

a título de Mecanismo de solidariedade, o que irá
aumentar a segurança quanto ao pagamento por
parte dos clubes devedores.

Saiba quem está por trás
O MBDA é o responsável pela emissão dos ativos digitais representativos de ativos reais e pela distribuição a clientes

interessados. Sua equipe tem décadas de experiência em estruturação e dinâmicas de mercado financeiro tradicional. Essa expertise de mercado aliada às novas tecnologias possibilitam a democratização de ativos alternativos, que
antes eram acessíveis apenas a grandes instituições.

O Club de Regatas Vasco da Gama foi fundado em 21 de agosto de 1898 e é um dos clubes mais bem-sucedidos do

Brasil. Dentre suas maiores conquistas, destacam-se os dois títulos Sulamericanos (1948 e 1998) e uma Copa Mercosul
(2000). Além disso, é tetracampeão do Campeonato Brasileiro e campeão da Copa do Brasil (2011).

O Mercado Bitcoin foi fundado em 2013 e é hoje, a empresa de criptoativos mais segura e com maior liquidez da América
Latina. Com cerca de 2 milhões de clientes e mais de 12 bilhões de reais negociados, a empresa está transformando

a relação das pessoas com o dinheiro e busca elevar a experiência de quem vivencia essa revolução, entregando o
melhor serviço de negociação de ativos digitais com liberdade e credibilidade.

