
 

 

Ele só queria um abraço 

Como a paixão pelo futebol pode transformar segundos 

em momentos eternos 

Ele acordou cedo, naquele domingo, em alguma cidade francesa, ansioso pela 

oportunidade de assistir seu ídolo de perto. 

Tomou café e logo foi se aprontar para o dia que ele tanto esperava: O Dia do Jogo. 

Chegou cedo ao estádio junto aos seus pais, pode contemplar aquela multidão 

uniformizada adentrado ao estádio com cânticos ao seu time do coração. 

Ao ver os jogadores pisando no gramado, ele começa a sentir uma emoção que ele não 

sabe bem explicar. 



Seus olhos mal piscam, seus batimentos cardíacos estão acelerados e os pelos do seu braço 

estão arrepiados. 

Quando o juiz apita o início da partida, a euforia toma conta do estádio, fica-se quando 

ensurdecedor, ela mal consegue conversar com seus pais ao seu lado. 

A todo momento que seu ídolo máximo toca na bola, seus olhos brilham. 

Por um instante, ele imagina como seria dá um abraço nele. 

Mas logo se censura, pois é proibido invadir o gramado e também o que as pessoas diriam 

dele por uma atitude dessa... 

O que diriam dele no colégio no dia seguinte... 

Porém, ele começa a perceber que existe uma chance, afinal são poucos metros e como 

ele é bem rápido jogando futebol com seus colegas poderia chegar ao seu herói antes dos 

seguranças o impedir. 

Será que ele vai conseguir? E afinal, por qual razão esse menino quer fazer isso? 

Essa história faz me lembrar quando eu tinha 9 anos de idade. 

Era a Copa de 98, que também foi disputada na França. 

Assim como na maioria das vezes, quando o Mundial de Seleções é disputado, o clima 

fica diferente. 

Principalmente nos jogos da Seleção Brasileira. 

Pela minha tenra idade, aquela foi minha primeira copa. Ainda hoje me lembro dos 

placares de todas as partidas, não só do Brasil, mas de todas as seleções... 

Como você deve saber, o Brasil não ganhou aquela Copa. 



Isso foi há 23 anos e me recordo da tristeza daquele domingo com a França sendo campeã, 

depois de vencer o Brasil por 3 x 0. 

Porém, eu disse a mim mesmo: “Ainda vou a um jogo de Copa do Mundo”. 

Naquela época, teria que gastar uma pequena fortuna para se concretizar um desejo desse, 

pois as Copas, geralmente, realizavam-se em países ricos. 

Quis o destino, ainda bem, que a Copa de 2014 foi sediada no nosso país e haveria 

algumas partidas que seriam disputas na cidade onde moro. 

Inclusive tenho o ingresso guardado daquele jogo, entre Uruguai x Costa Rica. (Não me 

condene, por favor, mas desde 98 não consigo mais torcer para o Brasil em Copas). 

Quando você ler esses relatos, algumas indagações vêm a sua cabeça: 

“Por que o futebol é capaz de mover essa paixão toda?” 

“Quanto vale ter seu sonho de infância realizado?” 

“O que faz um menino invadir um campo de futebol na hora da partida?” 

E por falar nesse menino ainda vou contar como termina essa história... 

Mas antes disso, voltando aquelas perguntas, tentando ser racional agora não há como 

menosprezar que essa paixão pode ser monetizada de muitas formas. 

A questão é que até então somente clubes, dirigentes, patrocinadores, empresários, grupos 

de mídia e lógico, os próprios jogadores se beneficiavam disso de forma financeira. 

Mas se hoje eu te disser que existe um mundo que você ainda não conhece relacionado 

ao Futebol e que está fazendo com que pessoas comuns ganhem muito dinheiro com isso. 

Você acreditaria? 



E se eu te disser que isso não tem nada a ver com apostas esportivas ou algo parecido. 

Você ficaria mais curioso? 

E se eu te disser que é algo que os maiores clubes de futebol do mundo estão investindo 

nisso.  

Ainda está desconfiado? 

Entendo completamente. Eu também estava antes de ter acesso a esses dados que vou 

mostrar: 

 

O Barcelona FC já está utilizando essa estratégia. 



 

https://www.coinbase.com/pt/price/fc-barcelona-fan-token 

Imagem obtida em 12/11/2021 

Explicando em termos financeiros, se você tivesse acessado essa forma de investimento 

assim que foi lançada há pouco mais de 01 ano, isso teria acontecido: 

R$ 100 hoje valeriam R$ 482,26 

R$ 1.000 hoje valeriam R$ 4.822,60 

R$ 10.000 hoje valeriam R$ 48.226,00 

Agora, o dado mais importante. Se você reparar no gráfico, vai perceber que houve picos 

com relação a esse investimento. Trazendo em números, se você tivesse vendido na alta: 

R$ 100 teriam se transformado em R$ 3.272,00 

R$ 1.000 teriam se transformado em R$ 32.272,00 

R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 322.720,00 

 

https://www.coinbase.com/pt/price/fc-barcelona-fan-token


É surreal você deve tá imaginando, não é?! 

 

Então dá uma olhada nesse outro gráfico desse clube italiano: 

 

https://www.coinbase.com/pt/price/juventus-fan-token 

Imagem obtida em 12/11/2021 

Colocando em números, olha o que aconteceria: 

R$ 100 hoje valeriam R$ 583,73 

R$ 1.000 hoje valeriam R$ 5.837,30 

R$ 10.000 hoje valeriam R$ 58.373,00 

E se você tivesse vendido na alta? 

https://www.coinbase.com/pt/price/juventus-fan-token


R$ 100 teriam se transformado em R$ 1.927,00 

R$ 1.000 teriam se transformado em R$ 19.270,00 

R$ 10.000 teriam se transformado em R$ 192.700,00 

 

Sei que é algo bem difícil de acreditar de cara, mas os dados estão aí, inclusive os links 

estão disponíveis para sua consulta, até incentivo você a fazer isso depois dessa leitura. 

Mas voltando para esses gráficos. Que tipo de investimento é esse no mundo do futebol 

que já beneficiou tantas pessoas? 

Fan Tokens 

Fan Tokens são ativos digitais colecionáveis cunhados na blockchain Chiliz cuja 

aquisição dá ao dono o direito de participar de promoções, enquetes, competições e outras 

atividades pensadas pelos departamentos de marketing dos clubes. 

Em resumo, poderíamos chamar de Bitcoins do Futebol. 

Mas calma aí! 

Não é pra sair por aí comprando tudo que é Fan Token, pois são investimentos 

extremamente voláteis e podem levar sérios danos ao seu patrimônio se você não souber 

o que está fazendo. 

Porém nesse momento, quero te mostrar algo que está acontecendo nesse momento no 

nosso país: 



 

 

 

Os clubes brasileiros estão aderindo aos Fan Tokens 

 



 

Lá fora, já tem até jogador sendo pago em Fan Token! 

 

 

Mais uma vez alerto que você não deve sair por aí comprando Fan Token sem nenhuma 

orientação. 

Talvez você esteja dizendo que isso era só uma modinha, afinal os gráficos estão em baixa 

nesse momento. 

Você pode ter razão nisso, pois em se tratando de investimentos não há como cravar nada 

no Curto Prazo. 

Porém, por gentileza, conceda-me o benefício da dúvida que eu ainda vou te mostrar algo 

valioso. 

Veja esse gráfico: 



 

  

Esse gráfico pertence ao Google Trends, que evidencia os termos mais buscados na maior 

de Rede de Pesquisa do mundo. 

Ele demonstra o interesse no termo Fan Token e percebe-se que já houve picos em uma 

passado recente e nada impede que isso possa acontecer novamente. 

Com mais clubes no Brasil e no mundo entrando nesse mercado, a tendência é que ele 

cresça mais ainda.  

Duvida? Olha essa notícia: 

 

 



Fonte: https://beincrypto.com.br/nfts-fan-tokens-esportes/ 

Esse mercado pode crescer até 20x nos próximos anos 

E já é acessível a qualquer pessoa. 

 

 

Você pode estar pensado agora: 

Não faz sentido comprar algo só pra escolher a cor da camisa do time no dia do jogo. 

Realmente se você não for torcedor daquele time, não faz tanto sentido mesmo. 

Diga agora, se você não mudaria de ideia vendo essas notícias a seguir: 

 

https://beincrypto.com.br/nfts-fan-tokens-esportes/


 

 

Fonte: https://www.torcedores.com/noticias/2021/09/10-principais-negociacoes-jogadores-

clubes-brasileiros-para-europa-2021-22 

 

https://www.torcedores.com/noticias/2021/09/10-principais-negociacoes-jogadores-clubes-brasileiros-para-europa-2021-22
https://www.torcedores.com/noticias/2021/09/10-principais-negociacoes-jogadores-clubes-brasileiros-para-europa-2021-22


Como você se sentiria, caindo dinheiro na sua conta simplesmente porque aquele craque 

foi vendido para um Clube europeu? 

Seria ótimo ein?! 

E se eu te dissesse que isso pode acontecer várias vezes com o mesmo jogador: 

 

Isso mesmo, por causa desse mecanismo que a Fifa criou você poderá ter acesso a parte 

dos valores obtidos das transações. 

Como os clubes brasileiros revelam muitos talentos todo ano, não é algo a se ignorar, não 

é? 

E outra coisa muito importante com relação a esse mercado no Brasil. 

O cenário jurídico e econômico está mudando. Olha só: 

 

Ou seja, os clubes de futebol no Brasil serão alvos de investimento e essas empresas não 

vão entrar para perder dinheiro. 

Veja quem está interessado em alguns clubes: 



 

Fonte: https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-

variavel/empresas/noticia/2021/10/28/xp-vai-buscar-socio-para-o-botafogo.ghtml 

Isso tudo gera um efeito cascata! 

Quanto mais investimentos nos clubes de futebol, mais atrairá investidores e quanto mais 

investidores maior esse mercado se tornará. 

E pra você não ficar fora desse mercado é necessário ter acesso a informações de 

qualidade. 

Assim como você teve agora 

Você pode perceber que esses investimentos ligados ao futebol são bem recentes 

A concorrência tende a crescer e oferecer novas oportunidades de lucro. 

Principalmente para aqueles que estivem bem informados. 

Sabendo disso, como seria se você tivesse acesso a todas essas atualizações do mercado 

de investimentos ligados ao esporte em geral, especialmente o Futebol? 

Se antes que virasse notícia nos maiores portais de comunicação, você já soubesse? 

Afinal, se todos já sabem perde-se o timing e não há como beneficiar dessa notícia. 

Se você tivesse acesso a essas informações exclusivas que poucos nesse mundo têm? 

https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2021/10/28/xp-vai-buscar-socio-para-o-botafogo.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2021/10/28/xp-vai-buscar-socio-para-o-botafogo.ghtml


Baseado nisso, quero te convidar para conhecer a: 

 

Sports Money 

 

Uma editora de publicações online que cobre diariamente os negócios no Brasil e no 

Mundo relacionados ao universo dos esportes. 

Só aqui você vai encontrar tudo que cerca o ecossistema financeiro dos principais esportes 

no mundo: 

• Futebol 

• Basquete 

• Vôlei 

• Atletismo 

• Tênis 

• Boxe  

• MMA 

• Golfe 

• Automobilismo 

• Rugby 

 

Entre outros que a maioria do público desconhece. 

Além disso, você irá receber tudo sobre a sua Liga Profissional preferida da Terra do Tio 

Sam: 



Na série especial: 

My League Favorite 

Pode escolher: 

 

 

 

 

 

 

Você terá ao seu alcance as maiores movimentações do mercado financeiro ligados às 

ligas profissionais mais lucrativas do mundo. 



A aquisição dessa newsletter não vai te custar nada. 

100% Gratuito 

Isso mesmo. 

É um presente que quero te dar! 

Mas não para por aí... 

Tenho mais uma surpresa pra você que é apaixonado por futebol e nunca soube como 

transformar isso em dinheiro. 

É algo que totalmente inédito no Brasil e talvez no mundo. 

É a série de relatórios mensais que no momento estou chamando de: 

I.A.F. (Investidores Anônimos do Futebol) 

Esta série vai trazer um documento exclusivo todo mês com as maiores tendências de 

negócios que poderão surgir no mundo da bola. 

Como você mesmo viu, todo dia tem uma novidade relacionada a este tema 

• Qual será a próxima Fan Token que irá explodir no mercado? 

• Como a legislação atual pode impactar o clube do seu coração? 

• Quais serão os clubes que se tornarão empresas? 

• Qual será o jogador que quando for vendido vai colocar aquele dinheiro 

inesperado no seu bolso? 

 

Isso tudo você somente saberá comigo. 



Tenho uma equipe especializada que se dedica diariamente para vasculhar as melhores 

informações do mundo do Futebol. 

Isso você não vai encontrar de jeito nenhum no seu site de esportes favoritos. 

Além desse relatório mensal, você também terá a sua disposição o que chamo de: 

 

S.O.S. INVESTIDOR 

 

Em resumo, é um alerta que você receberá através do meu canal exclusivo do Telegram. 

Sempre que algo relacionado ao esporte favorito mundial acontecer e que possa impactar 

seu bolso, tanto de forma negativa como positiva, estarei te atualizando para você se 

antecipar e não ser pego de surpresa. 

Mas tenho quer ser sincero com você.  

Para você entrar no Clube Exclusivo do I.A.F é preciso que tome uma decisão. 

Essa decisão me lembra a história daquele menino... 

Se ele agiu por impulso ou se já tinha planejado a semana toda que ele iria invadir o 

gramado não há como saber. 

Só sei que ele decidiu. 

Enfrentou a desconfiança dos que estavam a seu redor. 

Desafiou os seguranças. 

Finalmente, deu um abraço no seu jogador favorito. 



E ainda por cima ganhou de presente a camisa que seu ídolo estava usando. 

Hoje, você também pode tomar uma decisão e também ganhar uma camisa do seu time 

favorito. 

Se você adquirir o ingresso do Clube Exclusivo do I.A.F, automaticamente você estará 

concorrendo ao sorteio de uma camisa oficial. 

Você terá 10 (dez) chances de ganhar a camisa do seu time do coração, isso mesmo que 

você leu. 

Sorteio de 10 camisas oficiais 

Ganhou o sorteio e só escolher a camisa.  

Pode ser de qualquer clube do mundo. 

É só dizer que entrego, sem nenhum custo adicional, na sua casa. 

Com certeza, está passando pela sua cabeça quanto deve custar esse ingresso. 

Não é? 

Tenho uma notícia ótima para você. 

Ele vai custar bem menos do que esse ingresso abaixo: 



 

Não se preocupe, ele vai ser bem mais barato que o ingresso da Final da Libertadores. 

 

R$ 1.100 

 

Falando do sorteio das camisas, sabe quanto custa uma camisa oficial do Flamengo, no 

site do clube, por exemplo? 



 

Fonte: https://loja.flamengo.com.br/ 

E se eu te disser que o ingresso do nosso clube é mais barato ainda... 

 

R$ 229,99 

 

E ainda tenho mais uma surpresa para você! 

Se você pudesse comprar um ingresso para assistir uma partida de futebol e no final das 

contas o seu time não jogar nada. 

Pelo contrário, foi goleado pelo time visitante. 

A vontade é de pedir o dinheiro de volta, não é?! 

E se eu te disser que no nosso clube você poderá fazer isso... 

Lógico que você não vai sofrer nenhuma goleada rsrs. 



Mas no nosso Clube Exclusivo do I.A.F não queremos ninguém arrependido. 

Pelo contrário, queremos somente os apaixonados. 

Dessa forma, ofereço nossa super garantia incondicional.  

Garantia Incondicional 

30 Dias 

Isso mesmo! 

Se por algum motivo você se arrepender de comprar o ingresso do nosso Clube Exclusivo 

do I.A.F, só basta me enviar o e-mail, dentro desses 30 dias, que devolvo seu dinheiro. 

Detalhe muito importante, você concorrerá ao sorteio das 10 (dez) camisas normalmente. 

Sem nenhum impedimento. 

É possível até você receber a camisa do seu clube favorito na sua casa de graça e logo 

depois pedir o ressarcimento. 

Que loucura ein?! 

Pois é! Somente faço isso, porque acredito no valor do Clube Exclusivo do I.A.F 

Sei que é algo seleto, não é para todos. 

E não há problema nenhum nisso. 

Mas, afinal, quanto vai me custar esse ingresso? 

Menos de R$ 10 mensais 



Você deve saber que com essa inflação que vivemos, nem o lanche durante o intervalo da 

partida custaria isso. 

Então só te relembrando o que vai ganhar, adquirindo o seu ingresso hoje: 

1. A Newsletter oficial da Sports Money, diariamente; 

2. A série My League Favorite; 

3. O alerta S.O.S Investidor; 

4. Sorteio de 10 (dez) camisas oficiais; 

5. Acesso ao Clube Exclusivo do I.A.F (Investidores Anônimos do Futebol) 

 

Isso tudo coberto pela nossa super garantia incondicional de 30 dias. 

Por apenas 12x R$ 9,97 

Você fará parte de um grupo de pessoas que além da paixão pelo futebol, compartilham 

informações que muitos pagariam milhares de reais por isso. 

Então não perca essa oportunidade, clique aqui para obter seu ingresso. 

 

Quero meu ingresso do Clube Exclusivo I.A.F. 

 

Talvez você esteja pensando agora se vale a pena, adquirir seu ingresso. 

Não te culpo por isso. 

Afinal é algo que praticamente você nunca ouviu falar. 

Te entendo completamente. 



Por isso que te convido a entrar no nosso clube sem nenhum compromisso. 

Você já é meu amigo por ter me ouvido até aqui e continuará sendo se por acaso não 

quiser clicar no botão abaixo:  

 

Quero meu ingresso do Clube Exclusivo I.A.F. 

 

Mas se eu estivesse no seu lugar iria entrar pelo menos para concorrer ao: 

Sorteio de 10 camisas oficiais 

E paralelo ao sorteio, eu iria acessar os materiais disponíveis pelo menos para conhecer 

esse assunto e não ficar alheio a essa conversa numa roda de amigos. 

Como eu falei no início, o futebol tem a capacidade de transformar segundos em 

momentos eternos. 

E assim como é no futebol na vida também é. 

Pequenas decisões podem se transformar em momentos inesquecíveis. 

Sendo assim, espero você no nosso clube de apaixonados por futebol. 

 

Quero meu ingresso do Clube Exclusivo I.A.F. 

 

 

 


