
Depois de se consolidar como a
terceira maior marca quando o
assunto é futebol, atuando des-
de o patrocínio de clubes a pro-
dutos financeiros para torcedo-
res, o banco mineiro BMG quer
marcar gol de placa com a com-
pra e venda de jogadores. A ins-
tituição vai abrir uma nova ro-
dada de captação de seu fundo
de private equity que compra
direitos econômicos de jogado-
res de futebol, o Soccer Br 1.
Hoje, trata-se de condomínio
fechado, criado em 2009, com
100 jogadores no portfólio e pa-
trimônio líquido de R$ 50 mi-
lhões, segundo dados disponí-
veis na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

Segundo o vice-presidente
do BMG, Márcio Alaor, a ideia é
abrir o fundo a terceiros no se-
gundo semestre deste ano e a
chamada inicial será de US$ 10
milhões (cerca de R$ 18 mi-
lhões). “Temos uma rentabilida-
de alta e isso deve atrair os in-
vestidores. Além do mais, o fun-
do é estruturado em cima de
uma paixão do brasileiro, que é
o futebol”, diz o executivo.

No ano passado, segundo
Alaor, a rentabilidade do fundo
foi de 72%. “Em que aplicação
se tem esse ganho?”, acrescen-
ta. Este dado de retorno não está
disponível na CVM, que aponta
apenas o encerramento do valor
da cota do fundo em R$ 999,82,
ante valor de R$ 1 mil no início
do ano passado.

Na carteira do fundo está o
meia do Cruzeiro Esporte Clu-
be, o argentino Montillo, que
no início do ano estava envolvi-
do em uma negociação com o
Corinthians. “Temos 20% do
passe do argentino. Aliás, essa é
uma regra do fundo, deter uma
participação entre 20% a 50%
dos jogadores”, explica Alaor.

Do que se conhece desta car-
teira, também estão ali 50% dos
direitos econômicos de Bruno
Veiga, do Fluminense, adquiri-
dos em janeiro de 2010 por R$ 1
milhão e hoje no Náutico, e 35%
do jogador Juninho, do Palmei-
ras. É na diferença de compra e
venda que o fundo lucra. Só a
venda do volante Elias do Corin-

thians para o Atlético de Madri,
em 2010, pagou o investimento
feito pelo fundo na categoria de
base do time paulista. “Acredita-
mos que até 2014 o mercado da
bola no Brasil vai crescer muito,
por isso, queremos ter uma cap-
tação maior e assim investir em
mais jogadores de futebol, tanto
no Brasil quanto no exterior”,
afirma o executivo.

No mercado internacional, o
banco tem participação no pas-
se de jogadores e uma parceria
com o Futebol Clube Porto, de
Portugal. Segundo Alaor, essa
associação é necessária para
identificar os futuros investi-
mentos do fundo no exterior.
“Temos participação no passe
dos zagueiros Juan, do Inter de
Milão e o Everton, do Braga. E
para reforçar nossa presença na
Europa é importante essa parce-
ria. Portugal é uma porta de en-

trada de jogadores brasileiros.”
E os negócios com o futebol

não param por aí. O BMG está
lançando cartões sócio-torce-
dor de times da primeira divi-
são do campeonato nacional. O
Santos foi o primeiro clube a
aderir a parceria e em breve,
Alaor acredita que o Clube Atlé-
tico Mineiro e o Cruzeiro devem
lançar também os cartões para
os sócios torcedores.

“Queremos ter alternativas
ao crédito consignado, que hoje
representa 90% do resultado
do Banco. E o futebol é uma re-
ceita que tende a crescer dentro
da instituição”, diz o executivo.
A meta é que 80% das receitas
sejam alcançada com o crédito
consignado e o restante com ou-
tros negócios, incluindo ai o fu-
tebol até 2013.

Para isso, segundo fonte pró-
xima à instituição, o BMG deve

criar uma área interna dedicada
ao futebol. “É um negócio que
vem crescendo muito. Vai além
do patrocínio de clubes. O BMG
está se consolidando como gran-
de investidor no mundo da bo-
la”, afirma. O banco hoje patro-
cina 33 times da primeira divi-
são à terceira divisão do cam-
peonato brasileiro.

A relação com o futebol vem
bem antes do início da estratégia
de marketing para reforçar a ima-
gem do banco. O presidente do
BMG, Ricardo Guimarães, foi pre-
sidente do Clube Atlético Minei-
ro de 2000 a 2006 e é hoje seu
maior credor. O clube deve a ele
cerca de R$ 94 milhões. No início
de 2010, Guimarães concedeu
moratória ao Atlético até julho de
2012. A partir daí o clube pagará
R$ 200 mil mensais ao ex-presi-
dente, além de ceder 15% do va-
lor da negociação de atletas. ■

Márcio Alaor
Vice-presidente
do BMG
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BMG quer levantar US$ 10mi
para comprarmais jogadores

Investidor pede
prêmio maior
em título do banco

“Acreditamos que até 2014
o mercado da bola no Brasil
vai crescer muito, por isso
queremos ter uma captação
maior e assim investir em mais
jogadores de futebol, tanto
no Brasil quanto no exterior”

Se por um lado o assunto atrai
interesse do investidor, o BMG
terá desafio de captação em um
momento em que os investidores
estão mais seletivos. O banco
encerrou uma captação externa
na semana passada, de US$ 150
milhões, e teve que pagar um
prêmio maior ao investidor:
emitiu títulos de cinco anos
pagando taxa de 9,75%, ou 866
pontos base a mais que os
papéis do Tesouro americano
com vencimento similar. Quando
o BMG emitiu títulos de 10 anos
em julho de 2010, a taxa foi
de 586,5 pontos base acima do
Tesouro americano. Bloomberg

Banco vai abrir captação de fundo de investimento, que hoje opera como condomínio fechado, para
outros aplicadores no segundo semestre deste ano; carteira já soma direitos econômicos de 100 atletas
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ESCALAÇÃO DO BMG

Jogadores que fazem parte da carteira do fundo Soccer BR1
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HENRIQUE

Valor  
do passe*

Santos Futebol Clube

€ 6 milhões

RALF

Valor  
do passe*

Corinthians

€ 6,5 milhões

PAULINHO 

Valor  
do passe*

Corinthians

€ 8,8 milhões

MONTILLO

Valor  
do passe*

Cruzeiro Esporte Clube

€ 9 milhões

*Estimativas da Pluri Consultoria

BERNARDO 

Valor  
do passe*

Clube de Regatas Vasco da Gama

€ 2,4 milhões

30 Brasil Econômico Segunda-feira, 19 de março, 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 30.




