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Nacionalidade Argentina Jogos disputados por clubes: 318
Natural de: Rosário Gols Marcados por clubes: 217

Justificativa Nascimento: 24/6/1987 Jogos pela Seleção Principal: 52
Idade: 24                                       Gols Marcados pela Seleção Principal: 15
Altura: 1,69                                    

Pé: Esquerdo

Posição: Atacante

Clube de origem: Newell's Old Boys (2000)

Clube atual: Barcelona

100.000.000                       

Data da última avaliação: 10/07/11

115.000.000                       Avaliação

Variação de Valor - Em Euros: 15.000.000                          Idade B

Variação de Valor - Em %: 15%  Qualidade técnica A

Posição no Ranking de Valor no País: 1º  Capacidade de definição de jogo A

Posição no Ranking de Valor no Mundo: 1º  Velocidade A

Principais Clubes Interessados: -  Disciplina tática A

Agente:  Disposição A

 Regularidade A

 Criatividade A

 Aspecto disciplinar e Espírito de equipe A

 Força Física B

 Condição clínica / Histórico de Lesões A

 Posição em que joga A

 Presença na seleção de seu país A

 Títulos Conquistados B

 Capacidade de Retorno de marketing A

 AVALIAÇÃO FINAL 9,62

ALERTA PLURI: ELEVAMOS A ESTIMATIVA DE VALOR DE MESSI

Valor de Mercado Atual  - Em Euros:

Perfil

Posição no Mercado
Valor de Mercado Anterior  - Em Euros:

Lionel Messi

Estimativa de valor atual: 
€ 115 Milhões.

Elevamos a ESTIMATIVA de
valor de Lionel MESSI em
15%, de € 100 Milhões para
€ 115 Milhões. Vencedor, 
pelo 3º ano seguido, do
prêmio de Melhor jogador do
Mundo pela FIFA (feito
inédito), o jogador argentino
permanece uma unânimidade
no futebol mundial, sob todos
os critérios de avaliação. Seu
único ponto ainda fraco está
relacionado à falta de títulos
relevantes pela Seleção de
seu país. Superando este
obstáculo, o jogador argentino
se colocará seriamente como
candidato não apenas a títulos
de melhor jogador da
atualidade, mas de toda a
história do futebol. Com 
apenas 24 anos, Messi
permanece na 1ª posição
como o jogador mais
valioso do Mundo,
ampliando sua diferença
para o Português Cristiano
Ronaldo, cuja avaliação
permanece em € 90 Milhões. 

Este relatório foi preparado pela Pluri Consultoria com a finalidade única de prestar informações ao
mercado em geral. A Pluri Consultoria não se responsabiliza por quaisquer prejuízos de quaisquer
naturezas, por perdas diretas ou indireta derivadas do uso das informações constantes do mencionado
relatório de seu conteúdo. 

Principais Títulos: 3 UEFA Champions, 2 Mundiais de
Clube, 5 Campeonatos da Espanha, 1 Campeonato
Mundial sub-20.

Histórico como Jogador

Análise PLURI de PREÇO JUSTO

Prêmios Individuais: 3x Melhor do mundo pela FIFA,
2x Melhor da Europa pela UEFA, 2x Melhor Jogador
Revista World Soccer, 6x melhor Argentino.

Agenciado pela própria família

www.pluriconsultoria.com.br

Como a PLURI avalia um jogador
A avaliação do Valor de um jogador feita pela Pluri Consultoria só é possível a partir da
utilização de Software próprio, o PLURI SOCCERMETRIC, desenvolvido em conjunto por
nossas áreas de ANÁLISE ECONÔMICA e SPORT BUSINESS. A metodologia do PLURI
SOCCERMETRIC utiliza instrumentos estatísticos e econométricos para avaliar o valor de
mercado dos jogadores, considerando 15 variáveis determinantes para sua definição: idade,
qualidade técnica, capacidade de definição de jogo, velocidade, disciplina tática, disposição,
regularidade, criatividade, aspecto disciplinar, aspecto disciplinar e espírito de equipe, força
física, condição clínica / histórico de lesões, posição em que joga, presença na seleção de
seu país, títulos conquistados e capacidade de geração de retorno de marketing. 
O PLURI SOCCERMETRIC utiliza como base o PLURIDATA, o mais completo banco de
dados de jogadores disponível, abrangendo os jogadores e time dos 60 maiores
campeonatos de futebol do Mundo.


