
O clube inglês Manchester
United se prepara para fazer
história fora dos estádios.
Com sua estreia na Bolsa de
Nova York hoje, o vencedor
de 19 campeonatos de futebol
inglês deve realizar a maior
oferta pública inicial (IPO, na
sigla em inglês) no setor de es-
portes e se tornará a mais va-
liosa entre elas. A US$ 14 por
ação (segundo informações do
site IPO Boutique) o clube vai
captar inicialmente US$ 233,4
milhões com a emissão de 16,7
milhões de ações. Os recursos
serão usados para reduzir o en-
dividamento da companhia.
O preço ficou abaixo da ban-

da estimada, entre US$ 16 e US$
20. A US$ 14, o valor de merca-
do do time pode chegar a US$
2,34 bilhões, bem acima do va-
lor do Real Madrid da Espanha,
de US$ 1,9 bilhão, de acordo
com a Bloomberg e Forbes.
Até hoje, omaior IPO no seg-

mento esportivo havia sido da
Federação Americana de Lutas
(WWF), em 1999, quando levan-
touUS$ 190milhões. Já o Juven-
tus aparece em terceiro, com
captação de US$ 128,7 milhões,

em2001, segundo dados daReu-
ters divulgados com exclusivi-
dade ao BRASIL ECONÔMICO.
Antes de escolher a Nyse para

estrear suas ações, o Manchester
havia cogitado abrir capital em
HongKongeCingapura,maspre-
feriu o mercado americano por
atrairmais investidores e, conse-
quentemente, atingir um maior
valor de mercado. Os coordena-

dores foram o New York Bank,
Credit Suisse, JPMorgan, Bank of
America e Deutsche Bank.
Com 134 anos de existência,

o clube inglês pertence à famí-
lia americana Glazer desde
2005, que também é dona do
Tampa Bay Buccaneers. Mesmo
depois do IPO, a família mante-
rá o controle de quase 99% do
capital votante da empresa, já
que na oferta serão distribuídos
papéis com e sem direito a voto.
O clube havia anunciado no

início de julho sua intenção de
abrir o capital, mas acabou
adiando a entrada na bolsa devi-
do às condições de mercado.
Com US$ 683 milhões em em-
préstimos, o Manchester se vê
impedido de contratar novos jo-
gadores para apoiar o seu prin-
cipal craque, o atacante Wayne
Rooney. Este cenário levou
BrianGlazer, dono do time, a fa-
zer o IPO para quitar suas dívi-
das e, assim, evitar fuga de pa-
trocinadores do clube.
“A motivação dos Glazers é

criar umveículo para pagar a dí-
vida ao longo do tempo. Mas da
formacomque fizerama estrutu-
ração da abertura de capital vão
manter o controle do clube, o
que pode ser negativo”, disse
Tim Jenkinson, professor daUni-
versidade de Oxford. ■

Em 72 horas, todas as cotas do
fundo de investimento imobiliá-
rio (FII) Vila Olímpia Corporate
foram adquiridas por pequenos
investidores. “Foi um sucesso
absoluto”, comemora Marcelo
Michaluá, sócio-diretor da RB
Capital, responsável pela admi-
nistração do fundo.
A totalidade das subscrições

foi feita por 1.221 investidores
pessoa física, sendo que o va-
lor médio de aplicação foi de
R$ 146 mil. O to-
tal captado pelo
FII foi de R$ 178
milhões.
Para ele, a for-

te demanda deve-
se a uma conjun-
ção de fatores.
Umdeles é a bus-
ca pormaior ren-
tabilidade do portfólio de inves-
timento emmeio à queda da ta-
xa básica de juros (Selic) — a ta-
xa interna de retorno esperada
é de 9,52% ao ano mais infla-
ção. Outro atrativo é a isenção
de Imposto de Renda (IR) sobre
o rendimento pago ao cotista.
Contudo, precisa ser classifica-
do como investidor de varejo e
deter menos de 10% das cotas
do fundo. O veículo, por sua
vez, precisa reunir ao menos 50
cotistas e ser negociado na BM&
FBovespa. “A qualidade do em-
preendimento e do incorpora-

dor também foram diferen-
ciais”, acredita Michaluá.
O Vila Olímpia Corporate é

um empreendimento comercial
de altíssimo padrão, de seis la-
jes, localizado na Vila Olímpia,
bairro com baixíssima vacância
(desocupação) em São Paulo. A
incorporadora é a Odebrecht
Realizações Imobiliárias (OR).
“Esse é um exemplo do poten-
cial da indústria de fundos imo-
biliários, bem como do merca-
do de capitais brasileiro. Esse ti-
po de investimento é uma for-
ma de participar do mercado
imobiliário sem ter que com-
prar um imóvel.”
Paulo Melo, diretor regional

da OR, informa que esse é o se-
gundo empreen-
dimento comer-
cializado via FII.
O primeiro foi o
TheOne, localiza-
do no Itaim Bibi,
cuja entrega foi
em agosto do ano
passado. “O Va-
lor Geral de Ven-

das (VGV) da OR no segmento
corporativo na cidade de São
Paulo é de R$ 3,4 bilhões. É pro-
vável que façamos novas capta-
ções via fundo de investimento
imobiliário em outros projetos,
mas isso dependerá do merca-
do.Queremos criar valor aos in-
vestidores.”
Dados da Comissão de Valo-

res Mobiliários (CVM) mos-
tram que 25 fundos imobiliá-
rios haviam concluído capta-
ção entre janeiro e agosto des-
te ano, totalizando volume de
R$ 5,69 bilhões. ■
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Divulgação

Valor corresponde à totalidade
das cotas colocadas a venda
do Vila Olímpia Corporate

Rooney, jogadormais famosodotimequeestreianabolsahoje

O Valor Geral
de Vendas

da Odebrecht
no segmento
corporativo em
SP é de R$ 3,4 bi

Se captar este volume, valor do clube inglês será US$ 2,3 bilhões,
batendo times como Ajax e Juventus e a empresa de F1 Williams
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Depois do IPO, Manchester ultrapassa seus pares, em US$

US$ 2,3 bi Manchester
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 WWF  

 Williams Grand Prix  

 Juventus Football Club  

 Borussia Dortmund GmbH & Co  
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




