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Paixão bilionária
A Fórmula 1 acelerou e ganhou a frente no ranking dos eventos esportivos mais
vistos e que geram mais negócios no mundo todo l Por Anderson Gurgel

P
or muitos anos, a expressão "o
circo da Fórmula l" dominou
conversas relacionadas a essa
modalidade esportiva. Neste

outubro de 2006, quando a F l aterrisa
em São Paulo para fazer história com a
mais emocionante decisão de um cam-
peonato em vários anos e com o encer-
ramento da carreira do maior ídolo do
esporte em atividade, o heptacampeão
Michael Schumacher, é fácil ouvir falar
do tal "circo". No entanto, o jornalista
especializado em automobilismo Flá-
vio Gomes, que é também comentaris-
ta da ESPN Brasil, explica que a Fór-
mula l não pode mais ser denominada
dessa maneira.

Segundo ele, a expressão circo vem
do caráter itinerante da modalidade, que
leva uma enorme estrutura a cada país
onde são realizadas suas provas. "Até a

década de 60 o conceito fazia sentido,
pois as estruturas eram mais precárias e
o caráter lúdico da atividade, patente;
hoje a F l é o maior negócio esportivo do
mundo", afirma Gomes.

O jornalista lembra ainda que ape-
nas o orçamento das equipes partici-
pantes soma cerca de US$ 4 bilhões por
ano, quantia muito à frente de grandes
campeonatos regionais de futebol, co-
mo o italiano e o espanhol, por exemplo.
"A Fórmula l ganha mesmo na compa-
ração com eventos como Olimpíadas e
Copa do Mundo, e com a vantagem de
ser anual, enquanto estes outros dois são
quadrienais", pontua Gomes.

De fato, a estrutura da qual a F l faz
parte é composta por cifras milionárias,
e a cidade de São Paulo certamente ga-
nha muito com a realização do GP de
Interlagos. Segundo o São Paulo Con-

vention & Visitors Bureau (SPCVB), a
última etapa da temporada deve atrair
mais de 100 mil visitantes do Brasil e do
exterior e injetar na economia local cer-
ca de R$ 140 milhões."Esse número de-
ve ser 20% superior ao do ano passado,
e algumas redes hoteleiras já contabili-
zam 100% de ocupação", revela Toni
Sando, diretor-superintendente da enti-
dade. Apenas in loco, no autódromo, es-
pera-se a presença de 70 mil pessoas,
que pagam ingressos que podem che-
gar a R$ 9.950.

Sediar um evento de Fórmula l traz
lucros inegáveis e prova a força econô-
mica da categoria. Segundo um estudo
da Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe), de 2003, cada R$ l in-
vestido pela prefeitura resulta na entra-
da de outros R$ 3,20 na cidade. Para
2006, o governo municipal de São Pau-
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lo anunciou investimentos na casa de
R$ 22 milhões.

Alguns setores são os mais afetados
positivamente pela chegada do grande
negócio esportivo que é a Fórmula l, es-
porte amado pelos brasileiros, fãs de
Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayr-

ton Senna. Dos taxistas dos aeroportos
de Guarulhos e Congonhas às grandes
redes hoteleiras de São Paulo, é comum
ouvir a afirmação de que essa semana
de outubro é a semana de ouro do turis-
mo paulistano. Graças ao GP de Interla-
gos e ao Salão do Automóvel realizado

no Anhembi, o giro de
dinheiro na capital pau-
lista sobe e anima várias
categorias.

A gerente de recei-
tas da Atlântica Hotels
International, Daniela
Rocco, afirma que a
maior parte dos hotéis
da rede na cidade tra-
balharam nas duas se-
manas que antecede-
ram o GP com taxa de
ocupação da ordem de
95%. "Nós contrata-
mos colaboradores ex-
tras para esse período,
a fim de garantir a agi-
lidade e a qualidade do
atendimento", afirma.

Daniela conta ainda
que os hotéis com
maior procura são os
de acesso mais fácil ao
autódromo, como

Quality Suites Congonhas, Cla-
rion Berrini, Quality Suites Vila Olím-
pia e Park Suites ITC."Como todos os
hotéis próximos ficam lotados, o clien-
te busca hotéis em outros bairros",
complementa.

Na Rede Riema de Flats localizada na
cidade, o evento levou a uma ocupação
de 100% nos apartamentos. "As reser-
vas para o período estavam concluídas
no final de setembro", afirma Caio Ma-
luf, diretor geral do grupo. A boa taxa
de ocupação da rede hoteleira se deve
também ao número de profissionais li-
gados ao evento. Em 2003, os 2020 pro-
fissionais que estiveram no autódromo
deixaram em São Paulo cerca de R$ 6,4
milhões em gastos.

Durante décadas o sucesso da Fór-
mula l esteve diretamente relaciona-
do ao patrocínio de marcas de cigarro.
Quem não se lembra de Ayrton Senna
correndo na sua MacLaren com osten-
sivo patrocínio da Marlboro? Hoje,
após pressões das rigorosas leis euro-
péias sobre fumo, a Federação Inter-
nacional de Automobilismo busca ou-
tros patrocinadores, e 2006 é o último

. ano em que se pode ver marcas de ta-
baco nas pistas.

O financiamento agora vem de gran-
des marcas automobilísticas mundiais,
como Honda, Toyota, Renault, Ferrari.
Mas há também as empresas de telecom,
como as operadoras de celular Vodafo-
ne e Telefônica. O crescimento do pilo-
to espanhol Fernando Alonso faz cres-
cer o interesse por esse esporte na Es-
panha, país sede da Telefônica.

Ingrid Buckmam, gerente de marke-
ting da Shell do Brasil, conta que, além
da parceria da empresa com a Ferrari, a
Shell é a fornecedora oficial de combus-
tível para o GP do Brasil. São cerca de R$
20 milhões investidos em ações de mar-
keting para o Grande Prêmio do Brasil
2006. Uma delas é a que oferece para o
cliente que abastecer nos postos da mar-
ca a possibilidade de adquirir miniatu-
ras de carros da Ferrari. I
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