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Novas regras derrapam na pista
Temporada 2009 da F-1 pode começar sem as mudanças de  
regulamento, que ficariam para 2010; foi dada a largada para o GP Brasil
André Lucena

A idéia era ultrapassar a 
“pior crise da história”, segundo 
afirmação feita por Max Mosley, 
presidente da FIA (Federação 
Internacional de Automobilis-
mo). Assim, a entidade máxima 
da F-1 tinha alterado, na última 
semana, o regulamento para 
temporada 2009 da modalidade. 
Entre as inúmeras novidades, 
estava a decisão de que o núme-
ro de vitórias ao longo do ano 
decidiria o campeão, deixando 
a pontuação acumulada apenas 
como critério de desempate, 
caso dois ou mais pilotos somas-
sem o mesmo número de GPs. 
Para as empresas que investem 
no evento, as alterações foram 
recebidas como benéficas, já 
que as provas poderiam ser 
mais disputadas e gerar maior 
visibilidade. No entanto, faltou 
combinar com os demais atores 
do circo da F-1: pilotos e equi-
pes rejeitaram as novas regras 
tal como foram colocadas pela 
FIA. Em comunicado distribu-
ído na sexta-feira, 20, a federa-
ção informou que as emendas 
ao novo regulamento sugeridas 
pela Fota (a associação das 
equipes) não foram aceitas, e 
que se não houvesse adesão 
imediata ao novo regulamento, 
as mudanças poderiam ficar 
para 2010.

A Rede Globo permanece 
como detentora dos direitos de 
exclusividade nas imagens da 
F-1 para o Brasil e as cinco cotas 
de patrocínio das transmissões 
já foram comercializadas pela 
emissora. Banco Real, Nova 
Schin, Petrobras e Renault de-
ram continuidade à parceria 
vigente em 2008 e renovaram 
suas cotas. A Mastercard, por 
sua vez, ocupará o lugar da TIM, 
que não prosseguiu com acordo 
para este ano.

O valor de cada cota é de 
R$ 52,8 milhões, que totaliza a 
receita anual de R$ 264 milhões 
para a Globo. Cada um dos 

anunciantes terá direito a uma 
média de 1.013 inserções ao 
longo de toda a temporada. De 
acordo com Anco Márcio Sarai-
va, diretor da Central Globo de 
Marketing, a audiência média 
da F-1 no ano passado foi de 
16,2 pontos (cada ponto cor-
responde a 55 mil domicílios na 
Grande São Paulo), com share 
de 48%. Já o GP Brasil, que foi 
o último da temporada 2008 e 
decidiu o título entre o brasilei-
ro Felipe Massa e o inglês Lewis 
Hamilton, atingiu a marca de 
28,29 pontos na audiência, com 
share de 52%.

Para a emissora, as mudanças 
técnicas — caso ocorram — po-
dem vir a aumentar a competi-
tividade na categoria e a impor-
tância do piloto nas corridas. 
“Veremos mais ultrapassagens, 
mais disputa, mais emoção para 
os telespectadores. Além disso, 
temos três pilotos brasileiros, 
um deles com grandes chances 
de levar o título. Será um grande 
ano para a F-1 e para o GP Bra-
sil”, afirma Saraiva. 

A temporada 2009 terá iní-
cio no domingo, 29, no Grande 
Prêmio da Austrália. O GP bra-
sileiro, por sua vez, passará a ser 
o penúltimo, cedendo o encer-
ramento para a cidade de Abu 

Dhabi, nos Emi-
rados Árabes Uni-
dos. As escuderias 
competirão com 
seus bólidos em 
Interlagos nos dias 
16 (treinos livres), 
17 (classificação) 
e 18 (corrida) de 
outubro.

De acordo com 
a gerência de pu-
blicidade da Petro-
bras, a expectativa 
da companhia é de 
grande visibilidade 
nas transmissões 
da Globo durante 
a temporada 2009 

da F-1. Para este ano não estão 
programadas ações relaciona-
das à modalidade. Segundo a 
empresa, o fator principal é de 
que a Petrobras não patrocina-
rá, nem contará com a parceria 
tecnológica das escuderias (ver 
quadro) da competição. As 

As escuderias da temporada 2009

Vodafone McLaren Mercedes 

Scuderia Ferrari Marlboro 

BMW Sauber F1 Team 

ING Renault F1 Team 

Panasonic Toyota Racing 

Scuderia Toro Rosso 

Red Bull Racing 

AT&T Williams 

Brawn GP

Force India F1 Team

Ingressos no fim para GP Brasil
Após venda iniciada em 

dezembro, os ingressos para 
o GP Brasil 2009 de F-1 estão 
próximos de serem esgotados. 
Do total de 9.654 entradas, mais 
de 5 mil já foram comercializa-
das. A venda antecipada atende 
a solicitações do público após o 
esgotamento total dos bilhetes 
quatro meses antes do grande 
prêmio da última temporada.

De acordo com a Interna-

tional Promotions, o valor dos 
ingressos foi reajustado seguin-
do o IGPM (Índice Geral de 
Preços do Mercado) divulgado 
em novembro de 2008. Os pre-
ços variam de R$ 356 a R$ 2.220 
(com alimentação inclusa), e os 
ingressos são vendidos em duas 
opções: válidos apenas para sá-
bado e domingo e válidos para os 
três dias do evento. O site oficial 
é www.gpbrasil.com.br. 

do ano passado foi de 78 mil 
pessoas no domingo, e de 130 mil 
no total dos três dias do evento. 
Foi, inclusive, o melhor número 
de espectadores da história da 
F-1 em Interlagos, desde que 
a corrida voltou para o circuito 
paulista, em 1990. A expectativa 
da organização é a mesma para 
esta 38a edição, já que os pilotos 
Felipe Massa (Ferrari), Rubens 
Barrichello (Brawn GP) e Nelsi-
nho Piquet (Renault) continuam 
a competir na categoria. 

A International Promotions, 
que organiza a competição no 
País, já negocia com os patro-
cinadores.

De acordo com um estudo 
do banco holandês ING (um dos 
principais patrocinadores da 
escuderia Renault) e da Fórmula 
Money, as sedes dos GPs desem-
bolsaram US$ 1,52 milhão de suas 
economias locais em 2008. Já o 
retorno obtido foi de 553%.

rádios Bandeirantes, CBN e Jo-
vem Pan também asseguraram 
os direitos de transmissão de 
todos os GPs.

Estabilidade na pista
Para o diretor de imprensa 

do GP Brasil de F-1, Castilho de 
Andrade, o fato de a prova em 
Interlagos não ser mais o último 
circuito não prejudica sua visibi-
lidade. “Em 2005, por exemplo, 
Fernando Alonso foi o campeão 
mundial no GP Brasil e ainda res-
tavam dois circuitos para o fim do 
campeonato”, lembra.

Castilho também destaca que 
as mudanças sugeridas pela FIA 
garantiriam corridas mais disputa-
das. “A organização do GP Brasil 
entende que as novas regras es-
portivas para o Mundial de F-1 de 
2009 seriam benéficas e visariam 
melhorar a competição. As provas 
seriam mais interessantes, exigin-
do mais dos pilotos”, acredita.

O público no GP brasileiro 
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O GP Brasil ocorrerá em 18 de outubro: os ingressos estão quase 
esgotados para a corrida, que é a penúltima etapa do circuito
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