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Enquanto os carros da Fórmula 1 estiverem esquentando os motores na pista de Interlagos, 
em São Paulo, na semana que vem, para o Grand Prix de 18 de outubro, a multinacional Shell 
retomará negociação com a Ferrari, a escuderia mais cara do circuito, para renovar seu 
milionário contrato de patrocínio. A petroleira toma rumo oposto de grandes patrocinadores e 
mesmo escuderias - como Honda, BMW, ING, Mutua e Credit Suisse, entre outras - que 
abandonarão a F-1 a partir de 2010, tanto por causa da crise financeira global como por 
escândalos que têm agitado a principal categoria do automobilismo mundial. 
 
Quem comanda a negociação pelo lado da Shell é o diretor-geral de sua unidade Shell Brands 
International, o brasileiro Bruno Motta, que só vê razões para estender uma parceria que tem 
dado bons negócios, a começar por países como o Brasil. "Apesar de ficarmos tristes por esse 
contexto (de escândalos) da Fórmula l, temos que vê-lo como um esporte com visibilidade 
para centenas de milhões de pessoas", diz Motta, em seu escritório no paraíso fiscal de Zug, 
perto de Zurique.  
 
Os grandes prêmios de F-1 são usados pelas multinacionais para exibir suas marcas ao mundo 
inteiro. Cada GP mobiliza 10 mil jornalistas para 1.650 horas de cobertura televisiva, com 
cerca de 150 milhões de telespectadores e 280 milhões de conexões na internet. 
 
O marketing é considerado o ponto central do sucesso financeiro das escuderias. Os parceiros 
de cada equipe pagam US$ 50 milhões por ano, em média, para ter exibido seu logotipo na 
carroceria dos carros. A fabricante de cigarros Marlboro paga quatro vezes mais, US$ 200 
milhões por ano, como principal patrocinador da Ferrari, mas não pode ter a marca estampada 
no carro devido à proibição ao fumo em vários países. 
 
O orçamento de patrocínio das 11 escuderias girou em torno de US$ 2,5 bilhões em 2007, 
segundo diferentes fontes. Mas analistas dizem que a cifra pode ser dobrada, quando se fala 
em publicidade global gerada pela competição. 
 
O patrocínio começou na F-1 com o cigarro Gold Leaf, em 1968, aparecendo no carro da Lotus. 
Cinco anos depois, a McLaren teve problemas para pagar Emerson Fittipaldi, então campeão 
do mundo, e pediu ajuda da Marlboro para pagar o salário do piloto brasileiro. Fittipaldi se 
tornou então assalariado do patrocinador e não mais do construtor. 
 
Depois dos fabricantes de cigarro, foi a vez de companhias tecnológicas patrocinarem a 
corrida, como Compaq, Intel, Vodafone, Hewlett Packard. Com a bolha da internet, várias 
delas deixaram o circuito e foram substituídas por bancos. Os mais novos patrocinadores são 
companhias aéreas - a britânica Virgin, a Air Asia e a oriental Etihad Airways. 
 
Quem fez da F-1 uma máquina de ganhar dinheiro foi o inglês Bernie Ecclestone, ajudado por 
Max Mosley, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Ecclestone detém 
os direitos de TV da F-1 por 100 anos, obtidos pela miserável soma de US$ 300 milhões. Sem 
surpresas, é apontado como o terceiro homem mais rico da Inglaterra, com algo próximo dos 
€ 2,8 bilhões, que sua jovem mulher quer abocanhar em parte, num polêmico divórcio. 
 
Mas a ambição excessiva tomou conta do circuito e os escândalos têm afetado a imagem da 
competição. Há dois anos, a McLaren teve que pagar multa de US$ 100 milhões e perdeu 
todos os pontos no campeonato porque estava espionando a concorrente Ferrari.  
 
Este ano, a situação piorou com o chamado "Crashgate": o piloto brasileiro Nelsinho Piquet 
confessou que fez um acordo com seu patrão Flavio Briatore, da Renault, para causar um 
acidente no circuito de Cingapura em 2008, para facilitar o triunfo do companheiro de equipe 
Fernando Alonso. Briatore, figura controversa, acusado de envolvimento no passado com 
mafiosos e íntimo do primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, tornou-se o primeiro dirigente 
de F-1 banido para sempre do circuito. Mas não saiu de bolso vazio. Em 20 anos, acumulou 
fortuna estimada em US$ 300 milhões. 



 
O "Crashgate" foi o estopim para o banco holandês ING e a seguradora espanhola Mutua 
Madrilena anunciarem o fim do patrocínio para a francesa Renault. "O comportamento de 
gente importante da equipe compromete não apenas a integridade do esporte, como coloca 
em perigo a vida de espectadores, pilotos e do pessoal do circuito, e pode afetar a imagem, 
reputação e bom nome dos patrocinadores", alegou a Mutua. 
 
Juntando as saídas do Credit Suisse e do Royal Bank of Scotland, mais de US$ 150 milhões 
foram perdidos em patrocínio para a temporada 2010, até agora.  
 
Mais preocupante é a saída das escuderias Honda e BMW. Uma terceira, a Toyota, analisa se 
continua gastando milhões de dólares no circuito e anunciará sua decisão em novembro, ao 
final da temporada. 
 
Outros patrocinadores chegaram, mas desembolsando menos. O banco Santander entrou com 
patrocínio na Ferrari, mas impôs o piloto espanhol Fernando Alonso na equipe. E a britânica 
Virgin investiu US$ 30 milhões na equipe Brawn para 2010, num negócio que o bilionário 
Richard Bronson considerou "barato", pois conseguiu os direitos exclusivos e comerciais da 
escuderia. Ou seja, além de fazer a sua publicidade, a Virgin pode vender espaço na carroceria 
do carro. 
 
A Shell tem uma relação diferente e exclusiva com a Ferrari, pela qual pode usar a imagem 
dos pilotos, como Felipe Massa, que está fora da competição por ter sofrido um acidente em 
julho, na Hungria. O contrato recente já tem 14 anos e acaba no ano que vem.  
 
Em seu escritório em Zug, Motta evita falar de cifras. Mas a revista "SportsPro Media", de 
Londres, estima que a empresa pague US$ 36 milhões por ano para a escuderia italiana. "Já 
estamos discutindo a extensão do contrato, o que não quer dizer que vamos estendê-lo, mas 
que temos o interesse em estendê-lo porque tem sido de mútuo benefício", diz Motta. "Uma 
renovação de contrato não significa necessariamente aumento do valor. Na verdade, cada 
negociação tem que levar em conta o contexto comercial em que ela acontece", acrescenta, 
numa clara indicação da barganha que vai ocorrer, em meio ao cenário difícil da F-1. 
 
Ainda mais que a Ferrari está apenas em terceiro lugar no campeonato, com 67 pontos, menos 
da metade da escuderia líder, a Brawn, com 156 pontos. Motta confirma que "já houve 
momentos em que a parte da remuneração era variável, hoje não".  
 
As corridas de Fórmula 1 servem de laboratório para a Shell. Em cada GP, técnicos da 
multinacional acompanham cada vez que o carro vai para a pista, selecionam amostra do óleo 
e do combustível, testam para entender como o motor está se comportando e para 
diagnosticar o desempenho do carro. "Dá para antecipar que o motor vai quebrar em tantas 
voltas", exemplifica. Isso ajuda no sucesso comercial do V-Power, uma gasolina turbinada. Se 
vender mais esse produto do que gasolina comum, a empresa tem rentabilidade maior.  
 
Há ainda o marketing comercial. Shell já vendeu 60 milhões de carros em miniatura da Ferrari. 
Agora, começa a discutir como operacionalizar nas lojas de conveniência alguns produtos da 
Ferrari, que tem uma imagem mais elitista. O negócio de boné, camiseta etc. pode ser ainda 
mais rentável, levando-se em conta que a Shell tem 54 mil postos de gasolina no mundo 
inteiro.  
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