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A Fórmula 1 está prestes a ficar excitante de novo.  
 
Já faz anos que os fãs do principal circuito do automobilismo mundial reclamam que a F1 
perdeu o senso de aventura. Aerodinâmica e engenharia tornaram-se os fatores dominantes, 
de modo que o espetáculo de cada grande prêmio foi diminuindo. 
 
Competição deu lugar a procissão, com pilotos zunindo pela pista numa ordem pré-
estabelecida e o resultado de cada prova sendo decidido já na primeira curva. A "downforce" 
superou a ousadia. 
 
Mas quando for dada a largada para a temporada 2010, este domingo em Bahrein, a F1 vai 
exibir a mais acirrada competição que os fãs mais jovens já viram, embora com uma 
importante diferença: este ano os treinos não são para a pole, mas simplesmente para obter 
um lugar no grid de largada. 
 
A F1 abriu suas portas para um punhado de novas equipes e com isso vai ter seu maior grid 
em 15 anos: 12 escuderias estarão à mostra domingo, iniciando uma dura briga pela 
sobrevivência nas últimas filas. 
 
Aos novatos nesse mundo de alta octanagem, é aconselhável ter em mente as palavras do ex-
piloto da Ferrari Eddie Irvine, que certa vez brincou que a maneira mais fácil de se tornar um 
milionário na F1 é começar como um bilionário. 
 
Nos últimos anos, os custos dispararam e isso fez muitas das maiores empresas do mundo 
engatarem a ré no esporte. Desde o fim de 2008, Honda, BMW e Toyota zarparam da F1, 
enquanto a Renault vendeu uma grande fatia de sua escuderia para um fundo de "private 
equity" de Luxemburgo. 
 
Preocupações quanto ao êxodo de montadoras levou a entidade que governa o esporte, a 
Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a abrir as portas para três novas equipes: a 
Manor e a Campos, que competem em categorias inferiores do automobilismo e a estreante 
americana USF1. 
 
Nove meses depois, nenhuma das três escuderias está mais em sua forma original. A USF1 
fechou as portas este mês após não captar dinheiro para fazer um carro, enquanto a Campos 
foi comprada por um empresário espanhol e rebatizada Hispania Racing, ou HRT. A equipe 
espanhola conseguiu ir a Bahrain, apesar de seus carros, um deles a ser pilotado por Bruno 
Senna, sobrinho de Ayrton, ainda não terem saído da garagem. 
 
A Manor, do também brasileiro Lucas di Grassi, é a que se deu melhor das três, transformada 
em Virgin Racing através de um negócio com o empresário britânico Richard Branson, mas a 
previsão é que fique bem para trás dos líderes, que podem chegar a velocidades de 300 
quilômetros por hora. 
 
A Virgin e a Hispania não são as únicas novatas no grid deste domingo. Com a debandada da 
BMW e da Toyota, a FIA recebeu duas novas equipes: a Lotus, um time de propriedade 
malásia que adotou o nome da famosa escuderia britânica que já teve Emerson Fittipaldi, 
Ayrton Senna e Nelson Piquet entre seus pilotos; e a Sauber, recriada da equipe BMW pelo 
empresário suíço Peter Sauber. 
 
Agora a questão é se os novatos podem alcançar potências como a Ferrari e a McLaren com 
um orçamento bem menor. Os primeiros sinais não são encorajadores. Nos primeiros testes da 
temporada, só a Sauber chegou às velocidades das escuderias tradicionais, com a Lotus e a 
Virgin bem atrás. "Há seis ou sete equipes com um segundo de diferença uma da outra, 
enquanto [as novas equipes] estão quatro segundos atrás", diz Felipe Massa, da Ferrari. "É 
como duas séries diferentes." 



 
Em termos financeiros, a Virgin e a Lotus estão à frente da Sauber devido ao suporte de 
Branson e do diretor-presidente da Air Asia, Tony Fernandes. Em contraste, o carro da Sauber 
quase não tem decalques de patrocínio. Contudo, o orçamento delas parece nada perto 
daquele das equipes tradicionais. 
 
Segundo a publicação "Formula Money", a Lotus é tida como a mais bem financiada das 
novatas, com orçamento em torno de US$ 80 milhões. Isso é só um quinto do orçamento da 
escuderia mais antiga do grid, a Ferrari, que tem estimados US$ 395 milhões para queimar. 
 
A recessão mundial tornou ainda mais difícil para as novas equipes atrair patrocinadores. Em 
média, um contrato de patrocínio ficava em US$ 6,8 milhões no ano passado, mas poucas 
empresas se dispunham a investir tanto. 
 
Nesse aperto fica quase impossível fazer um carro competitivo, e ainda assim se as novatas 
não conseguirem entrar no grid vão ter ainda menos atrativos para patrocínio. Para piorar, 
como há mais equipes, isso implica que há menos patrocinadores disponíveis.  
 
A Mercedes é uma das poucas montadores que restaram na F1, e já deu sinais de que só vai 
continuar se conseguir vitórias. Ela tem altas expectativas agora que conseguiu incorporar a 
equipe vencedora Brawn e convencer Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial, a 
voltar às pistas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 mar. 2010, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 


