
Fórmula 1 busca rota para ser um esporte "verde" 
John Reed 
 

 
O piloto de Fórmula 1 da McLaren, o britânico Jenson Button, durante a primeira corrida na Índia, no circuito de 

Buddh. 
  
A imagem popular da Fórmula 1 tem tudo a ver com pura velocidade e potência dos motores, 
obtidas a qualquer custo - seja dinheiro, combustível ou fumaça do escapamento. Mas, nos 
bastidores, o esporte vem se empenhando arduamente para tornar seus carros e práticas 
muito mais verdes. Daqui a três anos, entrará em vigor um novo conjunto de regras visando 
reduzir significativamente o impacto de carbono do esporte. 
  
O cerne do novo regulamento técnico, que estará em vigor a partir de 2014, é uma mudança 
dos motores V8 de 2,4 de litros para pequenos motores V6 de 1,6 litro. Os carros serão 
obrigados a correr com 35% a menos de combustível embarcado. Eles deixarão de rugir nos 
boxes, sendo obrigados a usar energia elétrica em seu lugar. 
  
De acordo com um estudo sobre o impacto ambiental do esporte, encomendado pela Formula 
One Teams Association (Fota) e realizado pela firma de consultoria Trucost, as 216 mil 
toneladas de CO2 emitidas pelas equipes da F1 em 2009 são apenas uma pequena proporção 
do impacto total de emissões de carbono do esporte. A maior parte desse impacto vem de 
itens como matérias-primas, peças, eletricidade e viagens. 
  
Por isso, fora das pistas, as equipes estão tomando outras medidas para reduzir suas emissões 
de carbono, que vão do design de suas fábricas às tintas que usam nos carros ao tamanho das 
equipes e à utilização do transporte aéreo de cargas. A pressão para reduzir as emissões vem 
tanto das próprias equipes quanto de patrocinadores preocupados com sua pontuação nas 
classificações de responsabilidade social. 
  
"Assistimos a mudanças no esporte: o patrocínio bancado em grande parte pela indústria dos 
cigarros, até que isso foi proibido em 2005, foi substituído por grandes empresas 
automobilísticas, de alta tecnologia e algumas instituições financeiras", diz Jonathan Neale, 
diretor da McLaren Racing. "Todas essas organizações têm conselhos de administração que 
esperam de todos os associados que compartilhem seus valores empresariais". 
  
Nesse contexto, a participação irrestrita de motores V8 não será mais tolerada. "É tão 
importante administrar a percepção quanto o tema central", diz Neale. Em associação com 
outros membros da Fota, a McLaren tem se empenhado em reduzir o tamanho de suas equipes 
operacionais e de seus técnicos, agora reduzidas a 47 pessoas, em comparação com cerca de 
60 anteriormente. A Vodafone, seu patrocinador, tem ajudado com suas comunicações, A ut
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mantendo os membros conectados e reduzindo o número que precisam viajar para estarem 
presentes às corridas. 
  
O esforço para tornar a F1 mais verde não é nova. Na temporada 2009 foram adotadas 
técnicas de recuperação de energia cinética, sistema híbrido que proporciona aos carros uma 
potência extra de 80CV em até sete segundos, mediante o aperto de um botão. 
  
Um olhar cínico diria que a iniciativa de tornar verde um esporte intrinsicamente baseado em 
alta octanagem não passa de ilusão. No entanto, os participantes dizem que a ética mais verde 
é mais do que apenas um estratagema para melhoria de relações públicas. 
  
Em vez disso, eles insistem que isso é essencial para a sobrevivência continuada do esporte, 
porque se encaixa perfeitamente na prioridade tecnológica absoluta da indústria 
automobilística atual: a redução (das emissões) de carbono. 
  
Fabricantes como a Honda, Toyota e BMW abandonaram seu envolvimento com a F1 durante a 
crise financeira, após concluir que o esporte não é sua atividade central. Mesmo antes da crise, 
muitos fabricantes admitiam serem limitadas as sinergias entre seus programas de 
envolvimento com o automobilismo e de projetos de engenharia aplicados à fabricação de 
automóveis em volume. 
  
Mas a Ferrari mantém o que descreve como sendo uma "longa tradição" de transferência de 
tecnologia da F1 para seus carros sofisticados que rodam nas autopistas. Entre os elementos 
tecnológicos oriundos das corridas estão os dispositivos de troca de marchas montados nos 
volante de direção, a aerodinâmica de veículos e o seu controle de tração F1-Trac. 
  
No Salão do Automóvel de 2010 em Genebra, a Ferrari exibiu seu carro híbrido avançado leve 
para demonstrar como está transferindo tecnologias mais limpas da F1 para seus carros 
comuns. A cor do carro - para enfatizar o seu foco - não era o característico "vermelho 
Ferrari", mas um vibrante verde. 
  
A Renault vendeu sua equipe, neste ano, mas permanece na F1 como fornecedora de motores 
para cerca de um terço da frota, por exemplo, para as equipes Red Bull Racing e Lotus Team. 
  
Mas a própria permanência da Renault no esporte era um "ponto de interrogação" para o seu 
conselho de administração, insiste o diretor de F1 da empresa, Jean-François Caubet. A 
Renault, diz ele, resolveu permanecer somente depois de ter conseguido pressionar a FIA a 
elaborar novas regras que exigem motores menores. "Nós tomamos a decisão de ficar na F1 
somente se o novo motor for relevante e o novo regulamento for relevante", diz o executivo. 
  
Na produção de automóveis para o mercado de massa, a Renault está perseguindo a redução 
de emissões de CO2 como prioridade. Ela acredita que no fim desta década a maioria dos 
motores que a indústria produz para carros urbanos terá sua potência reduzida, muitos deles 
incorporando tecnologia turbo ou energia elétrica. Segundo Caubet, o programa de 
desenvolvimento de motor está orçado em € 120 milhões. O custo líquido, após considerar o 
patrocínio da unidade e receitas de fornecedores, é de € 60 milhões de euros - razoável para 
ter o seu motor nos carros de uma equipe vencedora. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 nov. 2011, Empresas, p. B4. 
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