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1 bilhão de dólares
é quanto a FOM, organizadora
do Mundial de Fórmula 1,
arrecada por temporada.
A venda dos direitos de TV
é a principal renda.

Ibrahimovic dá vitória
ao Milan sobre a Roma

Real Madrid goleia
e se reabilita; Barça
também vence

Ferrari e Red Bull fecham com Ecclestone
As duas optaram pela
extensão do Acordo da
Concórdia e podem
provocar um racha
sem precedentes

FORTUNA

Livio Oricchio / SEPANG
ENVIADO ESPECIAL

A Fórmula 1 está perto de viver
uma das maiores revoluções da
sua história de 62 anos e que, por
sua vez, pode gerar um racha
sem precedentes na competi-
ção. Ferrari e Red Bull não ape-
nas são as primeiras a se decidir
pela extensão do Acordo da Con-
córdia como se tornarão sócias
da Fórmula 1. Resta saber como
as demais escuderias vão reagir
depois do anúncio oficial, não
distante de ocorrer.

O acordo que estabelece os di-
reitos e obrigações na relação
das equipes com a Formula One
Management (FOM), de Bernie
Ecclestone, está definido no cha-

mado Acordo da Concórdia. Em
2007, os times assinaram a pror-
rogação desse acordo até o fim
de 2012. Ele determina, por
exemplo, a porcentagem da re-
ceita da FOM a ser repassada às
equipes, hoje ao redor de 50%.

Suas fontes são a venda dos di-
reitos de TV, a principal, explora-
ção dos espaços publicitários
nos autódromos, taxas cobradas
dos promotores de GP a cada edi-

ção do evento, dentre outras.
Apesar dos valores serem secre-
tos, sabe-se que a FOM arrecada
cerca de US$ 1 bilhão (cerca de
R$ 1,8 bilhão) por ano.

Em dezembro, Ferrari e Red
Bull, e depois seus times satéli-
tes, Sauber e Toro Rosso, anun-
ciaram a saída da Formula One
Teams Association (Fota), ale-
gando as profundas divergências
sobre o Acordo de Restrição de

Gastos.Hoje,sabe-seque o verda-
deiro motivo foi a negociação em
curso com Ecclestone, que não
reconhece a Fota, para as duas,
em separado, assinarem a exten-
são do Acordo da Concórdia.

Os direitos comerciais da Fór-
mula 1 pertencem ao grupo de
investimentos CVC, que em
2005 tornou-se sócio majoritá-
rio da Fórmula 1. Ecclestone é o
diretor executivo contratado pe-
la CVC para conduzir a Fórmula
1, além de ter hoje uma pequena
porcentagem do negócio.

Pelo acerto entre Ecclestone
e Luca di Montezemolo, presi-
dente da Ferrari, e Dietrich Ma-
teschitz, proprietário da Red
Bull, as suas empresas vão rece-
ber um valor, o equivalente a
luvas, por renovar com a FOM,
algo estimado em pelo menos
US$ 50 milhões cada (R$ 90 mi-
lhões), mas essencialmente te-
rão cadeira no conselho admi-
nistrativo da empresa que ge-
rencia a F-1.

Vão também decidir sobre os
rumos da competição, qual o va-
lor mais interessante a se cobrar
pela cessão dos direitos de TV,
dos promotores de GPs, qual o

melhor calendário, o regulamen-
to e formato de disputa mais inte-
ressantes dentre tantos outros
assuntos de relevância extrema
para o evento.

Não deixa de ser bom para a
Fórmula 1 porque, finalmente,
quem faz o espetáculo poderá
também participar das discus-
sões sobre o que lhe é melhor, o
que nunca foi permitido, por
mais estranho que possa pare-
cer, ao menos nesse nível. Mas
não é difícil compreender como
as demais escuderias vão reagir.
Na realidade, já se articulam pa-
ra evitar que duas escuderias se-
jam sócias do negócio em que to-
das competem.

Os próximos dias, no máxi-
mo semanas, muitos aspectos
ainda obscuros dessa impres-
sionante mudança na F-1 virão
à tona, bem como o que a Fota,
ainda existente, sem Ferrari,
Red Bull, Sauber e Toro Rosso,
irá fazer. Ecclestone já propôs
um valor e um critério de como
pagá-las para renovar o Acordo
da Concórdia. Mas o mais difí-
cil será a Fota aceitar Ferrari e
Red Bull no conselho adminis-
trativo.

● O Manchester City voltou a pas-
sar sufoco no Campeonato In-
glês. Depois de penar para virar
em cima do Chelsea, na rodada
passada, o time teve de suar on-
tem para buscar o 1 a 1 diante do
Stoke City, fora de casa. Crouch
abriu o placar e Yayá Touré empa-

tou quando faltavam 14 minutos.
O resultado leva ao City a 70 pon-
tos e à liderança provisória no
saldo de gols (50 a 46 do United,
que amanhã recebe o Fulham).

Na briga por vaga na Copa dos
Campeões, o Tottenham (4º colo-
cado) chegou ao quinto jogo sem
vencer, mas conseguiu segurar o
0 a 0 com o Chelsea (em quinto)
em Stanford Bridge e manteve a
vantagem de cinco pontos.

MADRI

Pressionado pela vitória do Bar-
celona sobre o Mallorca por 2 a 0
e por resultados decepcionantes
nas últimas duas rodadas, o Real
Madrid entrou em campo no Es-
tádio Santiago Bernabéu com a
obrigação de vencer. E, depois
de dois tropeços, desta vez o ti-
me merengue correspondeu à ex-
pectativa de sua torcida: venceu
e convenceu, goleando o Real So-
ciedad por 5 a 1 e mantendo a
diferença de seis pontos (75 a
69) que o separa do vice-líder
Barça, a nove rodadas do térmi-
no do Campeonato Espanhol.

Em Madri, diante de 77 mil pa-
gantes, o líder nem precisou da
presença do técnico José Mouri-
nho para se reabilitar am alto es-
tilo. O treinador português cum-
priu suspensão ontem por ter si-
do expulso contra o Villarreal.

O Real Madrid começou a vol-
tar à normalidade logo aos 7 mi-
nutos, quando Higuaín abriu a
contagem. Com Kaká voltando a
ter boa atuação, o líder ampliou
aos 33, com Cristiano Ronaldo
superando o goleiro Bravo, após
passe do brasileiro – português e
Messi têm 35 gols cada na lideran-
ça da artilharia. Ainda no primei-
ro tempo, Benzema fez o tercei-
ro, enquanto Xabi Prieto dimi-
nuiu, chutando de fora da área.

Mais tranquilo, no segundo
tempo, o Real Madrid não teve
muito trabalho. Benzema, rece-
bendo passe de Khedira, fez o
quarto gol, e Cristiano Ronaldo,
completando cruzamento de Hi-
guaín, faturou o quinto. Depois o
Real Madrid cansou de desperdi-
çar oportunidades para ampliar.

A tarde, o Barcelona visitou o
Mallorca no Iberostar Estádio e
se deu bem, vencendo por 2 a 0,
com gols de Messi e Piqué, um
em cada tempo. O Barça atuou
sem Daniel Alves (suspenso) e
teve Thiago Alcântara expulso
no começo da segunda etapa.
Mesmo assim o time de Messi e
companhia não teve trabalho pa-
ra confirmar a vitória.

Fórmula 1

Campeonato Italiano Campeonato Espanhol

City só empata, mas
lidera na Inglaterra
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OCorinthians desistiu de co-
locar Adriano em forma. O
Flamengo já quase jogou a
toalha pelo mesmo moti-

vo em relação a Ronaldo Gaúcho. Há
outros que não preciso mencionar. O
fato é que está cada vez mais difícil
recuperar a forma, mesmo quando o
jogador ainda tem idade para jogar

em alto nível. Em geral, é acusado de
todo o tipo de excesso, de toda espécie
de desregramento e apontado à ira da
torcida como mau exemplo, péssimo in-
vestimento. Pode ser verdade.

Realmente ganham muito e produ-
zem pouco ou nada. Parte importante
da culpa é do jogador. Mas não haverá
outras causas, outras razões? Não será o

dinheiro, muito dinheiro, o que impede
de maneira definitiva um jogador de en-
trar em forma? Entrar em forma é chato.
Exige sacrifícios, privações, afastamen-
to de coisas agradáveis na vida. Não se
pode sair à noite, comer e beber, usu-
fruir da companhia constante de belas e
perigosas mulheres. A ordem é levantar
cedo e começar a fazer ginástica. Por
que, se o problema da existência já está
mais do que resolvido? Por que fazer
esse tipo de sacrifício se não se tem a
menor necessidade disso? Pelo prazer
de jogar? Mas jogar não é mais prazer no
mundo do futebol profissional.

Jogar é um prazer na praia, entre ami-
gos, ou em criança, em terrenos baldios.
Jogar no futebol profissional é levar pan-
cada o tempo todo, cumprir ordens de
treinadores nem sempre qualificados, é
enfrentar torcedores que sabem dos sa-
lários astronômicos. Jogar é saber que
alguém está sempre de olho no seu lu-

gar, que alguém está se matando para
entrar no time e faz exatamente o que
você não precisa mais fazer: sacrifícios.

Sustento que é virtualmente impossí-
vel fazer um jogador entrar em forma,
não importa sua idade, quando seu pro-
jeto de vida está resolvido. Quando não
precisa mais trabalhar, é rico, tem di-
nheiro de verdade, sem perceber come-
ça a se aposentar. Há um resto de vaida-
de, ele ainda quer jogar, ouvir o barulho
dos estádios, mas o corpo sabe que não
há mais razão para sacrifícios.

Os fotógrafos se cansam de mostrar
fotos de Adriano, fotos grotescas de um
corpo que não tem mais nada a ver com
o de um atleta profissional. Não sei se
Adriano e outros como ele são recuperá-
veis. Talvez se, por alguma razão, preci-
sarem novamente ganhar a vida como
quando começavam. Mas não precisam.
Esse tipo de jogador só se tornou visível
no Brasil nos últimos tempos. Antes to-

dos eram pobres comparados com
eles, inclusive Pelé, muitas vezes às
voltas com problemas financeiros
que o faziam jogar como se cada parti-
da fosse decisiva. O fenômeno do jo-
gador rico é relativamente novo no
futebol brasileiro.

Dirigentes à espera de milagres
lhes oferecem um dinheiro que tal-
vez nem precisem mais e eles acabam
tentando de novo. Mas falta a garra
do início da vida. Falta a necessidade.
Quanto tempo ainda Neymar vai
aguentar de trancos e pancadas?

Não se pode culpá-los inteiramen-
te.AchoquefoiNenemPrancha,famo-
sofrasistado futebol carioca, quem di-
zia que o jogador tem que ir para a bola
comoquem vaipara umpratodearroz
com feijão. Quando o arroz com feijão
é apenas uma deformada lembrança,
distante, perdida no tempo, não há co-
mo entrar em forma. Nem motivo.

ugog@estadao.com.br

No comando. Red Bull e Ferrari passariam a fazer parte do conselho administrativo da FOM

MILÃO

A história tem sido recorrente.
Quando o Milan se vê em apuros
ou caminha para um tropeço é
Ibrahimovic quem aparece para
salvar o time. E ontem, contra a
Roma, mais uma vez foi ele
quem decidiu. Foram dele os
dois gols milaneses na virada so-
bre a Roma, por 2 a 1. O segundo
foi um golaço, com direito a cha-
péu no goleiro antes da conclu-
são de cabeça.

Depois de Abbiatti abrir o pla-
car para o time da capital italia-
na, o sueco empatou cobrando
pênalti. Quando o confronto já
caminhava para o 1 a 1, Ibra sur-
giu para marcar um golaço e, de
virada, dar a vitória para o líder
do Campeonato Italiano. E além
de ser uma pintura, o 22.º gol do
atacante na competição foi im-
portantíssimo para que o Milan
continuasse com vantagem so-
bre a Juventus, que hoje enfren-
ta a combalida Inter de Milão,
em Turim. Agora, com 63 pon-
tos, o Milan tem sete pontos a
mais que o segundo lugar.

O grandalhão sueco teve cal-
ma para aproveitar um lança-
mento vindo do meio de campo,
ganhar de seu marcador na corri-
da e, diante do goleiro Stekelen-
burg, teve a frieza para dar um
chapéu no holandês e, de cabeça,
completar para o fundo do gol.

O gol de Ibra aconteceu no mo-

mento em que a Roma mais pres-
sionava. No lance anterior, a
equipe quase fizera o seu segun-
do gol, mas o árbitro marcou um
impedimento duvidoso.

Thiago Silva preocupa. A noite
em Milão só não foi perfeita para
o time da casa porque o Milan
sofreu uma baixa importante. O
zagueiro Thiago Silva se machu-
cou. O brasileiro, que já era dúvi-
da por causa de dores muscula-
res, ficou apenas 9 minutos em
campo.

Thiago será avaliado mais de-
talhadamente pelos médicos do
Milan, mas ele já é dúvida para o
jogo contra o Barcelona, quarta-
feira. O mais provável, segundo
a comissão técnica do Milan, é
que o zagueiro fique de fora da
primeira partida das quartas de
final da Copa dos Campeões.

Clássico. Dona da segunda me-
lhor campanha e na luta com o
Milan pelo “scudetto”, a Juven-
tus recebe a Inter em seu estádio
novo, em Turim. O time precisa

da vitória para voltar a deixar
a distância para o líder em qua-
tro pontos.

Já para a Inter o encontro
de hoje à tarde (15h45 no horá-
rio de Brasília) é apenas mais
um obstáculo numa conturba-
da e já perdida temporada.
Com apenas 41 pontos, o time
do técnico Claudio Ranieri
corre o sério risco de não ob-
ter classificação nem mesmo
para a Liga Europa da próxi-
ma temporada. Otreinador es-
tá com a cabeça a prêmio.

Matador. Gol é com ele mesmo: o sueco Ibrahimovic marcou os dois da vitória do Milan

Boleiros

A diferença entre o líder
e o vice permanece de
seis pontos, restando
nove rodadas para o
final da competição

Sueco marca 2 vezes,
líder ganha de virada e
joga ainda mais pressão
em cima da Juventus,
que hoje enfrenta a Inter
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GIORGETTI

O arroz com feijão
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