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Hockenheim (AL), já anunciaram que 
não têm dinheiro para pagar as taxas e 
não vão cumprir o contrato em 2013. 
Estima-se que a F1 cobre cerca de € 13 
milhões das cidades mais tradicionais 
para realizar as corridas. Nas pistas mais 
recentes, como a da espanhola Valência, 
a cifra chega aos € 23 milhões. A espe
rança de Ecclestone para melhorar as 
finanças são países como Coreia do Sul, 
Rússia e Estados Unidos, que já mani
festaram interesse em levar o ronco dos 
motores para suas pistas. 

O I P O da F1 vem sendo cogitado há 
tempos, mas o processo só entrou na 
reta final após a crise europeia ter for
çado patrocinadores másteres, como a 
Peugeot, a cancelar seus aportes em 
2011. Além disso, neste ano expira um 
acordo comercial confidencial entre a 
C V C e as equipes. As conversas nos 
boxes dão conta de que a C V C ofereceu 
participação à Ferrari e à Red Bull. 
Ecclestone desmentiu que o IPO esteja 
vinculado a qualquer acordo e garantiu 
que as escuderias não entrarão na socie
dade. Pelo modelo atual, o ganho das 

equipes vem de 
repasses finan
ceiros da direção. 
Procurada, a 
C V C não comen
tou o assunto. 

Compensa colocar seu dinheiro 
nesse cockpit? Os pontos positivos são 
o fato de que a F1 é um evento consa
grado e, ao que tudo indica, lucrativo, 
embora seus números não sejam audi
tados. "O fluxo de caixa da F1 deve ser 
bastante estável, pois as corridas ocor
rem religiosamente há várias décadas", 
diz Ricardo Almeida, professor de 
finanças do Insper. "O nicho em que a 
empresa atua também é definido e 
lucrativo." Adriano Gomes, professor de 
finanças da ESPM, avalia que a entrada 
da C V C Capital profissionalizou a ges
tão. Segundo ele, a realização de gran
des prêmios em novos mercados, como 
Estados Unidos, Rússia e Oriente 
Médio, traz novos anunciantes. "O fato 
de Ecclestone ter uma fortuna de US$ 
4,2 bilhões é um bom indicador de que 
ele sabe tornar esse negócio rentável." 

O risco é a ausência de diversifica
ção, pois a empresa vive de um único 
evento esportivo. "Qualquer coisa que 
altere a dinâmica das corridas vai afetar 
o investidor diretamente e pode até 
mesmo quebrar o negócio", diz Almeida. 
Em 2011, por exemplo, as equipes fatu
raram € 1,4 bilhão, segundo a empresa 
italiana de marketing esportivo 
StageUp. Essa receita vem caindo nas 
últimas três temporadas por conta da 
saída de patrocinadores e pela retirada 
de grandes fábricas, como a Toyota e a 
Honda. A ameaça mais recente é o mau 
humor da Ferrari. Insatisfeita com os 
recursos repassados, a escuderia pode 
criar uma liga paralela à F1. Riscos como 
esse têm um impacto forte. "Não é como 
investir em uma companhia como a 
Disney, que atua com tevê a cabo, par
ques temáticos, filmes e licenciamento 
de produtos", diz Almeida. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 756, p. 88-89, 4 abr. 2012.




