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As equipes de Fórmula 1 concor-
dam que o custo do esporte é mui-
to alto, mas não conseguem che-
gar a um consenso sobre o que fa-
zer a respeito. No paddock do
Grande Prêmio do Brasil, que en-
cerrou a temporada no último fi-
nal de semana, em São Paulo, as
equipes da maior série de auto-
mobilismo do mundo discorda-
ram a respeito de como atacar os
crescentes custos que o ex-pro-
prietário de equipe Eddie Jordan
disse que poderiam levar a “uma
enorme implosão se algo não for
feito rapidamente”.

Equipes pequenas e classifica-
das no meio da tabela, como Sau-
ber e Lotus, sofreram crises fi-
nanceiras nesta temporada e es-
tão pedindo um limite para gas-
tos com sanções similares às do
novo acordo no futebol europeu.
A Red Bull, que conquistou seu
quarto título consecutivo como
construtora e no mundial de pi-
lotos, e a McLaren, que é regular
na Fórmula 1 desde 1966, acredi-
tam que impor um limite não é
algo prático porque as equipes
encontrariam formas de driblar
as regras.

“Eu adoraria ver os custos sob
controle, claro”, disse o chefe da
Red Bull, Christian Horner, em
uma entrevista. Um limite seria
“impossível de fiscalizar porque
há muitas estruturas diferentes,
muitas entidades diferentes. Eu
simplesmente não consigo ver co-
mo isso poderia ser fiscalizado”.

A disparidade financeira po-
de ser vista nas contas da Red
Bull, cujo campeão mundial Se-
bastian Vettel venceu a nona cor-
rida consecutiva em São Paulo,
fixando um novo recorde para
uma só temporada, e Marussia,
cujos carros ocuparam os dois úl-
timos lugares no grid de largada
do GP do Brasil.

Umcírculo vicioso com
os gastos excessivos
A Red Bull Technology, empresa
que desenha e fabrica o carro ven-
cedor do campeonato, teve ven-
das de 231,9 milhões de libras
(US$ 375 milhões) e custos de
201,3 milhões de libras até o final
de 2012. A Red Bull Racing, uma
subsidiária que gerencia a equi-
pe, teve vendas de 176,3 milhões
de libras e custos de 170,3 mi-
lhões de libras.

A Manor Grand Prix Racing,
empresa-mãe da Marussia, regis-

trou vendas de 28,3 milhões de li-
bras e custos de 54,4 milhões de
libras no mesmo período. A Red
Bull conquistou 596 pontos nesta
temporada, enquanto a Marussia
não conseguiu nenhum.

Neste ano, Red Bull, Ferrari e
McLaren entraram em um acordo
com os proprietários da série que
permite que as escuderias com-
partilhem US$ 180 milhões em
pagamentos por assinatura, en-
quanto a Mercedes e a Williams
também chegaram a acordos.

Equipes menores podem en-
trar em um círculo vicioso de
gastos excessivos para subir na
classificação e atrair patrocina-
dores, segundo a chefe da Sau-
ber, Monisha Kaltenborn. A Sau-
ber, com sede na Suíça, foi salva
por investidores russos em ju-
lho, quando estava com dificul-
dades para honrar dívidas, in-
cluindo o salário do piloto Nico
Hulkenberg.

“Se você não é tão bom, é
muito difícil atrair patrocinado-
res”, disse Kaltenborn, a única
mulher que é chefe de uma equi-
pe na Fórmula 1, em entrevista.
“É um círculo muito, muito vi-
cioso do qual é muito, muito difí-
cil sair”.

Elas só gastam, reage
BernieEcclestone
O CEO da Fórmula 1, Bernie Ec-
clestone, de 83 anos de idade, diz
que as equipes deveriam culpar a
si mesmas se não estão satisfeitas
com os acordos financeiros da ca-
tegoria. “Elas têm contrato assi-
nado até 2020”, disse Ecclesto-
ne, em uma entrevista concedi-
da enquanto caminhava pelo pa-
ddock de Interlagos. “Elas não
deveriam ter assinado se não con-
cordavam. Por mais que você dê
para essas pessoas, nunca será o
suficiente. Elas só gastam”.

Embora as equipes tenham as-
sinado contratos até 2020, é pro-
vável que o desequilíbrio das
transações financeiras seja revis-
to, disse Bob Fernley, vice-dire-
tor da Force India, que terminou
a temporada em sexto lugar.
“Uma semana na Fórmula 1 é mui-
to tempo e as coisas podem mu-
dar muito rapidamente”, disse
ele. “Eu acho que haverá algu-
mas mudanças. Haverá a consta-
tação de que o enriquecimento
de equipes escolhidas talvez te-
nha sido o caminho errado”. Tariq

Panja, BloombergNews
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Osaltoscustosdacompetiçãobeneficiamas escuderiasmais fortes,que conseguem atrair
grandespatrocinadores, distanciando-sedaspequenas,cujosprejuízostendemaaumentar

Cresce abismo entre a elite e as
pequenas equipes da Fórmula 1

Atingidaspelabaixareceitaealtoscustos,pequenasequipesdaFórmula1pedemlimitesnosgastos

Custos elevados beneficiam escuderias vencedoras, que atraem patrocinadores em detrimento das menores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 nov. 2013, Mundo, p. 28.
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