
O troca-troca da Fórmula 1 

A maioria das equipes fizeram mudanças, a temporada já começou e os pilotos 

estão disputando seus espaços nas equipes 

 

A temporada 2019 da Fórmula 1 já começou, as equipes passaram por 4 

Grandes Prêmios, sendo eles da Austrália, Barein, China e Azerbaijão, todos os 

pilotos que trocaram de equipe parecem estar satisfeitos, ou não.  São 10 

equipes, dois pilotos em cada uma e apenas duas não trocaram seus pilotos.  

A Mercedes e Hass foram as únicas que não mexeram nas suas equipes. 

Quem assistiu a série “F1: Dirigir para Viver” da Netflix, pode acompanhar um 

pouco da depressão do piloto Romain Grosjean e como a Hass muitas vezes 

agiu com descaso diante da situação, foi uma surpresa a confirmação dos 

mesmos pilotos. Os pilotos podem ser os mesmos, mas a equipe norte-

americana não pode deixar que os problemas no Pit Stop também continuem 

sendo os mesmos, pneus foram produzidos para serem colocados corretamente. 

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas estão longe de serem melhores amigos, 

a temporada passada do piloto finlandês, fez com que a sua própria equipe 

questionasse seu talento e suas habilidades e consequentemente seu tempo de 

contrato foi diminuido, ao contrário do atual campeão Hamilton considerado o 

primeiro piloto da equipe. Mas parece que esse ano “o jogo virou”, Bottas já 

ganhou a maioria das corridas e é líder do campeonato.  

Charles Leclerc? Sim uma surpresa, mas alguns podem pensar que a sua 

contratação na Ferrari foi um ato impensável, já que a escuderia tinha um dos 

pilotos mais experientes e renomados a sua disposição, o famoso “Iceman” que 

ganhou esse apelido pela frieza e ironia com a imprensa e com a equipe, o único 

piloto da temporada passada a usar óculos escuros no pódio e fazer com que os 

comentaristas se divertissem com a situação, um campeão mundial que teve a 

própria equipe como inimiga e se sujeitou a ser segundo piloto. É fato que o 

Leclerc está fazendo um bom trabalho na Ferrari, as condições do carro da 

equipe não estão à altura do talento do Monegasco, a tradicional “vermelha” está 

com muitos problemas de potência no motos, problemas que já deveriam ter sido 

corrigidos, estão esperando o que? O final do campeonato?  



Pierre Gasly? Quem é esse? Brincadeiras à parte, a atuação do francês 

nessa temporada é preocupante, ele ainda não se destacou nos treinos muito 

menos nas corridas, ele não deve se arrepender pela troca de equipe, porque 

não é qualquer um que tem a oportunidade de trocar a Toro Rosso pela Red Bull. 

Será que a equipe de energéticos está arrependida pela contratação? E o Max 

Verstappen? Verstappen não é um piloto ruim, muito pelo contrário, mas ele 

precisa melhorar como pessoa, o choque entre ele e o Daniel Ricciardo ano 

passado e a briga com Esteban Ocon foram episódios lamentáveis, talvez o 

ofuscamento de Gasly seja a oportunidade perfeita para o piloto veterano ocupar 

mais espaço na Red Bull, se isso pode ser perigoso, claro que sim! 

Daniel Ricciardo? A decisão do piloto em deixar a Red Bull e ir para a 

Renault foi arriscada, na série “F1: Dirigir para Viver, foi relatado o 

descontentamento da equipe com os motores da Renault, o inevitável aconteceu 

esse ano a Honda começou a fabricar os motores para a Red Bull, mas a 

pergunta que não quer calar é a seguinte, por que Ricciardo foi para a equipe 

que tanto criticava os motores? Será que ele esperava ofertas de equipes 

melhores? E os pódios serão frequentes na nova equipe? Será que a Red Bull 

preferiu mesmo Max Verstappen? Essas perguntas só serão respondidas 

durante a temporada, uma coisa é certa a Renault precisa melhorar seus carros, 

para eles não pararem mais no meio das corridas.  

Carlos Sainz Jr? Só para constar a McLaren trocou seus dois pilotos, mas 

não vou falar sobre o Lando Norris agora, ele acabou de chegar na Fórmula 1, 

vamos aguardar os próximos capítulos. O espanhol Sainz sempre admirou seu 

conterrâneo Fernando Alonso, ter sido cortado da Renault foi um susto, mas o 

alivio veio, quando a McLaren o convidou para fazer parte da equipe, para sua 

tristeza Fernando não faz mais parte do time, por outro lado para a sua felicidade 

a escuderia depois de uma fase com altos e baixos, está começando a ter 

resultados decentes. . 

Lance Stroll? Não sei se o que aconteceu com o Stroll pode ser chamado 

de troca, porque ele estava na Williams por influência do pai o bilionário 

Lawrance Stroll que investiu dinheiro na equipe que estava com problemas 

financeiros, para o filho ter uma vaga. Mesmo com dinheiro os problemas da 

Williams não fora, resolvidos, isso gerou descontentamento no bilionário que 



decidiu investir seu dinheiro em outra equipe, a Force India foi a escolhida, mas 

ele fez muito mais do que investir dinheiro, comprou a escuderia e claro exigiu 

uma vaga para o filho, não se sabe se a equipe Indiana está bem representada, 

não que Sérgio Pérez não tenha talento, claro que tem, mas também tem um 

patrocínio alto, foi por isso que ele continuou na equipe, será que uma venda 

bem sucedida, em troca de uma vaga para um piloto com pouca experiência foi 

mais inteligente? 

Kimi Raikkonen? Assim como a McLaren, a Sauber trocou seus dois 

pilotos, mas convenhamos a contratação bem-sucedida foi do “Iceman”, ou 

também conhecido como Raikkonen, ele saiu da Ferrari, voltou as origens na 

Sauber e está carregando a equipe praticamente “nas costas”, seu companheiro 

de time Antonio Giovanazzi precisa conquistar seu lugar. 

Daniil Kyyat? Esse nome não é estranho para quem acompanha a 

Fórmula 1, ele participava da competição, mas foi cortado em 2017, olha ele ai 

de novo na Toro Rosso e vai ter como companheiro de equipe Alexander Albon. 

George Rusell? Por fim e não menos importante, a equipe Willians que 

trocou todos os pilotos, por que não falar do experiente Robert Kubica, simples 

Russel não chama atenção só pela idade, mas também pelo otimismo de entrar 

em uma equipe que vive uma fase de trevas sem pódios e muito menos títulos, 

o novato tem o sangue veloz apesar do carro não ajudar muito, a equipe estava 

precisando de alguém otimista como ele. 

Pilotos trocaram de equipe, outros foram dispensados, ou trocaram de 

categorias, quem ficou “em cima do muro” foi Esteban Ocon, depois de ser 

dispensado da Force India, não foi uma briga justa era o fato do seu pai ser 

mecânico, contra o patrocínio mexicano gigantesco de Sérgio Pérez, se os 

talentos fossem levados em conta, talvez a escolha seria diferente. Atualmente 

Ocon é piloto de testes da Mercedes, um nome bonito para piloto reserva, que 

espera um dos pilotos oficiais da equipe ter resultados ruins e ser cortado, o 

piloto francês não merecia um futuro incerto como esse. A pergunta de ouro, 

será que na temporada de 2020 a Fórmula 1 terá um piloto brasileiro? Pietro 

Fittipaldi é o piloto de testes da Hass e Sérgio Sette Câmara da McLaren, será 

que eles têm alguma chance ano que vem? Vamos aguardar! 



 

 

Links que ajudaram na reportagem: 

 https://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/confira-o-grid-completo-

da-formula-1-para-a-temporada-2019.ghtml  

https://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/pietro-fittipaldi-assina-

contrato-com-a-haas-e-sera-piloto-de-testes-e-desenvolvimento.ghtml 

https://veja.abril.com.br/esporte/f1-sergio-sette-camara-sera-piloto-de-testes-

da-mclaren-em-2019/ 
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