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Planejamento de mídia é a chave para o sucesso dos investimentos em golfe, especialmente 
em tempos especiais como os que estamos vivendo.  
 
A modalidade sente os apertos nos patrocínios esportivos, onde as montadoras e as financeiras 
eram pilares importantes e neste ano passaram a ser coadjuvantes nos eventos, com contadas 
exceções.  
 
Em tempos complicados para patrocínios, a valorização das marcas na mídia resulta 
fundamental. Ainda existe um longo caminho para percorrer no golfe. Para os patrocinadores 
de golfe poucas vezes existiu tanta mídia especializada efetiva. Porém ainda é frequentemente 
que os recursos fiquem apenas para a execução do evento sem um correto planejamento de 
mídia que potencializa todo investimento.  
 
A mídia especializada no golfe brasileiro cresceu qualitativa e quantitativamente. Em matéria 
de revistas, "Golf Digest’’, "Golf Life’’ e "Golf e Turismo’’ e uma seção permanente de golfe na 
"Elite Magazine’’ preenchem as necessidades com qualidade. Como revista eletrônica é 
distribuída a Golfetc. Dois newsletters quinzenais são destaques: "Jornal do Golfe’’, que entrou 
no seu terceiro ano, e "Golf e Negócios’’, mídia que privilegia o enfoque empresarial, inspirado 
nos grandes jornais econômicos. O portal Golfempresas.com.br e os sites Golfexpress, 
Blogolfe, Brasil Ponto Com e apresentam posicionamentos diferenciados na mídia eletrônica, 
com alto profissionalismo. Blogs nos portais Globo e ESPN completam o segmento. A coluna 
semanal de golfe que assino celebrou 600 edições publicadas na Gazeta Mercantil.  
 
Também é histórico o mês de maio como prolífero em torneios especiais e solidários. O 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz homenageou a classe médica num animado torneio no campo 
do São Fernando aos médicos golfistas.  
 
Na sexta-feira, dia 29, se realiza um dos mais importantes e tradicionais torneios beneficentes, 
o IX Torneio de Golfe Associação Obra do Berço - Unibanco, que contará com a participarão 
108 golfistas. Nesse dia vence o prazo para as inscrições na VII Duke Energy Cup, em 
benefício da AACD, que se realizará na Fazenda da Grama, em 5 de junho.  
 
Também nesta sexta-feira, dia 29, o Sheraton Hotels & Resorts e a YKP Informática estreiam 
como patrocinadores do Circuito Empresarial de Golfe (CEG), cuja etapa inaugural se realiza 
no VistaVerde Golf Club, em Araçariguama. Em 29 de maio também se realiza outro 
importante torneio beneficente, a Taça México, no Clube de Campo de São Paulo, com o apoio 
da Asociación Empresarial Mexicana e do Consejo de Promoción Turistica de México. A vida 
continua.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 maio 2009, Plano Pessoal, p. D6. 


