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dade de ser utilizada para a Olimpíada
uma área nas imediações do Recreio dos
Bandeirantes. Aí a coisa mudará bastan-
te. A partir disso, o Tour Europeu e o PGA
(dois dos principais circuitos profissio-
nais do mundo) viriam realizar torneios
com maior freqüência no Brasil”, afir-
mou o dirigente.

Além do centro de excelência, a CBG
espera a viabilização de parcerias para
instalar escolinhas para a geração de no-
vos golfistas. “Com as Olimpíadas, gran-
des conglomerados começaram a se atre-
lar ao golfe. Várias empresas estão
apoiando escolinhas de base. Isso é im-
portante para o futuro e vai de encontro ao
sistema profissional criado dentro da CBG,
que prevê inclusive a formação de profes-
sores para a base do nosso golfe”.

O golfe já participou de duas Olimpía-
das: 1900, em Paris (França), e 1904, em
Saint Louis (EUA). Em 1908, o esporte
deveria ser uma das modalidades dos Jo-
gos de Londres, mas uma desavença en-
tre Estados Unidos e Grã-Bretanha can-
celou a disputa – os norte-americanos
queriam que a modalidade fosse a stroke
play, em que todos disputam contra to-
dos e vence quem dá menos tacadas, en-
quanto que os britânicos queriam o
match play, em que cada jogador enfren-
ta um adversário por vez em chaves eli-
minatórias, num mata-mata.

A prática só obteve sucesso para retor-
nar para as Olimpíadas em 2016. Pela pri-
meira vez, todas as maiores entidades do
esporte, como R&A (Royal & Ancient Golf
Club, que rege o golfe na maior parte do
mundo, incluindo o Brasil), USGA (United
States Golf Association, que rege o golfe
nos EUA e no México), PGA (Associação
dos Profissionais de Golfe dos EUA), LPGA
(Associação Feminina das Profissionais de
Golfe dos EUA), European Tour (Circuito
Europeu), entre outras, se uniram em tor-
no desse objetivo comum.

A Federação Internacional de Golfe
(IGF, na sigla em inglês) propôs ao COI

para 2016 uma disputa de
stroke play em 72 buracos,
sendo 18 buracos por dia,
num torneio de quatro
dias, com 60 homens e 60
mulheres. Terão vagas nos
torneios os 15 primeiros
colocados nos rankings
mundiais masculino e fe-
minino, independente-
mente da nacionalidade.
Como o Brasil será sede das
Olimpíadas de 2016, espe-
ra-se que os golfistas brasi-
leiros tenham vaga garan-
tida na disputa, mas isso
ainda não foi definido pela
IGF (Federação Interna-
cional de Golfe).

C
omo transformar o apoio
maciço de grandes empresas
em semente para a geração
de talentos profissionais?
Para isso, uma das grandes
ambições a construção de

campos públicos no Brasil. Somente a par-
tir deste ciclo é que a Confederação Brasi-
leira de Golfe (CBG) entende que a modali-
dade se consolidará no país. Segundo o
vice-presidente de marketing da CBG,
Paulo Pacheco, esse trabalho fará do golfe
um esporte mais próximo da população.

“No golfe, a grande maioria dos clubes é
fechada e cara. Precisamos de campo pú-
blico para facilitar o acesso à população e
de investimento na base. Todas as grandes
empresas iriam ajudar nesse processo. O
Governo Federal, por meio do Ministério
do Esporte, e os Estados têm esse interesse.
Acredito que dentro de dois anos o quadro
será diferente”, vislumbra o dirigente.

O exemplo argentino foi lembrado por
Pacheco. “Fazemos um intercâmbio com a
federação local. Lá é possível encontrar di-
versos campos públicos. O Angel Cabrera
(principal golfista argentino da atualidade
e vencedor de dois torneios majors) era
caddie (carregador de tacos). A inclusão
social foi fundamental na vida dele. Ter um
golfe como o da Argentina seria um sonho
para o Brasil”.

Aliar a formação de talentos e suporte
financeiro é o principal objetivo da CBG
hoje. “Queremos fomentar o golfe e abrir
portas para grandes investimentos no es-
porte. Desse modo, formaremos atletas
dentro de uma linha profissionalizante
desde a base. Queremos que eles tenham
acesso a intercâmbios em outros países.
Até hoje ainda não conseguimos formar
um atleta que figure entre os 50, 100 me-
lhores do mundo. Essa é a nossa inten-
ção”, disse o vice-presidente de marke-
ting da entidade.

RIO-2016: UM DIVISOR DE ÁGUAS
Pacheco vê os Jogos Olímpicos de 2016,
que serão realizados no Rio
de Janeiro, como ponto-
-chave nesse processo.
Para o vice-presidente de
marketing da CBG, esse
será um divisor de águas
para o golfe brasileiro, tan-
to no que diz respeito a in-
vestimento no esporte
quanto na criação de alter-
nativas para a falta de cam-
pos públicos.

“Esse processo deverá
ser intensificado quando
tivermos um centro de
treinamentos, possivel-
mente dentro do campo
que será utilizado para os
Jogos. Existe a possibili-

Para dirigentes do esporte, desafio é converter
interesse empresarial em formação de talentos;
para isso, país precisará de mais campos públicos
TEXTO DOUGLAS WILLIAMS

Argentina inspira
modelo brasileiro

P O P U L A R I Z A Ç Ã O D O G O L F E ESPORTE DA ELITE

Swing: balanço do corpo para dar a tacada
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Iron: taco de ferro, 
usado para jogadas 
curtas

Putter: taco específico 
usado para no putting 
green, ou seja, para 
colocar a bola no buraco
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Tee: nome do pino de 
plástico que sustenta 
a bola na primeira 
tacada, também é o 
local onde é dada a 
primeira tacada em 
cada buraco 

Dimple: alvéolo

OS TIPOS DE TACO A BOLA E O APOIO

Shaft: haste

Grip: punho

Head: cabeça

Wood: taco usado para jogadas 
de longa distância. Tem esse 
nome pois sua cabeça costuma 
ser de madeira

s 
a. Tem esse 
beça costuma 

d d i

para jogadas
a. Tem esses 

e f
ogadas longa distânciade 

me pois sua cabnom
s

ferro, 
gadas

ça

ood:Wo  taco usado 
longa distânciade

dee fferro

Head: cabe

ood:Wo taco usa

Bola em 
tamanho real 
(4,2 cm)

O MOVIMENTO BÁSICO

PALAVRA-CHAVE

Embora a origem do termo
seja germânica, a tese mais
provável é que o golfe
tenha surgido na Escócia,
entre os séculos XIV e XV.
O esporte também teria
inspiração no paganica, jogo
praticado pelos romanos.

ENTREVISTA | ALEXANDRE ROCHA | ESTRELA DO GOLFE BRASILEIRO

Nome vem do Kolb,
“taco” em alemão

✽

Ele é o primeiro atleta do país
a obter o acesso ao principal
circuito do golfe mundial em
29 anos. A façanha de conseguir
o cartão do PGA Tour colocou o
paulista Alexandre Rocha, de 33
anos, como uma das referências
do esporte no país. Mas a tarefa
foi árdua. Ele levou quase
10 anos tentando ingressar no
grupo dos melhores profissionais
do mundo. Para 2011, suas
pretensões são de marcar
o maior número de pontos
possíveis para se manter
no PGA Tour. A seguir,
Rocha analisa o atual
momento do golfe no Brasil.D
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DADOS DE 2010 SOBRE O GOLFE 
NO BRASIL

Clubes fechados: o custo de um título num clube de alto 
nível pode custar mais de R$ 100 mil. Mas o modelo de 
clube de golfe fechado a visitantes está dando lugar a 
campos abertos ao público e campos de resorts

Campos semi públicos e clubes: cada vez mais surgem 
no país os chamados campos semi-públicos, ou seja, 
pertencem à iniciativa privada e têm o lucro como 
objetivo, mas são abertos a quem queira jogar (depois 
de pagar, é claro). Além disso, há a explosão dos campos 
de resorts turísticos, semi-públicos por natureza

Driving ranges: junto com os campos semi públicos, são 
os grandes responsáveis pela popularização do golfe no 
país. São academias de golfe que estão surgindo nos 
grandes centros urbanos – já há cerca de 12 no Brasil 
todo, metade delas na Grande São Paulo

Equipamentos: são necessários 14 tacos para jogar 
golfe. Dá para comprar equipamentos usados por menos 
de R$ 1.000. Um bom conjunto novo para iniciantes está 
na faixa dos R$ 2 mil. Um conjunto voltado para atletas 
de ponta pode custar mais de R$ 5 mil

PERFIL DO GOLFISTA BRASILEIRO

No Brasil, o golfe é um esporte em pleno 
desenvolvimento, movimenta cerca de R$ 500 
milhões por ano, segundo Confederação Brasileira de 
Golfe (CBG). Esta modalidade vem ganhando cada vez 
mais adeptos e locais propícios para sua prática no 
país. Em 2010, o mercado brasileiro estava estimado 
em 25 mil praticantes, contra apenas 7 mil em 2000

Fonte: CBG

dos golfistas nacionais são proprietários de empresas
34,5%

são dirigentes ou ocupam cargos de decisão nas 
empresas que trabalham

44,4%

têm renda mensal entre R$ 15.000,00 e R$ 25.000,00
22,5%

VOCABULÁRIO
DO GOLFE

Chip Shot: tacada curta, 
perto do green

Driver: nome do taco usado para 
tacadas de longa distância, usado 
para a saída

Divot: pedaço de grama 
arrancada com a cabeça do taco 
ao bater na bola

Hole: buraco sinalizado por uma 
bandeira colorida

Out of Bounds: terreno 
considerado fora de campo. O 
jogador é obrigado a repetir a 
tacada, do local onde bateu, 
perdendo uma tacada

Yards: jardas. No golfe, as 
distâncias são medidas em 
jardas. Cada jarda equivale a 
91,4 centímetros

Stance: posição do jogador na 
hora da tacada

CARACTERÍSTICAS 
DO JOGO

O CAMPO

Albatroz: acertar o buraco com 
três tacadas abaixo do par 
estabelecido

Veja algumas das partes mais importantes 
do campo, também conhecido como Course

Birdie: acertar o buraco com uma 
tacada abaixo do par

Bogey: acertar o buraco com 
uma tacada acima do par

Eagle: acertar o buraco com duas 
tacadas abaixo do par

Par: referência da média de 
tacadas para embocar a bola em 
cada buraco. A soma dos pares 
dos 18 buracos é o par do campo

Stroke-Play: modalidade em 
que vence o jogador que 
cumprir os 18 buracos com 
menor número de tacadas

Caddie: carregador 
de tacos

Golf car: carrinho usado percorrer distâncias 
maiores e carregar equipamento

NA HORA DO ESFORÇO...

há 10 anos eram 80
110

NÚMERO DE CAMPOS

18
CAMPOS LIGADOS A CONDOMÍNIOS

15 ligados a resorts ou hotéis e outros 5 em pontos 
turísticos, em convênio com hotéis próximos

20
CAMPOS LIGADOS A DESTINOS TURÍSTICOS

há 10 anos eram 7 mil
25 mil

NÚMERO DE PRATICANTES

principalmente ligados a resorts no Nordeste
30 a 40

PROJETOS DE NOVOS CAMPOS EM ANDAMENTO

Clube

Hazzard: obstáculo de água 
ou areia (esse também é 
chamado de bunker)

Path: caminho

Rough: local de grama 
mais alta e difícil de jogar, 
geralmente perto de 
árvores e arbustos

Bunker: bancos de 
areia que servem 
como obstáculo

Tee: ponto de saída

Green: área onde 
fica o buraco, onde a 
grama é fina, 
compacta e aparada 
rente ao solo

Fairway: pista

Ano após ano, o Brasil tem
se desenvolvido no mundo
do golfe. A que se deve
esse crescimento brasileiro
na modalidade?
O Brasil ainda tem muito a
crescer no golfe. O esporte
ainda é visto como elitista no
País e não é feito um trabalho
forte para mudar isso. Tenho
convicção de que o Brasil
é potencialmente uma nova
fronteira do golfe a ser
descoberta, principalmente na
área de turismo. A única forma
do esporte realmente crescer e
de descobrirmos e formarmos
novos talentos é com a criação

de campos de golfe públicos,
que ajudam a facilitar o acesso
à prática. A categoria dos
profissionais de golfe também
precisa ser mais valorizada,
com o surgimento de mais
e mais torneios dentro do
Brasil, pois é o golfe de alto
rendimento que faz surgir
os novos praticantes.

Como você tem visto
o aumento do número de
empresas e investidores
interessados em apoiar o
golfe? Eles podem ajudar no
desenvolvimento de novos
talentos no golfe brasileiro?

O apoio das empresas é vital
para o desenvolvimento
de novos talentos. Como
moro nos EUA há muitos anos,
não tenho acompanhado
de perto os torneios brasileiros,
mas sei que cada vez mais
e mais empresas ligam suas
marcas ao esporte.
As vantagens de patrocinar
o golfe são muitas, pois
ainda é um esporte praticado
principalmente por
tomadores de decisão.
Com a Olimpíada, o interesse
da mídia está cada vez
maior, o que proporciona um
retorno do investimento.

Os resorts no Brasil
começaram a investir
na construção de campos
de golfe para engrossar
o turismo no país. Qual a
importância desse movimento
para a modalidade?
Essa é uma das maneiras de
se popularizar o esporte, pois
muitas pessoas têm o primeiro
contato com o golfe durante as
férias. Os campos de resorts
são por natureza abertos, ou
seja, basta pagar para jogar, ao
contrário dos clubes fechados
que exigem que a pessoa seja
sócia para poder ter um contato
com o golfe. D.W.

“O apoio das
empresas é vital para
o desenvolvimento
de novos talentos”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  31 mar. 2011, Especial, p. A6-A7.
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