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S
ubstitua a mesa de reuniões
por um gramado verde. As
canetas são deixadas de
lado. No seu lugar, surgem
tacos. Papéis e formalidades
ficam no escritório. Metas e

alvos são discutidos a cada lance até o
acordo final. A bola no buraco sela um
contrato e a possibilidade de futuros ne-
gócios. Em muitas ocasiões, o golfe age
como ferramenta para a concretização de
negócios e networking. Várias são as em-
presas que enxergam no golfe um instru-
mento para marketing de relacionamen-
to. Em algumas delas, o esporte é visto
como um dos principais vértices para
atrair clientes.

Segundo o diretor comercial da Em-
brase, Douglas Delamar, as ações vincula-
das à modalidade rendem 8% do número
total de clientes à entidade – que possui
cerca de 520 associados. “A empresa sem-
pre teve o interesse em apoiar o golfe, tem
a ver com o gosto dos seus proprietários.
Em 2010, a Embrase apoiou 32 eventos li-
gados ao esporte – todos eles voltados ao
networking. O golfe nos faz conhecer no-
vos clientes”, afirmou Delamar.

Segundo o executivo, a estratégia de utili-
zar o golfe mostra o quanto a empresa é dife-
renciada. “Caso um cliente queira marcar
uma reunião com nosso presidente, ele é re-
cebidocomumcafédamanhãemnossasede.
Depois, um helicóptero os leva até um clube

Rachid Hadura Orra
Presidente da
Confederação
Brasileira de Golfe

O
golfe brasileiro passa por um
momento único. O potencial
de negócios do esporte em
nosso país já era muito im-
portante por conta do turis-
mo de golfe. No final de 2009,

o Brasil foi eleito o Destino de Golfe Revela-
ção do Ano pela Associação Internacional
dos Operadores de Turismo de Golfe, maior
entidade do setor. Também em 2009 veio a
melhor notícia: o Rio de Janeiro vai sediar
em 2016 o retorno do golfe às Olimpíadas.
Esse era um momento aguardado pelo es-
porte há décadas, abrindo oportunidades
sem precedentes para o golfe brasileiro.

A Confederação Brasileira de Golfe está
preparada para os desafios que vem pela
frente. Sabemos que há muito trabalho a
fazer. Além de trabalhar em conjunto com
as principais entidades mundiais do espor-
te e com o Comitê Olímpico Brasileiro para
que os Jogos de 2016 sejam um sucesso ab-
soluto, temos como desafio preparar nos-
sos atletas para representarem bem o País.

A palavra-chave para desenvolver o
golfe brasileiro é o profissionalismo. Nosso

departamento de marketing profissionali-
zado já captou patrocínios de empresas de
ponta, que descobriram as vantagens de li-
gar suas marcas a um esporte praticado por
formadores de opinião e tomadores de de-
cisão. HSBC, CreditSuisse Hedging-Griffo,
Gillette, Bombril e Embrase são algumas
das empresas que têm colhido bons frutos
por conta de seu apoio ao esporte.

Temos excelentes atletas estudando
nos Estados Unidos e representando bem
suas faculdades no circuito universitário
americano. Num futuro breve, esses mes-
mos atletas estarão lutando por vagas nos
principais circuitos mundiais e, claro, na
Olimpíada. No final de 2010, o paulista
Alexandre Rocha se classificou para o PGA
Tour, que reúne a elite do golfe mundial,
numa prova de que nossos atletas têm
muito potencial a ser mostrado ao mundo.

No mundo inteiro o golfe é uma potên-
cia, com mais de 60 milhões de praticantes
espalhados por todos os continentes. O es-
porte é um dos poucos, senão o único, que
está intimamente envolvido com indús-
trias bilionárias como a de turismo, de
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Oportunidade única
mercado imobiliário e de material esporti-
vo. Não é a toa que o esportista mais bem
pago da história é Tiger Woods, um golfista.

Começaremos este ano o CBG Pro Tour,
o Circuito Brasileiro de Golfe, torneio vol-
tado para profissionais. A ideia dessa com-
petição é promover a entrada de mais atle-
tas brasileiros nos principais circuitos
mundiais nos próximos anos. O Aberto do
Brasil, principal competição profissional
do país organizada pela CBG, tende a cres-
cer em importância ao longo dos próximos
anos, atraindo jogadores do mundo todo e
se tornando mais um palco para que nos-
sos atletas de ponta possam brilhar.

AConfederaçãoBrasileiradeGolfevaitra-
balhar duro nos próximos anos para que as
Olimpíadas não sejam apenas um fim, mas
um meio para o desenvolvimento do esporte
no país. O golfe, além de excelente oportuni-
dade de negócios, é um esporte envolvente e
apaixonante, que pode ser praticado tanto
poratletasdealtorendimentocomotambém
por menores de oito anos e maiores de 80
anos.OlegadoqueoRio2016deixaráaogolfe
brasileiro é algo que não será desperdiçado.

Líderes abandonam as salas de reuniões
para selar acordo entre boas tacadas
Empresas
utilizam o
golfe como
ferramenta
para a
concretização
de negócios
e networking

de golfe. Lá eles jogam, almoçam, encerram
a partida e jantam. Dessa forma, criam-se
amizades e negócios acabam sendo feitos
dentro do golfe. O esporte permite isso”.

CIRCUITO EMPRESARIAL

Para atender à demanda de golfistas-exe-
cutivos, a Golfe & Cia – a primeira organi-
zadora de eventos voltada à modalidade
no Brasil – promove há nove anos o Cir-
cuito Empresarial de Golfe. De acordo
com Paulo Pimentel, diretor da empresa, a
ideia de fazer esse torneio se deveu à qua-
lificação desse tipo de jogadores.

“A gente percebeu que tinha na mão
um segmento altamente qualificado no
aspecto financeiro. E há algo mais que une
o relacionamento interpessoal ao golfe. O
campo é bonito. O tempo de jogo é de
4h30, mas para o golfista é um período
prazeroso. A hora passa voando. Dessa
forma, um executivo encontra outro de
forma totalmente desarmada e num lugar
propício para negociar. Mas além de ter
esse componente forte, eles são apaixona-
dos pelo golfe”, explicou.

Papear com o alto executivo de uma im-
portante companhia sem maiores cerimô-
nias é uma das principais ações do Circuito.
“No campo você pode conversar com o pre-
sidente ou diretor de uma empresa. Se você
não o conhece e quer encontrá-lo num es-
critório, vai passar uma agenda para dali 30,
40 dias, para uma reunião de 30 minutos. O
golfe possibilita que você esteja com ele por
4h30. Dessa forma, o Circuito acaba permi-
tindo o marketing de relacionamento”,
afirmou o diretor da Golfe & Cia.

Pimentel disse ainda que o Circuito Em-
presarial permite dois tipos de ferramentas
de marketing de relacionamento em suas
etapas. “Há ações isoladas – para tratamen-
to individual –, ou coletivas – com eventos
sociais ao final de cada torneio”, salientou o
dirigente, revelando que a Golfe & Cia pro-
moverá entre 30 e 40 eventos em 2011.

TEXTO DOUGLAS WILLIAMS
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