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O Terravista Golf Course
é a alma do Complexo
Terravista, localizado em
Trancoso, no sul da Bahia.
Fundado em 2004,
é o campo de golfe mais
conhecido do Brasil.
Desenhado pelo americano
Dan Blankenship,
é considerado pela revista
americana Golf Digest
como o melhor campo
de resort turístico do país.
Tanta fama se explica
primeiro pela beleza do
local onde está instalado.
Parte do campo foi
construída no alto das
falésias que enfeitam
a Costa do Descobrimento.
A ideia para a construção
do campo partiu de
Blankenship e recebeu
o aval do presidente do
Terravista, Michael Rumpf-
-Gail. “Quando elaboramos
o projeto do resort,
o projetista me disse
que primeiro deveríamos
pensar num campo de
golfe. Isso começou em
meados dos anos 90, mais
exatamente em 1997. Eu
tinha uma casa na região
de Trancoso. Percebi
que ali tinha várias
possibilidades de se fazer
um grande investimento,
tinha espaço para isso”.
A área escolhida
compreendia um terreno
que tinha dois quilômetros
de frente para o mar sobre
as falésias. “Não mexemos
na vegetação – não
quisemos promover
desmatamento algum.
Tudo com o espírito de
respeito à natureza”,
salientou o empresário.
Além do espaço para
o campo de golfe de
18 buracos, foi construído
um aeroporto com pista
de 1,5 mil metros, para
comportar até os maiores
jatos particulares do mundo.
O cartão-postal do campo
é o buraco 14, pois ele
exige uma tacada precisa
por cima do despenhadeiro.
“O Terravista chama a
atenção pelo fato de ser
instalado ao lado da Mata
Atlântica, sobre as falésias.
É um dos melhores campos
do mundo, e foi eleito
o melhor do Brasil.
As pessoas que jogam
lá querem voltar, muito
graças à obra feita
por Deus lá.” D.W.

Trancoso
sedia campo
paradisíaco

A
vida pessoal e profissional de
Douglas Delamar certamente
seria outra se ele jogasse fute-
bol todas as quartas-feiras à
noite. A partir de 1998, in-
centivado pelo irmão e pela

curiosidade, decidiu bater uma bolinha em
outrosgramados.Aosededicaraogolfe,De-
lamar pôde presidir uma federação esta-

dual, fazer networking a ponto de rece-
ber convite de emprego e casar no

green do buraco 18 de um tradi-
cional clube paulistano.

Tudo isso aconteceu grada-
tivamente em sua vida. As pri-

meiras tacadas foram no driving
range da Federação Paulista de

Golfe, em São Paulo (SP). Seu jogo
foi se aperfeiçoando com tempo, as-

sim como sua rede de contatos.
Em 2003, uma tacada arrojada: deci-

diu se casar. A ideia era fazer a cerimônia de
casamento no green do buraco 18 do Guara-
piranga. Em um campo de 18 buracos, o úl-

timo é considerado sagrado, uma vez que
geralmente consagra campeões e se encon-
tra mais próximo da sede do clube. Apesar
da proposta inusitada, ela ganhou o respal-
do dos associados. “Os próprios golfistas
ajudaram na cerimônia. Um deles até pro-
videnciou um helicóptero para os convi-
dados e a noiva. Foi a primeira que houve
uma casamento assim no Brasil – e até
onde sei , a única até aqui”, afirmou.

Logo depois, uma proposta profissional
fez Delamar ir para Recife (PE). Mas o gol-
fe seguiu em sua vida. No Caxangá Golf &
Country Club, continuou a jogar e se en-
volver com o esporte, até virar presidente
da Federação Pernambucana de Golfe. Lá,
ajudou a completar o campo do Caxangá.

REVIRAVOLTA

Em 2008, decidiu retornar para São Paulo.
E o golfe seguiu viagem com ele. Desta vez,
para uma reviravolta profissional. “Em
2009, fui participar de um evento em que
muitos diziam reunir 40% do PIB paulista-

no. Era o mês de maio. Foi quando voltei a
ter contato com aquele que emprestou o
helicóptero para o meu casamento, Wag-
ner Martins, presidente da Embrase”.

Martins convidou Delamar para ser o
diretor comercial de sua empresa, radica-
da há mais de duas décadas nas áreas de se-
gurança e vigilância patrimonial e serviços
gerais e que conta com 14 mil funcionários.
A oferta partiu justamente pelo fato do
presidente querer alguém ligado ao golfe
para investir no setor. O executivo aceitou
o convite prontamente, e desde então des-
envolve trabalhos ligados à modalidade.

Treze anos depois de sua primeira taca-
da, Delamar, hoje com 39 anos, comemo-
ra o ingresso do esporte em sua vida. “O
golfe nos permite a possibilidade de con-
tatar dirigentes, presidentes, CEOs. Além
disso, melhorou minha concentração, afi-
nal sua ideologia é muito tranquila. Ela
preza pela sequência de movimentos cor-
retos. É isso o que mais importa, onde quer
que se atue”. D.W.

r a vida de um executivo

Com vista para as
falésias da Costa do

Descobrimento, o
Terravista Golf Course,

na Bahia, é considerado
o melhor campo do país
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