Campo de golfe no Iberostar, na praia do Forte: litoral baiano tornou-se um dos principais destinos de turismo desse esporte no Brasil

O Brasil é a

tacada
davez

Com novos
investimentos,
cresce o turismo de
golfe dentro do
país, aquecendo o
movimento interno
e seduzindo
visitantes
estrangeiros.
Por Sergio Crusco,
para o Valor, de
São Paulo
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uando um praticante de golfe viaja, mesmo que seja a trabalho, pergunta a seu agente onde estão os
campos de golfe mais próximos.
Entre uma rodada de negócios e outra, ele
procura encontrar tempo para cumprir um
circuito, de preferência em um campo desconhecido, onde possa encontrar novos desafios. Para o golfista brasileiro, desafios
inéditos estão cada vez mais próximos. Antes restrita ao Hemisfério Norte ou a tradicionais e fechadíssimos clubes em terras nacionais, a "mancha" dos campos de golfe
que cobre o planeta começou a se alastrar
pelo Caribe ao longo das últimas décadas e,
finalmente, contamina a América do Sul —
mais notadamente o Brasil.
Ao longo dos últimos 11 anos, o golfe no
país deixou de ser um esporte praticado
por muito poucos para ser praticado por
mais pessoas. O crescimento deve-se ao
surgimento de diversos empreendimentos
— hotéis, resorts, condomínios — com
campos abertos a qualquer pessoa disposta a se aventurar nos gramados bem cuidados da Bahia, de São Paulo, do Rio ou do
Pará, além de outros Estados onde se aposta na "febre do golfe". "Há dez anos, havia
no país menos de 7 mil golfistas e pouco
mais de 80 campos. Hoje estimamos que

existam cerca de 25 mil golfistas e 115
campos no país", diz Paulo Pacheco, vice-presidente de marketing da Confederação Brasileira do Golfe (CBG).
Mesmo alguns dos clubes tradicionais,
que antes não aceitavam em seus domínios
quem não fosse sócio, hoje recebem calorosamente o golfista que vem de fora. É o
caso do Guarujá Golf Club, no litoral paulista, que, ao comemorar 50 anos, abriu as
portas para o público não sócio com promoções de "green fees" (a taxa de uso do
campo) a partir de R$ 80,00 — preço cotado como módico na economia do golfe.
Turistas de outros países também já despertaram para o potencial golfista do nosso
país. Europeus, sobretudo, são fãs dos campos do Nordeste — especialmente os localizados na Bahia, considerados os melhores e
mais desafiadores pela comunidade do golfe. As condições climáticas—tempo ensolarado durante quase todo o ano—e uma agitada programação de torneios também colaboram para que os resorts nordestinos tenham boa ocupação de janeiro a janeiro.
O mercado de turismo de golfe no Brasil,
evidentemente, dá bons sinais: de alguns
anos para cá, surgiram operadoras especializadas como a Golf Tur, a Golf Travel e a Golf
Brasil. Empresas que já atuavam nos moldes
tradicionais, como a TAM Viagens e a Nascimento Turismo, por sua vez, decidiram criar
divisões especializadas no esporte. Alexandre Lima, supervisor do departamento de
golfe da Nascimento, contabiliza um crescimento de 50% no volume de vendas de pacotes de golfe no ano de 2010, em relação a
2009, e afirma: "A procura pelos destinos de
golfe, tanto no Brasil como no exterior, está
numa curva ascendente".
Os campos estrangeiros, no entanto, ainda exercem certo fascínio para o jogador
brasileiro, especialmente quando se fala
em preços. A Nascimento vende pacotes de
uma semana para destinos de golfe na Flórida, sul dos Estados Unidos (Estado que
conta com mais de 1.300 campos), a partir
de US$ 1.500,00, valor que pode ser mais
atrativo do que certos destinos dentro do
Brasil, dependendo das datas e das acomodações escolhidas. Também é possível encontrar boas promoções para Portugal e
Espanha, países onde o golfe também se
desenvolveu bastante nos últimos anos e
que oferecem preços mais acessíveis do
que as demais nações europeias.
Mesmo com a concorrência acirrada, não
há dúvidas de que o Brasil vem se destacando no cenário internacional como um bom

destino para os golfistas. Em 2010, o país recebeu o prêmio Undiscovered Golf Destination of the Year (Destino de Golfe a do Ano a
Ser Descoberto) da Iagto (International Association of Golf Tour Operators ou Associação Internacional dos Operadores de Turismo de Golfe), maior entidade mundial do
setor. O prêmio é resultado da votação de
cem jornalistas especializados no esporte,
de 25 países, que levam em conta qualidade
das instalações, estrutura, atrativos da região, clima e hospitalidade, além do custo.
As perspectivas para o crescimento do
setor continuam otimistas para além de
2016, quando o Rio sediará os Jogos Olímpicos. Coincidentemente, o golfe volta a
ser esporte olímpico depois de ter ficado
112 anos de fora — foi disputado pela última vez na Olimpíada de St. Louis, em 1904.
O principal destino de turismo de golfe no
Brasil atualmente é a Bahia, que possui quatro campos de nível internacional em resorts: o Iberostate Praia do Forte Golf Club,
no complexo Iberostar (praia do Forte, litoral norte baiano); o Costa do Sauípe Golf
Links, na Costa do Sauípe (em Mata de São
João, a poucos quilômetros do Iberostar, formando o primeiro destino turístico brasileiro de golfe com dois campos próximos um
do outro); o Terravista Golf Course, no Terravista, mesmo complexo onde há o Village
Trancoso do Club Med (em Trancoso, na Bahia), e o Comandatuba Ocean Course, campo do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba (sul da Bahia, perto de Ilhéus).
No Nordeste, a "mancha" se alastra para
cima. Recentemente foram inaugurados o
Aquiraz Golf & Beach Villas, no Ceará, e o
Águas da Serra Golf Club, em Bananeiras,
na Paraíba. Segundo a CBG, há dezenas de
novos projetos de campo de golfe na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e em outros Estados, ainda em fase de
aprovação ambiental.
No Estado de São Paulo, algumas das
boas opções são o Vista Verde Golf Club,
com campo semipúblico situado no quilômetro 53 da rodovia Castelo Branco; o Terras de São José Golfe Clube, no município
de Itu, e a Fazenda da Grama, em Itupeva.
O vizinho Estado do Rio (que abriga o
primeiro campo de golfe do país, o do Gávea Golf and Country Club, fundado em
1921) conta com espaços públicos como o
Golden Green, na Barra da Tijuca; o Japeri
Golf Links (escola pública construída a partir de doações de empresas); o Banana
Golf, em Vargem Grande; e o Búzios Golf
Resort, entre outros. •
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