
Apesar de André Diniz não ter
dedicado a sua carreira ao mun-
do do varejo como o restante da
família, no que se refere à esco-
lha do esporte, o executivo não
renegou o sobrenome que carre-
ga. Tradicionalmente, os mem-
bros do clã do grupo Pão de Açú-
car são grandes jogadores de po-
lo. Desde pequeno, o diretor da
galeria Urban Arts pratica a mo-
dalidade e chegou a ser um dos
principais nomes do polo no Bra-
sil, o que fez com que ele aban-
donasse a faculdade de desenho
industrial. “O esporte é herança
de família, vem de geração em
geração.” Aos 19 anos, ele e o ir-
mão seguiram para os Estados
Unidos para jogar uma tempora-
da, mas que acabou se estenden-
do por muitos campeonatos, na
Flórida, Califórnia e até na Ar-
gentina — um dos principais lo-
cais da prática do esporte.

No entanto, Diniz acabou se
enveredando no mundo das ar-
tes e deixou de se dedicar inte-
gralmente ao polo. “Eu conti-
nuo praticando. Participo de
quatro a cinco campeonatos por
ano. Mas não tenho a mesma de-
dicação”, afirma. “Com 18
anos, fiz cursos de ilustração e
de história em quadrinhos.
Com 30, voltei a fazer cursos: es-
tudei design gráfico na Escola
Panamericana e fiz Master em
Comunicação Visual”, conta.
Em 2008, ele abriu a agência de
criação digital Urban Summer
e, paralelamente, criou a gale-
ria digital Urban Arts, espaço
para novos artistas.

Mauro Aranha, ex-jogador
amador (de uma das famílias
mais tradicionais do polo no Bra-
sila, a Souza Aranha) conta que
os torneios são ponto de encon-
tro de grandes executivos. Fora
dos campos, Diniz, Mansur (ex-
donos do Mappin) e outros tan-
tos sobrenomes de peso conver-
sam sobre muitos assuntos, in-
clusive, negócios. “Também
tem muita gente do meio indus-
trial e agrícola. Não é um espor-
te barato: tem que se comprar e
transportar os cavalos, contra-
tar empregados para cuidar de-
les. Mas tudo depende do propó-
sito — se é um hobby de fim de
semana ou se quer se chegar à
elite. É como escolher um carro
para passeio ou um de Fórmula
1”, compara. “O esporte é im-
portante porque dá noção de tra-
balho em equipe.”

É possível comprar um cava-
lo para iniciantes por R$ 5 mil,
mas há animais que custam al-
guns milhões. “Se o intuito for
apenas lazer, dois ou três cava-
los são suficientes. No entanto,
se a ideia é se tornar profissio-
nal, são necessários bem mais.”

O ex-jogador explica que, ini-
cialmente, os cavalos utilizados
para a prática do esporte eram
puro sangue inglês e crioulo;
com o passar dos anos tornou-
se cada vez mais comum ver
apenas cavalos puros ou quase
puros. Hoje não é mais difícil
achar cavalos de qualidade no
Brasil: há bons criadouros em
Santa Catarina e São Paulo.

A idade mínima para come-
çar equitação e treinar os movi-
mentos com o taco é 10 anos. Já
com 12, tem-se mais força, po-

de-se jogar com taco de acordo
com tamanho do animal.

Em São Paulo, a região de Hel-
vetia, no município de Indaiatu-
ba, a 100 quilômetros da capi-
tal, tem a maior concentração
de campos oficiais de polo do
Brasil, distribuídos em fazendas
particulares e clubes que organi-
zam torneios disputadíssimos
durante o ano inteiro. O Helve-
tia Polo Country Club é sede de
alguns dos principais campeona-
tos da América Latina. Seus 43
campos atraem os maiores joga-

dores do mundo.Tem ainda um
campo de taqueio e, para ini-
ciantes, uma Escola de Polo
com instrutores qualificados.

O Brasil é o terceiro polo da
modalidade no mundo — a Ar-
gentina é o maior. O calendário
de torneio do ano que vem co-
meça em março — com Copa Ci-
dade de Indaiatuba — e segue
até outubro com a Copa HPCC.

Um dos grandes entusiastas
do esporte é o príncipe Harry —
que é o terceiro na linha de suces-
são ao trono da Grã-Bretanha.

Em rápida visita ao Brasil, o mo-
narca veio para estreitar as rela-
ções entre o país e o Reino Uni-
do, mas aproveitou para jogar
polo. A partida realizada no Ha-
ras Larissa representou a edição
deste ano do campeonato benefi-
cente de polo Sentebale Royal Sa-
lute, organizada pela ONG Sente-
bale, criada pelo príncipe em ho-
menagem à sua mãe, a princesa
Diana. O dinheiro arrecadado
(patrocínio, premiação e convi-
tes), foi para projetos que cui-
dam de crianças na África. ■
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R$ 5 mil
É quanto custa um cavalo de polo

para iniciantes, mas há animais

que custam alguns milhões. Se o

intuito for apenas lazer, dois ou

três cavalos são suficientes. Para

profissionais, é preciso bem mais.

Dentro do campo, herdeiros aprendem sobre trabalho em equipe e liderança, que ajudam nos negócios

ESPORTE DE LUXO Dois empreendimentos que oferecem locais próprios para a prática de polo

Fazenda Boa VistaFazenda Boa Vista

O que oferece: Hotel Fasano Boa Vista, o Centro Equestre,
um campo de golfe com golf clubhouse, o Kid´s Club e a Fazendinha

Destaque: no Campo Equestre, um dos destaques é a pista de areia,
similar à construída para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro,
uma das três únicas existentes no país, com metragem de 60 m por 80 m.
Há ainda um picadeiro coberto, com 36 m por 70 m

Composição: são três pavilhões principais — cocheiras, centro
veterinário e local para armazenamento e ferradoria, além de 29 piquetes
e quatro baias maternidades. Além disso, estão previstos quatro redondéis
e mais um campo de polo, além do que já está pronto

Quem pode usar: o Centro oferece aulas de equitação
e é o ponto de partida para as trilhas de cavalgadas. Quem não tiver sua 
montaria pode utilizar um dos cavalos que a Associação dos Moradores 
mantém no local. Os serviços são cobrados de acordo com o uso, e exclusivos 
para proprietários da fazenda

Haras Larissa

O que oferece: fazenda fundada há 40 anos
para criação de cavalo puro-sangue inglês.
Possui a melhor infraestrutura para atividades 
hípicas, incluindo polo academy e tennis academy
e um campo de golfe

Destaque: o hotel do Haras Larissa
é o primeiro a receber o selo do Small Luxury
Hotels of the World

Composição: são 104 cocheiras,
quartos de selas e de ração e feno, veterinária
e outros apoios, formando centro hípico
de excelência. Além disso, oferece pistas
de grama, de areia e picadeiro completo,
todos com dimensões oficiais

Quem pode usar: exclusivos para proprietários
Fontes: Haras Larissa e JHSF

Local: situada no quilômetro
102,5 da rodovia Castello Branco,
no município de Porto Feliz

Local: fica a 1h30 de São Paulo. 
Entra no quilômetro 114 da Rodovia 
dos Bandeirantes, no sentido 
Monte Mor, e de lá são mais 5 km

AndréDiniz: já foiumdos principaisnomes damodalidadenoBrasil;hoje, aindaparticipadetorneios
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Finanças, p. 39.




