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RESUMO

O crescimento do golfe no Brasil  vem acompanhando uma tendência mundial.  Segundo a Federação 
Paulista de Golfe, o Brasil possui 62 campos de golfe oficiais e apresenta atualmente um crescimento 
nunca visto,  com novos  campos  em projeto ou  execução  (dados de  2010).  Este  processo  também é 
incentivado pela volta do golfe aos jogos olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, depois de mais de um 
século fora dos mesmos. 

Dentro dessa perspectiva de crescimento, o objetivo deste trabalho é analisar o campo de golfe sob a ótica 
de um empreendimento de real estate elencando de forma sistêmica os principais aspectos relacionados 
ao produto campo de golfe, compreendendo desde características de seu mercado, como também aspectos 
físicos  relacionados  à  área,  desde  a  importância  da  aprovação  ambiental  até  aspectos  operacionais 
relevantes, de modo a entender as necessidades para a formatação e viabilização de um campo de golfe 
como um empreendimento de real estate, sob o ponto de vista do empreendedor.

O estudo foi realizado com base em pesquisa e revisão bibliográfica de fontes relacionadas ao setor, meio 
acadêmico, publicações nacionais e internacionais de referência e pesquisa qualitativa realizada por meio 
de entrevistas. A metodologia seguida foi a análise das principais fases do ciclo de um campo de golfe, 
desde a sua concepção até a sua operação, identificando nelas seus principais atributos relacionados à 
formatação de um empreendimento. 

Buscamos desta forma analisar o campo de golfe identificando o seu mercado, público alvo, principais 
aspectos e custos existentes nas fases de concepção e implantação do negócio, bem como a proporção das 
suas principais receitas na fase de operação do negócio, permitindo o entendimento do campo de golfe 
como um negócio de base imobiliária. 
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ABSTRACT

The growth of the Golf industry in  Brazil has been following a global trend. According to Federação 
Paulista de Golfe, there are 62 official golf courses in Brazil and the segment has been growing like never 
before, with new courses being currently designed or constructed. This process is also encouraged by the 
decision  of  the  International  Olympic  Committee  to  have  golf  as  a  sport  in  the  2016  Olympics, 
considering it had not been included in the Olympic program for over a century. 

Under this perspective, the purpose of this study is to analyze golf courses as Real Estate businesses. We 
aim to rank the main features of the golf course product in a systemic way. This includes analyzing its 
market  characteristics  and  its  physical  aspects,  ranging  from environmental  and  legal  restrictions  to 
relevant  operational  matters,  the  purpose  being  to  understand  the  formatting  and  the  viability 
requirements of a golf course, from the point of view of the entrepreneur.

The study was conducted based on research and analysis of written material, academic studies, national 
and  international  reference  publications  and  qualitative  research  including  interviews  related  to  the 
segment.  In our methodology, we have analyzed the most important phases of the golf course cycle, from 
its conception to its completion, identifying in each phase the main attributes related to the development 
of this product.

The purpose was to analyze the golf course by means of the identification of its market share, its target 
public  and  the  review  of  the  most  relevant  aspects  and  costs  involved  throughout  the  process  of 
conception and implementation of the course. Concurrently, we have focused on never losing sight of the 
main  sources  of  revenues  during  the  course’s  operational  phase,  thus  allowing  a  comprehensive 
understanding of the golf course as a full-fledged real estate business.
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1. INTRODUÇÃO1

O golfe é uma indústria multi-bilionária e o seu crescimento no Brasil vem acompanhando uma 
tendência mundial. Segundo o editorial do Guia Golfe e Turismo 2010, a volta da modalidade às 
olimpíadas que serão realizadas no Brasil será importante no sentido de atrair inúmeros golfistas 
internacionais ao país e ser uma oportunidade de evidenciar o potencial brasileiro para a prática 
do  esporte  em  função  de  suas  belezas  naturais,  clima  que  permite  a  prática do  esporte 
praticamente o ano todo e a presença de campos localizados em cenários paradisíacos e com 
excelente manutenção.
O desenvolvimento de um campo de golfe é um processo complexo e demorado que requer 
diversos profissionais qualificados e experientes. É necessário um investimento alto e um longo 
prazo desde sua concepção até sua operação, o que, somado ao fato de cada empreendimento ser 
único, faz com que o seu entendimento como um negócio da tipologia de base-imobiliária e suas 
características específicas durante o seu ciclo de vida sejam de grande valia ao empreendedor e 
um fator crítico para aumentar as chances de sucesso do empreendimento.

2. METODOLOGIA

Dentro da perspectiva  de crescimento  do golfe  no Brasil  e  no mundo,  o  objetivo  deste 
trabalho foi o de analisar o campo de golfe como um empreendimento de Real Estate sob o 
ponto de vista do empreendedor. A metodologia seguida foi a análise das principais fases do 
ciclo  de  um  campo  de  golfe,  desde  a  sua  concepção  até  a  sua  operação  e  exaustão, 
identificando nelas seus principais atributos relacionados à formatação do empreendimento e 
à  sua  análise  de  qualidade,  com  base  em  pesquisa  e  revisão  bibliográfica  de  fontes 
relacionadas ao setor, meio acadêmico, publicações nacionais e internacionais de referência 
e pesquisa qualitativa com entrevistas.

3. OS CAMPOS DE GOLFE

Campos  de  golfe  são  únicos,  não  existindo  dois  campos  iguais  no  mundo.  Fatores  como 
manutenção de qualidade e belas paisagens são, juntamente com a assinatura do autor do projeto 
do campo, grandes diferenciais num campo de golfe. Hoje existem clubes onde o golfista pode 
jogar apenas pagando o green fee, o que permite uma difusão do esporte para classes de renda 
mais baixa, uma vez que os títulos dos clubes podem chegar a custar o valor de um apartamento, 
como por exemplo o São Paulo Golf Club,  onde o título custa cerca de R$ 120.000,00 e a 
mensalidade cerca de R$ 600,00 (dados de 2005). O surgimento das escolas de golfe ou driving  
ranges (locais para a prática de tacadas) foi um marco importante no desenvolvimento do esporte 
no Brasil, pois nestes locais todos têm oportunidade de aprender o esporte sem a obrigatoriedade 
de associar-se a um clube, o que amplia o número de jogadores, além de permitir a prática do 
esporte tanto de dia quanto à noite (os campos de golfe funcionam apenas de dia e quando não há 
chuva ou raios) e em horários mais flexíveis (considerando que em uma partida de golfe são 
necessárias cerca de 4 horas para completar um round) sendo  portanto uma alternativa para os 
jogadores quando estes não conseguem ir à um campo de golfe praticar o esporte.

3.1.  CARACTERÍSTICAS DO MERCADO NO BRASIL

Em 2008, iniciou-se um "boom" da prática do golfe no Brasil, com o aumento do número de 
praticantes, construção de campos, condomínios e resorts com espaço para jogar, queda no preço 

1 O presente  trabalho foi  orientado pela  professora  Dra.  Eliane Monetti,  no  curso de MBA “Real  Estate: 
Economia Setorial e Mercados” do Programa de Cursos de Extensão da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo - EPUSP.
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dos equipamentos e maior interesse de patrocinadores. Segundo o Guia Golf e Turismo (2010) 
atualmente existem 94 campos de golfe no Brasil, sendo que há uma concentração de campos de 
golfe nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Existem cerca de 15.000 praticantes de golfe no Brasil 
e  62  campos  oficiais,  sendo  que  o  interesse  pelo  esporte  no  Brasil  vem  aumentando 
substancialmente. Em 2008 havia 4 ou 5 novos projetos em desenvolvimento e hoje há cerca de 
60 projetos, sendo 20 novos campos em construção ou sendo viabilizados, e outros 40 em fase de 
estudos ou já em projeto. No Brasil, a atividade do golfe registra maior crescimento no Estado de 
São Paulo seguido do Estado do Paraná. 
A seguir, apresentamos uma tabela com alguns dos principais campos de golfe do Brasil (Tab. 
1). Tendo em vista que nosso estudo visa estruturar uma base de análise do campo de golfe como 
um empreendimento de base imobiliária, elencou-se as características principais e as fontes de 
receita que cada um apresenta, frisando que, no caso de clubes onde apenas sócios podem jogar, 
o green fee torna-se secundário nas receitas.

Tabela 1: Principais campos de golfe no Brasil

Fontes: Elaborado com dados do Guia Golfe e Turismo 2010 – Todos os campos do Brasil – Editora Casa Nova e 
do Portal Exame: Os dez melhores campos do Brasil, set. 2009.

4. O EMPREENDIMENTO CAMPO DE GOLFE

Segundo Rocha Lima Junior (1993 apud RODRIGUES, 2004, p. 20), o setor da construção civil 
possui duas vertentes de atuação: a prestação de serviços de construção civil e as operações de 
produção  de  bens.  A  operação  de  produção  de  bens  é  composta  pelos  empreendimentos 
imobiliários e os de base imobiliária, definidos a seguir.

• Empreendimentos  imobiliários  –  “são  aqueles  produzidos  tendo  por  objetivo  sua 
venda ou outro tipo de transação comercial.” 

• Empreendimentos  de  base  imobiliária  –  “são  aqueles  que  têm  a  renda  dos 
investimentos  na  sua  implantação  associada  ao  desempenho  da  operação  que  se 
verificará com base no imóvel, seja meramente a sua locação por valor fixado, seja 
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pela exploração de uma determinada atividade da qual se deriva a receita.” (ROCHA 
LIMA JUNIOR, 1994, p. 5 apud RODRIGUES, 2004, p. 20)

Tanto o empreendimento imobiliário quanto o empreendimento de base imobiliária apresentam 
características próprias de sua tipologia, com diferentes ciclos de vida e, portanto, investimentos 
e  retornos  distintos  no tempo.  O Empreendimento  Campo de Golfe  caracteriza-se como um 
empreendimento de base imobiliária, uma vez que apresenta um ciclo no qual ocorrem apenas 
investimentos  (concepção,  formatação  e  implantação)  e  sua  renda  está  intrinsecamente 
relacionada à exploração do jogo de golfe durante o ciclo de operação do empreendimento.

4.1. TIPOS DE CAMPO DE GOLFE

Segundo estudo da Universidade  de Algarve  (2004),  por  meio  de uma análise  detalhada  do 
funcionamento  do  mercado  é  possível  identificar  claramente  três  modelos  de  exploração  do 
negócio do golfe que atendem a diferentes segmentos de mercado.
O primeiro  modelo  surgiu  com os  primeiros  campos  na  década  de  60  caracterizados  como 
âncoras  do negócio imobiliário,  pois  o campo de golfe tornava as habitações  de férias  mais 
agradáveis e com maior apelo comercial. 
Um segundo modelo  de desenvolvimento  surgiu associado a  hotéis,  como um complemento 
natural,  uma vez que, dependendo da localização,  os campos podem apresentar  sazonalidade 
inversa à verificada para o turista sol e praia, e nestes casos o campo surge como um excelente 
catalisador da procura turística, o que pode representar uma taxa de ocupação da ordem dos 80% 
para estes hotéis. O negócio em questão é o hotel e não o campo de golfe, que passa a ser um 
gerador de renda complementar. Em média um campo de 18 buracos gera um investimento de 
pelo menos um hotel com uma dimensão média de 150 camas novas no entorno de um campo de 
golfe e estudos mostram que surgem em média 400 novos alojamentos.
O último modelo resulta da exploração do campo independente de hospedagem. Neste grupo 
encaixam-se  os  clubes  de  golfe,  que  podem  ser  públicos  ou  privados.  Os  indicadores  de 
rentabilidade do estudo realizado pela Universidade de Algarve (2004) demonstram a viabilidade 
do negócio em qualquer uma das situações acima descritas.

5. ANÁLISE DOS CICLOS DO CAMPO DO CAMPO DE GOLFE COMO BASE PARA 
FORMATAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO DE BASE IMOBILIÁRIA

O  campo  de  golfe,  empreendimento  de  base  imobiliária,  apresenta  um  ciclo  inicial  de 
investimentos durante o qual não existem encaixes financeiros uma vez que esses encaixes são 
diretamente  ligados  à  operação  do  empreendimento.  Dentro  desse  contexto,  segundo  Rocha 
Lima Junior (1995), admite-se que o empreendimento a ser analisado compreenda dois negócios 
dentro de um mesmo sistema: 

(i) implantar o empreendimento, o que significa levá-lo da idéia, ao planejamento, projeto, 
construção e todas  as ações  de pré-operação,  conforme a natureza  de cada empreendimento, 
terminando este ciclo com o empreendimento de base imobiliária pronto para operar e;

(ii) operar o empreendimento, significando torná-lo pronto para operar e levá-lo por todo o 
ciclo operacional.
Ainda segundo Rocha Lima Junior (1995),  ciclo de implantação é o período no qual se faz 
investimentos sem a contrapartida de retorno do caixa, mas com a consolidação do lastro, porque 
vai se implantando o empreendimento, que é a base para geração de retorno.
Neste  ciclo  consideramos  as  etapas  de  concepção,  formatação  e  implantação,  que 
correspondem ao ciclo de investimento de um empreendimento de base imobiliária.
Ciclo de implantação:

Concepção: Tem início no momento em que surge a idéia e inicia-se o processo criativo e 
analítico em torno da mesma.
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Formatação: “Compreende o período em que se estrutura o empreendimento, formulando 
o produto e seu projeto, o planejamento para produção e preparando o suporte legal para 
seu desenvolvimento.” (MONETTI, 1996, p.37 apud RODRIGUES, 2004, p.21). Nessa 
fase busca-se o terreno para o empreendimento e a contratação de todos os profissionais 
envolvidos em cada etapa da concepção do produto, o que, conforme descrito adiante é 
um fator importante no sucesso ou não do empreendimento como um todo.
Implantação: “Compreende  a  fase de construção  e  equipamento  do imóvel,  além das 
contratações  relacionadas  com  a  exploração  do  empreendimento,  que  poderão  ser 
locações,  arrendamentos  ou  outros  serviços  mais  complexos  e  especializados.” 
(MONETTI, 1996, p.37 apud RODRIGUES, 2004, p. 22)

Uma vez implantado e pronto para operar, passamos a duas novas fases:
Ciclo  de  operação: “O  empreendimento  é  explorado,  atendendo  o  objetivo  para  o  qual  se 
construiu  o  imóvel.  Neste  ciclo,  entende-se  que  o  imóvel  mantém  sua  capacidade  de  ser 
explorado, gerando renda num padrão de desempenho estável, usando-se, para sua conservação e 
“up-grading”, recursos recolhidos da receita operacional para um fundo de reposição de ativos, 
que se exaure ao final do ciclo.” (MONETTI, 1996, p.37 apud RODRIGUES, 2004, p.23).
Período de exaustão: “O empreendimento só pode continuar a ser explorado se, no início do 
ciclo, forem promovidos investimentos para reciclagem do imóvel, no sentido de que seja capaz 
de se manter proporcionando renda num padrão de desempenho equivalente ao do ciclo anterior, 
mantido a critério de constituição do fundo de reposição de ativos. (MONETTI, 1996, p. 37 apud 
RODRIGUES, 2004, p.24). A seguir, cada uma das fases definidas acima será detalhada.

5.1. CONCEPÇÃO

A primeira pergunta que se deve responder antes de iniciar um planejamento de um campo de 
golfe é: para que faço um campo de golfe e quem serão os usuários? Segundo a  Global Golf  
Company  (2008) são várias as alternativas possíveis: Construir um campo com o objetivo de 
valorizar o imobiliário; Campo associado a um hotel (em geral hotéis de alto padrão); Como 
negócio em si mesmo (clubes de golfe), como elemento principal do projeto.
Outra consideração importante que deve ser levada em conta na concepção de um campo de 
golfe, conforme a NGF Consulting (2006) é se este será localizado fora da cidade (não urbano) 
ou dentro da cidade (urbano). No caso dele ser não urbano, deve apresentar um custo-benefício 
atraente comparado aos campos de golfe urbanos. Segundo o estudo, a distância do campo de 
golfe do seu principal mercado faz com que seja imperativo que os clientes sejam bem atendidos 
e queiram retornar. Os golfistas desistirão facilmente da nova instalação se eles não perceberem 
valor  agregado  pelo  preço  das  instalações;  se  forem  oferecidos  baixa  qualidade  e  precária 
manutenção do campo; se forem oferecidos serviços abaixo do padrão de qualidade do mercado 
ou ainda com um design que não atenda a todos os tipos de jogadores. Um bom design do campo 
de  golfe  deve  desafiar  golfistas  habilidosos  e  proporcionar  uma  experiência  agradável  aos 
iniciantes e/ou jogadores com níveis inferiores de habilidade. A beleza paisagística esperada para 
o campo de golfe também deve ser um chamariz adicional para os golfistas
Nesta fase é importante que o empreendedor já tenha conhecimento de que a economia de um 
campo  de  golfe  é  algo  complexo  e  a  sua  rentabilidade  está  sujeita  a  vários  fatores  e 
condicionantes de um investimento de grande porte. Existem vários fatores que podem gerar o 
fracasso ou o sucesso do negócio do golfe. Sua localização, por exemplo, é fundamental, porém 
o preço de terrenos bem localizados pode inviabilizar o negócio.

5.1.1.1. DEPURAÇÃO DA IDÉIA / RECOMENDAÇÕES NA CONCEPÇÃO

Após o surgimento  da idéia,  é  necessário  um aprofundamento.  Nesta  etapa  de depuração,  o 
empreendedor já possui uma idéia da localização do empreendimento (área com comunicação 
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com as cidades emissoras de demanda para o negócio) e contrata uma equipe técnica (arquiteto, 
urbanista, golf designer). São feitos os estudos preliminares e visitas técnicas com o objetivo de 
fazer  um levantamento  preliminar  de condicionantes  físicas  (urbanismo e topografia),  legais, 
econômicas  e ambientais  (restrições ambientais)  para adequação aos objetivos.  Iniciam-se os 
levantamentos de informações necessárias para fazer um estudo básico de qualidade. Este é o 
momento no qual o empreendedor clareia os objetivos e os quantifica.
Segundo a Global Golf Company (2008) existem diversos critérios de valorização de um campo 
de golfe, que devem ser observados já nesta fase, tais como: bem desenhados/integrados com a 
urbanização;  bom projeto  de  engenharia;  obra  bem gerenciada  e  construída  e  projetos  bem 
concebidos.
Conforme pudemos observar no quadro comparativo dos principais campos de golfe do Brasil, 
os campos considerados melhores apresentam diversos diferenciais de instalações e serviços.

5.2. ANÁLISE DA QUALIDADE

Segundo  Rocha  Lima  Junior  (1995)  quando  se  analisa  a  qualidade  de  um  investimento,  o 
objetivo  é  o  de  estabelecer  indicadores,  que  possam  transmitir  ao  empreendedor  o 
reconhecimento de que a alternativa que se apresenta está contida no espectro de seus interesses, 
na  maioria  das  vezes,  inclusive,  sendo  hierarquizada  contra  alternativas  disponíveis  para 
absorver este  investimento.  O investimento,  entretanto,  não estará  caracterizado pela  simples 
descrição do montante de recursos que serão aplicados dentro de um programa de desembolso. O 
que caracteriza o investimento será a contrapartida da aplicação destes recursos e o que ela pode 
apresentar de desempenho, no sentido de oferecer retorno para os investimentos. O que está em 
análise não é o investimento, mas sim o empreendimento, uma vez que o negócio é o vetor de 
transformação  de  um  certo  padrão  de  riqueza  –  o  investimento,  num  padrão  de  riqueza 
alternativo – o retorno. Podemos dizer portanto que o empreendedor estará procurando com o 
empreendimento  aumentar  o  seu  patamar  de  riqueza  e,  dessa  forma,  o  que  se  analisa  é  a 
qualidade do empreendimento no sentido de estabelecer a avaliação de como este se ajusta ao 
referencial que o empreendedor estabelece para mobilizar sua capacidade de investir. 
As informações  referentes  à  análise  de mercado,  estudos  de  qualidade  e  análise  de  impacto 
econômico são críticas para a decisão de realizar o projeto potencial. Após o entendimento do 
mercado,  deve-se então  entender  a  análise  financeira  do empreendimento,  estimar  custos  de 
construção e operação, determinar o tipo de instalação e identificar o capital necessário a ser 
investido de modo a compreendermos a análise da qualidade do empreendimento. 
As projeções financeiras baseadas no estudo de mercado permitirão ao empreendedor estabelecer 
uma expectativa razoável  de desempenho no empreendimento proposto,  determinar  um nível 
apropriado  de  exposição  que  o  empreendimento  pode  suportar,  estabelecer  a  base  para 
determinar  o  financiamento  e  providenciar  diretrizes  para  a  determinação  dos  custos  de 
desenvolvimento. É preciso considerar, porém, que essas projeções são limitadas no tempo.

5.2.1. ANÁLISE DE MERCADO

Na proposição de formatação de um campo de golfe, existem diversos aspectos que devem ser 
amplamente estudados. Segundo a American Society of Golf Course Architects, um novo campo 
de golfe passará a ser parte integrante da economia e comunidade local. Por isso, é importante 
avaliar  a economia local  e as tendências  demográficas  da região,  assim como outros fatores 
como o clima, que podem oferecer  um potencial  impacto  nos  resultados  de longo prazo do 
empreendimento. 
Modelos de previsão de demanda e análises de oferta são muito úteis na avaliação relativa das 
forças  do  mercado  de  golfe  e  ajudam  na  identificação  de  mercados  que  suportam  o 
desenvolvimento de novos campos de golfe. Contudo, essas análises devem ser consideradas no 
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contexto  do  mercado  competitivo  do  empreendimento  em  estudo,  em  termos  de  preços  e 
tendência dos níveis de atividade dos campos de golfe existentes.

5.2.1.1. ANÁLISE DA DEMANDA

Esta análise  é importante  para identificar  se há demanda latente  para o empreendimento em 
estudo  e  quantificá-la.  Entender  as  características  específicas  do  segmento  alvo  que  possui 
demanda identificada e configurar um empreendimento com características que possam atendê-la 
aumentam muito as chances de sucesso do novo empreendimento.
Alguns fatores importantes a serem considerados na análise de demanda: fatores demográficos 
(pessoas alcançando a fase de aposentadoria onde tempo e recursos possibilitam a prática do 
esporte);  disponibilidade  de  tempo  para  lazer  pelas  pessoas;  fatores  climáticos,  e,  por  fim, 
situação da economia e perspectivas futuras e conseqüente aumento/perda de poder de compra.
O número  de  visitantes  (turistas)  na  área  do  entorno ao  empreendimento  permite  estimar  a 
demanda potencial  de golfe  para o segmento  de  mercado do “turista-golfista” e  a  média  de 
rounds do turista-golfista por dia de viagem é usada fazer uma estimativa de demanda deste 
segmento de mercado.  Deve-se,  porém, considerar também o fato de o local ser ou não um 
destino  de golfe  uma vez  que este  é  um aspecto  impactante  ao considerar-se  essa média,  e 
dependendo do caso pode-se considerar como base uma média mais conservadora. A estimativa 
de demanda de um campo de golfe pode ser calculada com base na expectativa de rounds para o 
campo  de golfe.  Essa  expectativa  pode ser  calculada  confrontando  as  estatísticas  de  rounds 
ofertados no mercado com a análise de demanda realizada.

5.2.1.2. ANÁLISE DA OFERTA E MERCADO COMPETITIVO

Para podermos estimar o tamanho da demanda latente, precisamos projetar a oferta de campos de 
golfe existentes no mercado e avaliar os campos de golfe que irão competir diretamente com o 
empreendimento em estudo. Devem ser considerados, entre outros fatores: o número de campos 
na  região  (existentes  e  em  planejamento  e  o  tipo  deles);  a  localização  destes  (distâncias, 
características); o green fee cobrado e o número de rounds por ano e sua tendência.
O fator climático do local de implantação do campo de golfe é um fator crítico para o sucesso do 
negócio uma vez que as variações climáticas anuais afetam o número de dias disponíveis para o 
jogador  de  golfe  e  conseqüentemente  a  receita  potencial  daquele  ano.  A  importância  deste 
aspecto deve-se ao fato de o campo de golfe apresentar altos custos fixos relacionados à sua 
estrutura, o que faz com que a diminuição na disponibilidade do campo de golfe para a prática 
não  reduza  muito  os  seus  custos,  pois  seus  custos  variáveis  são  baixos  comparados 
proporcionalmente aos custos fixos.
Essas  informações  permitem ao  empreendedor  identificar  a  proporção  da  demanda  que  está 
sendo atendida pela oferta de rounds dos campos de golfe do mercado e intuir qual a proporção 
da demanda pode ser potencial para o seu empreendimento. 

5.2.1.3. DEFININDO A CAPACIDADE DE UM CAMPO DE GOLFE

O empreendedor ao projetar  a capacidade de jogo (rounds) para uma determinada instalação 
deve estar ciente que o número total de rounds jogados em um novo campo durante o primeiro 
ano será muito inferior ao nível de jogo esperado no período de regime, que pode levar mais de 
cinco anos para ser alcançado. Isto pode ser atribuído na maioria das vezes à falta de reputação 
da área/campo, fidelidade aos campos existentes, qualidade de manutenção de uma instalação 
ainda na sua infância,  entre outras questões. Porém, assim que o campo amadurece e ganha 
popularidade na área, mais golfistas são atraídos ao empreendimento e este se consolida. Este 
período, segundo Rocha Lima Junior (2005) é conhecido como período de estabilização. 
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Devido à necessidade de construir e reter market share, é esperado que o campo de golfe tenha 
de complementar rounds diários com torneios, principalmente durante a semana, com o objetivo 
de maximizar a atividade de rounds.
A NGF Consulting (2006) frisa que cada campo de golfe tem uma capacidade máxima “teórica” 
e “efetiva”. O máximo teórico assume que todo e qualquer horário de partida do campo durante 
uma temporada  está  disponível  para  ser  preenchido.  Claramente,  no  mundo  real,  isto  não é 
possível  porque  há  fatores  como  dias  com  tempo  ruim,  “no  shows”,  ou  mesmo  períodos 
parcialmente preenchidos com grupos inferiores a quatro pessoas. A realidade de operação de 
um campo de golfe é de que estas questões que diminuem sua capacidade estão sempre presentes 
em algum nível, dependendo do tipo e da localização do clube. Por outro lado existe uma medida 
chamada capacidade “efetiva” que leva em consideração esses outros fatores restritivos.
Estipular uma capacidade máxima efetiva para um campo de golfe acima do ideal para aquela 
determinada  instalação  pode  forçar  a  capacidade  de  operação  e  manutenção  do  campo, 
comprometendo  seus  resultados.  A capacidade  máxima  depende  da  qualidade  da  grama,  do 
clima e do design do campo. É importante medir a capacidade de um novo campo de golfe de 
uma maneira que ajude o cliente a tomar decisões financeiras baseadas em expectativas realistas. 

5.3. FORMATAÇÃO

O primeiro passo é o anteprojeto. Nesta fase, considera-se que a localização e área do campo de 
golfe  já estejam pré-definidas.  Consideram-se então os seguintes fatores na determinação da 
adequação do solo à implantação de um campo de golfe: a superfície, a topografia, o tipo de solo 
e drenagem, a água, o clima, a acessibilidade e a vegetação.
Segundo a NGF Consulting (2006), a topografia ótima corresponde a um relevo adequado, que 
permita garantir o interesse do jogo, o atrativo visual e a sua conservação. O relevo adequado 
permite a drenagem natural. O tipo de solo deve permitir o crescimento da vegetação e tornar 
possível  a  drenagem.  Para  a  manutenção  das  boas  condições  exigidas  pelo  jogo  e  para  o 
prolongamento  da vida útil  do próprio campo,  é crucial  a  existência  de um bom sistema de 
drenagem.  Também é  interessante  a  busca  de  alternativas  sustentáveis  como o  tratamento  e 
reaproveitamento de água dentro do complexo.
Segundo a NGF Consulting (2006) a capacidade de rounds da instalação de golfe é claramente 
aumentada  neste  mercado  se o  campo de  golfe  puder  ser  aberto  rapidamente  após  a  chuva. 
Qualquer operação de golfe que é capaz de drenar efetivamente e/ou adicionar materiais como 
areia nas áreas de jogo para ajudar a “secar” são uma vantagem competitiva neste mercado e os 
golfistas  costumam  estar  também  muito  atentos  às  condições  dos  campos  e  às  diversas 
instalações existentes no mercado, e tendem a planejar seus jogos conforme suas percepções, 
lembrando que o público deste mercado tem como característica ser bastante exigente.

5.3.1. A ESCOLHA DO ARQUITETO

Um campo de golfe desenhado por um arquiteto profissional reflete o treinamento e experiência 
deste.  Erros  cruciais  podem  ter  como  consequência  a  construção  de  áreas  que  requerem 
manutenção e atenção constante,  empoçamento de água ao longo do campo ou ainda a falta 
indicações que podem causar acidentes graves entre os jogadores. 
Para a construção de um campo de golfe são necessárias diversas habilidades. Um campo de 
golfe nunca é igual ao outro e pode ser visto como uma obra de arte, para a qual é necessário que 
o arquiteto desenvolva um verdadeiro entendimento das estratégias, do valor das tacadas, das 
limitações dos jogadores e dos equipamentos, e as possibilidades reais de um desenho de campo 
de golfe, além de coordenar o trabalho em diversas áreas. Segundo a American Society of Golf  
Course Architects, alguns com aspectos importantes a serem considerados são: arquitetura do 
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“cenário paisagístico”; engenharia civil; engenharia hidráulica:  agrostologia (estudo da grama); 
construção pesada; projetos e especificações e custo estimado.

5.4. ANTE-PROJETO

Durante  o  ante-projeto,  os  arquitetos  e  urbanistas  contratados  elaboram  o  Master  Plan do 
empreendimento, o que inclui os estudos preliminares de usos e “zoneamento” e o desenho do 
campo de golfe, o club house, os vestiários, a área comercial, os centros esportivos e de lazer, a 
zona hoteleira e residencial (conforme o caso), as áreas verdes, as áreas de preservação, as áreas 
destinadas a máquinas e equipamentos específicos,  áreas de estacionamento e manutenção,  o 
sistema  viário  entre  outros.  Na  conceituação  do  projeto,  devem-se  considerar  os  seguintes 
aspectos, segundo a  Golf Travel:  segurança, flexibilidade,  valor da jogada, progressão, fluxo, 
balanceamento, custos de manutenção, planejamento da construção, estética, tipos de torneios.

5.5. PROJETO EXECUTIVO

Nesta  etapa,  será  realizado  um  refinamento  do  Master  Plan,  baseado  no  conceito  final  do 
planejamento do terreno, no produto baseado no mercado e no programa de instalações. Durante 
este processo, os planos físicos e econômicos são combinados para finalizar o desenvolvimento 
da estratégia de negócio. Planos de área e modelos econômicos são desenvolvidos e submetidos 
à agentes financeiros e desenhos específicos são coordenados em um “pacote de design” que 
deve ser coeso.  O Memorial  Descritivo é elaborado pela equipe responsável e são realizadas 
todas as recomendações técnicas. Os seguintes projetos são desenvolvidos: traçado do campo, 
projeto  de  urbanização,  desmatamento,  terraplenagem,  detalhamento  de  área  dos  greens,  
engenharia,  sistema de  drenagem,  sistema de  irrigação,  sistema  viário,  obras  civis,  plano de 
plantio, infra-estruturas, projeto de manutenção e controle de qualidade.

5.5.1. TRAMITAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ao  propor  um  novo  campo  de  golfe,  o  empreendedor  deve  estar  ciente  de  quais 
aprovações/licenças serão necessárias adquirir e quais desafios podem surgir durante o processo. 
Pode ser útil ao empreendedor encontrar-se com planejadores locais e regionais apropriados e 
líderes da cidade para discutir questões como códigos, regulamentos, permissões e cronograma. 
A realização  de  encontros  com grupos  comunitários  e  indivíduos  que  possuam interesse  no 
projeto também pode ser importante. Idealmente todo o complexo trabalho de suporte feito para 
o projeto em fases anteriores poderá evitar surpresas durante audiências públicas e o processo de 
liberação  das  aprovações,  tanto  por  parte  da  comunidade,  quanto  pelos  políticos  e  líderes 
governamentais da cidade. 
Segundo a  American Society  of  Golf  Course Architects,  para  esta  fase suceder  sem maiores 
complicações  é  necessário  poder  contar  com uma  boa  equipe  de  profissionais  que  poderão 
responder questões relacionadas à engenharia, tráfego de veículos, meio ambiente incluindo flora 
e fauna, etc. Estes profissionais também proporcionarão uma perspectiva apropriada, além de um 
estudo  consistente,  abordando  todos  os  possíveis  riscos  ambientais  do  projeto  e  propondo 
alternativas para mitigá-los.

5.5.2. FINANCIAMENTO

O financiamento em geral é necessário para três componentes principais do desenvolvimento de 
um campo de golfe:  aquisição do terreno,  trabalho de consultoria  e  aprovações  e  por  fim a 
construção. Existem várias maneiras de se gerar o capital. Sem o financiamento necessário e o 
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investimento  apropriado  há  grande  probabilidade  do  empreendedor  encontrar  desafios 
significantes para completar o desenvolvimento do campo de golfe.
Para  facilitar  a  aquisição  do  financiamento alguns  aspectos  são  importantes  tais  como  o 
empreendedor  possuir  dinheiro para dar uma entrada inicial  de capital  no empreendimento e 
possuir  experiência  na condução de um projeto de  mesma magnitude  no passado que tenha 
obtido sucesso indicam uma boa chance de sucesso novamente. Facilita-se também a garantia de 
um empréstimo, quando se trabalha com um parceiro experiente e quando se possui um fluxo de 
caixa e uma carteira de investimento, bem como possuir um grande patrimônio em um mercado 
forte de golfe e ser experiente na operação do campo de golfe também são pontos positivos. 

5.6. IMPLANTAÇÃO

O primeiro passo da implantação é o início da execução das obras. Segundo a American Society  
of  Golf  Course  Architects,  construir  um campo  de  golfe  é  uma  tarefa  altamente  técnica  e 
especializada e as decisões tomadas nesta fase vão afetar toda a vida do empreendimento. Para 
que a construção final atenda aos propósitos do design elaborado, o arquiteto e o construtor do 
campo de golfe devem manter interação e contato durante as várias fases de construção. 
Assim como escolher o arquiteto apropriado para planejar e desenhar o projeto do campo de 
golfe,  é  também importante  selecionar  não  apenas  um construtor  que  seja  competente,  mas 
respeitado na indústria. Isto é essencial para que o construtor do campo trabalhe bem com o 
restante da equipe e em harmonia com o arquiteto selecionado para alcançar a visão (objetivo) do 
campo, uma vez que se trata de uma obra complexa e cheia de especificidades. Recomenda-se 
que  sejam  utilizados  desenhos  precisos  e  gráficos  fáceis  de  entender  no  processo  de 
planejamento do campo de golfe, uma vez que todos os membros da equipe e os tomadores de 
decisão devem estar familiarizados  com os documentos  e entender  o seu propósito.  Deve-se 
também nesta etapa, buscar assessoria na contratação das obras de construção e avaliação do 
ritmo e evolução das obras e seus aspectos econômicos. Cronogramas e orçamentos devem ser 
respeitados e um acompanhamento técnico do desenho do campo de golfe deve ser feito.

5.7. PRÉ-OPERAÇÃO

Para a  NGF Consulting (2006),  para  completar  o nível  de atividade  projetado,  o gerente  do 
empreendimento vai precisar manter uma campanha de publicidade agressiva do novo campo 
para  ganhar  mercado  e  estimular  a  experimentação.  A  manutenção  da  campanha  durante  o 
período pré-operacional e pelo primeiro ano de operação será um fator crítico de sucesso para a 
operação. Publicidade complementar em hotéis/resorts do entorno poderá ser um fator chave de 
sucesso para destinar jogadores do segmento de turista-golfista visitante ao novo campo.
É nesta fase também, segundo a  Golf Travel  que são definidos os quadros de funcionários; a 
seleção, contratação e treinamento de pessoal; a elaboração dos procedimentos administrativos e 
de controle;  a aquisição de máquinas e equipamentos;  a medição e demarcação do campo; a 
sinalização  do campo;  a  homologação e  associação  do campo junto às entidades  oficiais  do 
esporte; a elaboração dos materiais informativos e de jogo; a contratação de seguros adequados à 
operação; a conceituação e montagem dos serviços auxiliares (bar e restaurante, vestiários, loja 
de  materiais  esportivos  pro-shop);  a  conceituação  e  montagem  dos  serviços  de  locação  de 
equipamentos (tacos e golf carts); a conceituação e montagem dos serviços de escola de golfe; a 
definição de tabela de preços de serviços; entre outros.

5.8. LANÇAMENTO COMERCIAL

Segundo a Golf Travel, a divulgação do empreendimento no seu lançamento é um fator crucial 
para o seu sucesso. Conforme mencionado anteriormente, o empreendimento de base imobiliária 
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possui  um período  de  estabilização  no  início  do  ciclo  operacional.  Para  o  empreendimento 
superar este período com tranqüilidade são importantes grandes investimentos no lançamento 
comercial, e nos períodos pré e pós lançamento, para que haja uma consistência nas ações de 
divulgação. Existem diversos meios de fazer este investimento: Pelo uso de diferentes mídias, 
como  revistas  impressas  especializadas,  revistas  eletrônicas  especializadas,  mídia  televisiva, 
reportagem; pelo depoimento de formadores de opinião (praticantes reconhecidos, autoridades); 
pela realização de um evento de lançamento e inauguração (por exemplo, torneio de abertura, ou 
outros eventos patrocinados); ou ainda distribuição e divulgação comercial (feiras, congressos, 
workshops, eventos).

6. CICLO DE INVESTIMENTOS - O CUSTO DE UM CAMPO DE GOLFE

Segundo a American Society of Golf Course Architects, os custos de construção de um campo de 
golfe variam muito ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a expectativa de custos gira em 
torno de dois milhões de dólares para um campo de golfe moderno de extensão regular, não 
incluindo  os  custos  com  o  terreno  e  outros  fatores  como  clubhouse,  estradas  de  acesso  e 
estacionamentos, instalações de suporte, os honorários do arquiteto do campo de golfe e outras 
remunerações  profissionais  necessárias.  Porém,  este  número  pode  variar  muito  conforme 
localização, condições do terreno e outros. Campos de golfe construídos fora dos Estados Unidos 
podem ter esse número bastante alterado para mais ou para menos.
Um campo de 18 buracos necessita para a sua construção de cerca de 50 ha e, conforme visto no 
quadro comparativo, nos principais campos no Brasil variam de 40 ha a 100 ha e por isso o preço 
do terreno é normalmente a parte principal do custo. Partes também significativas são o desenho 
e a construção do campo, que habitualmente requerem um mínimo de 2,5 milhões de euros, 
custo que varia em função das características do solo e custo dos designers e construtores.
Além de  analisarmos  o campo em si,  é  importante  considerarmos  também que este  tipo  de 
investimento tem um efeito  induzido em setores relacionados,  sendo de particular  impacto a 
construção de obras públicas, especialmente obras de infra-estrutura e outros elementos urbanos 
relacionados como hotéis, por exemplo.
Conforme colocado anteriormente, os custos de um campo de golfe estão diretamente ligados à 
região onde o mesmo será inserido e ao tipo de campo a ser implantado, uma vez que os custos, 
tanto do terreno quanto dos projetos, entre outros, variam muito caso a caso. 
No Brasil, segundo Centofanti (2007) a construção do campo de golfe do Vista Verde Golf Club, 
consumiu investimentos no montante de 8,5 milhões de reais (dado histórico de 2007) apenas nas 
obras,  envolveu  50  profissionais  e  demorou  24  meses  para  ser  erguido.  O empreendimento 
localiza-se em Araçariguama, estado de São Paulo,  em uma área de 700.000 metros quadrados.

7. CICLO DE RETORNOS - OPERAÇÃO

Terminadas  as  etapas  de  concepção,  formatação  e  implantação  do  empreendimento  e 
respectivamente o ciclo de investimentos, o empreendimento entra na fase de operação e é nela 
que ocorrem os encaixes financeiros e despesas passam a ser referentes à operacionalização do 
negócio. Segundo Rocha Lima Junior (1995), o ciclo operacional é o horizonte no qual se pode 
identificar a possibilidade de que o empreendimento mantenha sua qualidade, no sentido de ser 
capaz de gerar renda nos padrões para os quais foi planejado, sofrendo atualizações funcionais 
cobertas com recursos recolhidos para um fundo de reposição de ativos, previamente calibrado. 
Segundo o autor, o ciclo operacional é aquele em que o empreendimento é mais “ativo”, sendo 
responsável pela fração mais relevante do retorno dos investimentos aplicados para implantar, o 
empreendimento.  Nesta  fase,  o  FRA tem o  sentido  de  agregar  recursos  para  que  a  unidade 
gerencial do empreendimento, a despeito de qualquer interferência do empreendedor, que seja 
capaz  de  manter  a  base  imobiliária  e  seus  acessórios  operacionais,  inclusive  sistemas  para 
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gerenciamento,  num  padrão  de  qualidade  de  desempenho  compatíveis  com  os  parâmetros 
originais do empreendimento e que embasam as expectativas de desempenho arbitradas para o 
cenário esperado dentro do Ciclo Operacional. 

7.1. ENCAIXES

As receitas de um campo de golfe variam bastante em função da formatação do negócio e qual o 
público  que  se  espera  para  o  empreendimento.  Alguns  questionamentos,  porém  podem  ser 
levantados durante a fase de concepção e formatação do empreendimento de modo a elencar as 
potenciais fontes de receita durante a operação do empreendimento e permitir uma análise de 
qualidade mais acurada. Em todos os casos, um elemento de significativo impacto nos encaixes 
de receita é o nível de atividade que o campo pode atingir.  Para isso é necessário estimar a 
expectativa de  rounds e outras fontes de renda relacionadas como  green fee, promoções para 
grupos, aluguel de equipamentos, operação da loja, etc. No caso de um clube de golfe, deve-se 
considerar ainda a venda de títulos, determinando o valor do mesmo e o valor da mensalidade 
dos sócios.

7.2. SAÍDAS

Na fase de operação, é também necessário analisar como os custos podem se distribuir. Segundo 
Faé (2010), o montante total orçado varia consideravelmente dentro dos diversos tipos de clubes, 
mas a porcentagem de dinheiro gasto em cada categoria é surpreendentemente similar. A maioria 
dos  campos  são  basicamente  iguais  quando  comparados  a  porcentagem  de  cada  área  do 
orçamento.  Os custos vão variar dependendo do tipo de instalação construída, terreno, condições 
do solo, clima e desenvolvimento dos objetivos do projeto.
No planejamento de um campo de golfe, devem ser estimados os custos fixos de manutenção e a 
taxa de crescimento destes custos ao longo dos anos. É muito importante que o empreendedor 
compreenda os seus custos fixos, pois eles são relativamente altos durante a operação do campo 
de golfe e independem de o campo estar ou não em funcionamento.
Além dos  custos  de  manutenção  do  campo  em si,  toda  a  estrutura  de  administração  que  o 
negócio requer com as atividades ligadas a ele também devem ser consideradas, lembrando que 
os valores crescem ao longo dos anos até o empreendimento atingir a maturidade. Neste custo 
prevê-se um significante orçamento para Marketing, Publicidade e Propaganda, considerando a 
necessidade  de  tornar-se  conhecido  no  mercado  e  alcançar  o  market  share previsto  para  o 
empreendimento. Lembrando que um campo de golfe que não seja bem inserido no mercado ou 
que não seja bem aceito, pode nunca alcançar os patamares de retorno esperados.
Além  de  todos  os  custos  fixos  de  manutenção  e  administração,  os  custos  variáveis  devem 
também ser levados em consideração, como custo de operação de equipamentos, operação de 
lojas e restaurantes, etc. 

7.3. ANÁLISES E CONCLUSÕES DA ANÁLISE DA QUALIDADE

Com  base  nas  estimativas  de  entradas  (receitas)  e  saídas  (despesas)  no  Ambiente  do 
Empreendimento, é possível encontrar uma expectativa de geração de lucro ao longo dos anos e, 
analisando  a  operação  do  negócio,  é  possível  estimar  a  necessidade  total  de  investimentos, 
incluindo os custos dos equipamentos que serão disponibilizados no ciclo de operação e tornarão 
a operação rentável.
De um modo geral, o negócio do golfe necessita de 6 anos para iniciar a exploração e 8 anos para 
recuperar o investimento, o que quer dizer que este negócio só começa a ser rentável ao final de 
14 anos. Portanto, o pay-back do empreendimento gira em torno do 8º ano de operação, sendo 
este definido por Rocha Lima Junior (2005) como um indicador que mostra a possibilidade de 
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retomada  de  capacidade  de  investimento  do  empreendedor,  após  a  sua  imobilização  no 
empreendimento, também denominado de “prazo de recuperação da capacidade de investir”.
Portanto, a empresa que se propõe iniciar um negócio deste gênero necessita de uma situação 
financeira consolidada, quer pela grande necessidade de investimento, quer pelo prazo elevado 
de recuperação do investimento. Aspectos que constituem fortes barreiras à entrada.

8. PERÍODO DE EXAUSTÃO

Segundo  Rocha  Lima  Junior  (1995),  período  de  exaustão  é  caracterizado  para  suprir 
necessidades técnicas nas análises de valor do empreendimento e qualidade do investimento e 
compreende  um segundo ciclo  de  operação  em regime,  que  sucederá  o  primeiro,  quando o 
empreendimento já tiver sido objeto de reciclagem, através de investimentos, que serão aplicados 
ao final do ciclo operacional. O termo exaustão se insere para estabelecer uma dissociação entre 
os investimentos originais para implantação e os destinados à reciclagem. O campo mais antigo 
do mundo, o Old Course de St. Andrews, na Escócia, está em operação a mais de 250 anos, o que 
nos mostra que com a devida manutenção e utilização do FRA (Fundo de Reposição de Ativos) é 
possível manter o empreendimento em operação por um longo período de tempo, enfatizando 
também que o campo de golfe possui uma elevada vida útil quando bem concebido.

9. CONCLUSÃO

O Brasil apresenta algumas vantagens quando comparado a outros países para a implantação 
desse tipo de empreendimento devido ao seu clima favorável e belezas naturais, além dos 
jogos olímpicos de 2016 que acontecerão aqui e marcarão a volta do golfe às olimpíadas.
Antes de se propor a fazer um campo de golfe, o empreendedor deve ter conhecimento da 
alta complexidade envolvida no desenvolvimento, os altos investimentos relacionados e que 
só  retornarão  no  ciclo  de  operação  do  empreendimento,  com  o  campo  pronto,  em 
funcionamento e bem inserido no mercado. Além disso, deve-se compreender muito bem a 
sua  operacionalização,  sua  composição  de  custos  fixos  e  variáveis  para  que  durante  a 
concepção do empreendimento estude alternativas rentáveis para o negócio. 
Os riscos no desenvolvimento de um campo de golfe são altos, principalmente devido ao 
fato  de  que  erros  no  seu  planejamento  terem  grande  impacto  econômico-financeiro  no 
negócio. Os riscos relacionados a aspectos econômico-financeiros estão diretamente ligados 
aos altos montantes de investimento necessários e o prazo para retorno dos mesmos. Para 
que estes riscos sejam mitigados, uma série de análises prévias como análise da qualidade do 
empreendimento, envolvendo análises técnicas e de mercado precisam ser mantidas durante 
todo  o  processo  de  concepção,  elaboração,  desenvolvimento  e  implantação  do 
empreendimento, com revisões constantes de modo a evitar ao máximo quaisquer desvios. A 
qualidade  tanto  dos  projetos  quanto  da  execução  é  crucial  quando  se  desenvolve  um 
empreendimento para atender um público restrito e exigente. Especialistas são necessários 
em todas  as fases de um campo de golfe,  desde o momento em que surge a idéia  e as 
primeiras análises de oferta e demanda são realizadas, considerando a definição do tipo de 
empreendimento a ser desenvolvido, passando pela fase de desenvolvimento dos projetos 
executivos  e  construção,  culminando  na  operação  do  empreendimento  que  exigirá  a 
presença  de  especialistas  que  poderão  garantir  a  qualidade  e  o  bom  funcionamento  e 
manutenção do campo. 
Garantir  um fluxo de investimentos  que venha ao encontro  das necessidades  da fase de 
implantação é uma das dificuldades que pode levar empreendedores a não fazerem a opção 
por esse tipo de negócio, uma vez que além de muito altos, os investimentos são necessários 
por um período longo no qual não acontecem encaixes de receita. 
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