
QUEM SÃO OS
SEUS CLIENTES?

Criar produtos e serviços à medida 
das necessidades dos utilizadores
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As recomendações apresentadas nesta publica-
ção resultam de um estudo de caracterização 

que incluiu a realização de um total de 423 inqué-
ritos quantitativos, 50 entrevistas semiestrutura-

das e uma ampla pesquisa documental, realizado 
com o objetivo de apoiar gestores, e outras partes 

interessadas, no desenvolvimento e implementa-
ção de estratégias para atrair e reter grupos de 

clientes no âmbito do produto golfe. 

As infraestruturas de golfe não atraem todas as 
pessoas, mas apenas aquelas que se integram 

nos grupos-alvo das referidas infraestruturas. 
Estes grupos de clientes são representados pela 

constituição das seguintes cinco personagens, as 
quais foram identificadas a partir da análise 

efetuada no âmbito do estudo de caracterização.

SUMÁRIO EXECUTIVO
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1. A Sónia representa 15% da amostra: A jogadora de 
golfe júnior que é afetada pela pressão dos colegas 

e da escola.

2. O Rui representa 19% da amostra: 26 anos de 
idade, com formação universitária e participação 

reduzida no golfe.

3. O Bernardo representa 29% da amostra: 42 anos 
de idade, com evolução na carreira profissional e 

joga golfe mais de seis vezes por ano.

4. A Rita representa 19% da amostra: Uma mulher 
que não é jogadora de golfe, trabalha a tempo a intei-

ro e que está interessada em começar a jogar golfe.

5. O André representa 18% da amostra: Jogador cuja 
participação tem tendência a diminuir e é influencia-

do pelo comportamento nómada dos seus antigos 
colegas de desporto.

"Quem são os seus clientes" apresenta um conjunto 
de ferramentas e ações que se baseiam nas infor-

mações de mercado. Prevê-se que um gestor de 
uma infraestrutura golfe deva identificar, das perso-

nagens acima descritas, aquelas que deseja atrair e 
centrar-se nos elementos acionadores e nos riscos 

respetivos.
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QUEM É 
     O SEU CLIENTE?

CRIAÇÃO DE PERSONAGENS
Cada personagem representa a fusão de vários 

clientes, combinando o comportamento coletivo, 
a opinião individual e os dados formais, recolhi-

dos a partir de 423 questionários concluídos, 50 
entrevistas semiestruturadas e o estudo de 

dados de participação do golfe em Portugal. 
Cada personagem descreve um grupo de clien-

tes que partilham traços comuns comportamen-
tais, psicológicos e de estilo de vida, apoiando-se 

em dados definidos juntamente com elementos 
acionadores, riscos únicos e uma linha de ações.
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ELEMENTOS ACIONADORES
Os elementos acionadores resumem as motivações 

de uma personagem e ilustram as razões que são 
mais pertinentes para a utilização do produto do 

golfe, atual ou futura. Uma resposta positiva a um 
elemento acionador ajuda a motivar uma persona-

gem para uma infraestrutura e para a utilização do 
produto do golfe.

RISCOS
Os riscos apresentam uma visão geral dos fatores 

que desincentivam a personagem a consumir o 
produto do golfe, atual e futuramente. Os riscos 

podem afetar a personagem antes ou no momento 
de chegada à infraestrutura de golfe. Os riscos podem 

aproximar ou afastar a personagem do desporto.

LINHA DE AÇÃO
A linha de ação é uma lista de ações que podem ser 

implementadas para ajudar a atrair, reter ou modificar 
o comportamento da personagem escolhida. Cada 

ação implica custos diversos e deve ser adaptada ao 
local, ao orçamento e às pressões concorrenciais da 

infraestrutura.

CONJUNTO DE DADOS
São as variáveis utilizadas quando é feita a filtragem 

da pesquisa quantitativa.

DEFINIÇÕES
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MERCADO
O golfe é praticado como modalidade principal 

ou única (praticante forte), ou como parte de um 
conjunto de atividades desportivas (praticante 

de várias modalidades / leve). O mercado de 
golfe engloba quatro grupos de potenciais 

utilizadores do produto golfe. Cada grupo consis-
te num conjunto de utilizadores que pode ser 

reconhecido como um conjunto de pessoas que 
têm interesses, objetivos ou preocupações em 

comum.

• O "praticante forte" joga golfe como sendo o seu 
desporto principal.

• O "praticante de várias modalidades / praticante 
leve" pratica golfe como como ocupação de lazer 

ou desporto complementar, com o objetivo de 
melhorar o desempenho numa atividade des-

portiva principal.

• Os “não praticantes de golfe”, mas que praticam 
outras modalidades desportivas.

• Os "não praticantes" que não jogam golfe, nem 
participam em nenhuma outra atividade despor-

tiva. Os "não-praticantes" são imunes à influência 
do golfe ou do desporto.

MERCADO DO GOLFE
ELEMENTOS ACIONADORES

Os elementos acionadores resumem as motivações 
de uma personagem e ilustram as razões que são 

mais pertinentes para a utilização do produto do 
golfe, atual ou futura. Uma resposta positiva a um 

elemento acionador ajuda a motivar uma persona-
gem para uma infraestrutura e para a utilização do 

produto do golfe.

RISCOS
Os riscos apresentam uma visão geral dos fatores 

que desincentivam a personagem a consumir o 
produto do golfe, atual e futuramente. Os riscos 

podem afetar a personagem antes ou no momento 
de chegada à infraestrutura de golfe. Os riscos podem 

aproximar ou afastar a personagem do desporto.

LINHA DE AÇÃO
A linha de ação é uma lista de ações que podem ser 

implementadas para ajudar a atrair, reter ou modificar 
o comportamento da personagem escolhida. Cada 

ação implica custos diversos e deve ser adaptada ao 
local, ao orçamento e às pressões concorrenciais da 

infraestrutura.

CONJUNTO DE DADOS
São as variáveis utilizadas quando é feita a filtragem 

da pesquisa quantitativa.
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BARREIRAS
Desenvolvimentos recentes observados no produto 

do golfe, incluindo a construção de infraestruturas 
de golfe (academias e campos de golfe) públicas 

vocacionadas para o ensino e prática da modalidade 
e a venda de material em grandes superfícies a 

preços reduzidos, promoveram um maior contacto 
com a modalidade e potenciam o incremento de 

novos praticantes. 

Ao mesmo tempo, a introdução de inovações no 
modelo de gestão, relacionadas com novos modelos 

de fidelização de sócios (ex.º condições de adesão, 
modalidades e valores de quotas, vantagens, etc.) e 

com o acesso ao equipamento (ex.º aluguer de equi-
pamento de golfe), reduziram o grau de compromis-

so dos praticantes atuais. 

Fatores como os acima mencionados permitiram 
ultrapassar as barreiras que bloqueavam o acesso ao 

mercado do golfe, desimpedindo-o de modo a permi-
tir a entrada ou a saída dos praticantes.

As tendências descritas são suportadas por um conjun-
to de tendências sociais, económicas e tecnológicas.

Utilizador de desporto
pratica outros desportos

Não utilizadores
nem golfe nem outra actividade desportiva

Fig 1
O Centro
Magnético

 

Utilizador forte
só pratica golfe CM

Multidesporto/
utilizadores

leves
Pratica golfe

como desporto 
principal ou 

complementar
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VETORES
O golfe é praticado por várias razões, por ex., a 

título social, saúde e bem-estar, competição ou 
networking. A distribuição destes fatores facilita a 

criação de vetores, comummente referidos 
como "cliques". Em cada vetor, há um conjunto 

de utilizadores que partilha interesses comuns. À 
medida que os praticantes entram no mercado 

do golfe, ficam expostos à cultura, ao comporta-
mento e aos pensamentos do vetor escolhido ou 

do primeiro vetor introduzido. 

Frequentemente, um vetor é dominado por um 
ponto de vista comum e, assim sendo, se a 

opinião de um novo praticante se desvia da 
opinião apresentada pelo vetor, especialmente 

quando não se assume nenhum compromisso 
social ou financeiro, está sujeito a ser alvo de 

comparação, podendo ter pouco espaço de 
manobra para preferências individuais, por ex., 

vestuário recomendado. Os novos praticantes, 
que apresentam diferentes pontos de vista, 

tornam-se vulneráveis ao serem subconsciente-
mente afastados pelos utilizadores que parti-

lham ponto o de vista comum.
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CENTRO MAGNÉTICO
Ao entrar no mercado do golfe, os novos praticantes 

serão influenciados pelo jogo, tal como pela televi-
são, internet, redes sociais, jornais e revistas. Normal-

mente, a iniciação à prática dá-se de forma informal 
e, consequentemente, existe propensão à desistên-

cia. É comum que um praticante seja mais motivado 
através da ligação ao desporto do que através da 

ligação à própria atividade. 

À medida que o praticante caminha / evolui para o 
Centro Magnético torna-se mais vulnerável à movi-

mentação entre os vários vetores, tal como, por 
exemplo, mover-se do vetor social para o vetor com-

petitivo. O compromisso informal com o golfe vai-se 
tornando mais formal em vários aspetos - tal como o 

handicap, participação em torneios ou a licença da 
federação, à medida que o investimento financeiro, 

social, pessoal e emocional se vai tornando mais 
evidente,. 

Tal como o compromisso com o golfe pode aumen-
tar a ligação ao Centro Magnético, o mesmo pode 

ocorrer no sentido inverso na medida em que prati-
cantes assíduos poder-se-ão mover para o exterior do 

círculo de influência.
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OLHAR PARA A FRENTE
Para promover o primeiro contacto, compromis-

so e retenção no golfe, os clubes, campos e os 
gestores de golfe devem focar-se em cinco aspe-

tos:

1. Criar pontes entre várias modalidades desporti-
vas para atrair novos praticantes. Posicionar o 

golfe enquanto uma modalidade desportiva 
complementar permitirá desenvolver uma base 

de praticantes multidesporto mais alargada.

2. Providenciar benefícios diretos não financeiros 
aos praticantes assíduos como forma de promo-

ver a aceitação de novos praticantes. Esses bene-
fícios contribuem para que os praticantes de 

determinado vetor possam alterar o seu com-
portamento, tornando o golfe mais aberto e 

menos concentrado em vetores específicos. 

3. Utilizadores de infraestruras de golfe (pratican-
tes) devem proteger os novos praticantes para 

que estes se sintam enquadrados, o que contri-
bui para combater o risco de abandono.

4. O golfe pode beneficiar se garantir que os 
praticantes têm conhecimento e acesso aos dife-

rentes vetores. Cada praticante deverá fazer 
parte do vetor que melhor reflete os seus objeti-

vos pessoais e perfil.

5. O golfe pode reforçar o seu Centro Magnético 
atraindo clientes das margens externas do mer-

cado. Por outro lado, no primeiro contacto do 
cliente com o golfe, o Centro Magnético deve 

tomar ações para reduzir o fluxo de saída destes 
clientes para as margens externas.
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Ao entrar no mercado do golfe, os novos praticantes 

serão influenciados pelo jogo, tal como pela televi-
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e, consequentemente, existe propensão à desistên-

cia. É comum que um praticante seja mais motivado 
através da ligação ao desporto do que através da 

ligação à própria atividade. 
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federação, à medida que o investimento financeiro, 
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tar a ligação ao Centro Magnético, o mesmo pode 

ocorrer no sentido inverso na medida em que prati-
cantes assíduos poder-se-ão mover para o exterior do 

círculo de influência.
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SÓNIA
Jogadora de golfe,

com menos de 18 anos de idade.

Personagem 

ELEMENTOS ACIONADORES
Cinco anos no desporto permitiram à Sónia desenvol-

ver uma rede de amigos com os quais gosta de estar. O 
sucesso prematuro ajudou-a a desenvolver uma 

imagem pessoal positiva que era importante na escola. 
Como o seu aspeto físico adquiriu mais relevância, a 

Sónia pondera dedicar-se a um desporto ou a uma ativi-
dade física. A Sónia considera que o golfe oferece uma 

envolvência única, ou seja, que lhe permite estar em con-
tacto com a natureza, o que lhe dá a oportunidade de 

desenvolver mais a sua própria personalidade.

TOP 3: FATORES DE MOTIVAÇÃO

1 - TEMPO COM AMIGOS / FAMILIARES 23,53%
2 - DESAFIO 19,12%

3 - SAÚDE E BEM-ESTAR 13,24%

A Sónia tem 15 anos de idade e começou a jogar golfe quando tinha 10. 
Depois de ter jogado golfe durante cinco anos, atingiu um handicap de 

12. A Sónia gosta de jogar golfe mas acha que não pode fazer uma 
carreira no golfe. Falta-lhe ainda uma perceção social mais forte do des-

porto. No clube de golfe que frequenta, joga com um grupo regular de 
amigos que não interage com os seus amigos escolares ou com o seu 

namorado. O namorado da Sónia não joga golfe e a Sónia começou a 
sentir necessidade de ter um aspeto mais cool, o que por vezes interfe-

re com o golfe.
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RISCOS
O tempo livre de jovens como a Sónia está intimamente 

associado à escola e às suas próprias necessidades. Até 
há pouco tempo, o desporto era muito acessível, pois o 

seu pai também ia jogar aos sábados de manhã. A Sónia 
ia com o pai para o campo de golfe e os custos com as 

aulas, o equipamento e a utilização, no geral, estavam a 
cargo do seu pai. Aos quinze anos de idade a Sónia come-

çou a receber uma semanada e os seus pais incentivaram-
-na a tomar as suas decisões de como gastar esse dinhei-

ro, de forma a ajudá-la a gerir as suas próprias finanças. 
Depois de ter passado por algo semelhante a um período 

de rápido crescimento e desenvolvimento de estatura, os 
tacos de golfe que a Sónia agora utiliza não são adequados 

e ela acha que será necessário adquirir novo equipamento. 
Tal aquisição vai, inevitavelmente, aumentar o custo da 

prática de golfe.

TOP 3: FATORES DE DESMOTIVAÇÃO

COMO O HANDICAP DA SÓNIA MELHOROU, AS SUAS HORAS DE SAÍDA NOS 

TORNEIOS PASSARAM A SER MAIS CEDO, O QUE ENTROU EM CONFLITO COM A 

VONTADE DE SAIR À SEXTA E AO SÁBADO À NOITE. JOGAR GOLFE PELA MANHÃ 

TAMBÉM VAI INTERFERIR COM OUTRAS COISAS QUE ELA TEM PARA FAZER 

(EX.º ESTUDAR PARA ATINGIR OS RESULTADOS ACADÉMICOS DESEJADOS). 

ATUALMENTE, O GOLFE NÃO É COMPATÍVEL COM A MENTALIDADE DOS SEUS 

AMIGOS, QUE ESTÃO MAIS FOCADOS EM ASPETOS SOCIAIS. A SÓNIA DESEJA 

PASSAR MAIS TEMPO COM OS SEUS AMIGOS SOCIAIS E DA ESCOLA, POIS ASSIM 

SENTE-SE SEGURA DE QUE AINDA FAZ PARTE DO GRUPO.

1 - TEMPO 22,39%
2 - PREÇO DO DESPORTO 11,94%

3 - PREÇO DO EQUIPAMENTO 11,94%
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LINHAS DE ACÇÃO
• Os juniores raramente praticam desporto por eles próprios e, por isso, deve ser dada a oportunida-

de de convidar amigos fora do âmbito do desporto. Receber uma opinião positiva dos amigos é 
fundamental, assim, o ambiente do clube deve estar adaptado para promover o conforto e o 

estímulo. Questões como os adereços e a música podem desempenhar um papel importante 
na perceção do ambiente de um clube.

• As escolas desempenham um papel importante para os grandes desportistas. Os clubes 
de golfe devem trabalhar em parceria com as escolas para aumentar a sensibilização e a 

abertura ao desporto, de forma a garantir que a prática da modalidade possa continuar, 
à medida que o trabalho escolar aumenta.

• Os juniores desejam expressar-se e passar o tempo com pessoas como eles. A com-
binação de jogadores com os quais um júnior joga deve ser bem equilibrada para 

garantir a variedade de parceiros de equipa.

• Muitos jogadores de golfe adolescentes não gostam de jogar de manhã cedo e 
queixam-se de que 18 buracos é muito cansativo e/ou consome muito tempo. 

Devem ser tomadas ações para garantir que o golfe possa ser combinado 
com outras atividades, por ex., tardes na praia e saídas à noite.

• Muitos juniores dependem do transporte dos pais para se desloca-
rem a um campo de golfe/academia. Quando possível, deve 

promover-se a acessibilidade e/ou aumentar o desejo dos pais 
em fazer o trajeto, ex.º através de integração e participação em 

atividades desenvolvidas no campo de golfe / academia.

• Devem ser dadas oportunidades quanto ao equipamento. Se 
os utilizadores estão desambientados e/ou precisam tempo-

rariamente de equipamento de tamanhos diferentes, pode 
ser útil partilhar a utilização de equipamento de golfe que 

possa ser possa ser alugado a custo reduzido ou cedido 
gratuitamente para a sessão de treino. Um equipamen-

to de dimensões corretas promove mais oportunida-
des de sucesso e, no fim, o gosto pelo desporto.

PARTICIPAÇÃO CONJUNTA PARA MAXIMIZAR O PRAZER

1 - AMIGOS 51,56%
2 - COLEGAS 10,94%

3 - JOGADORES DESCONHECIDOS MESMO NÍVEL 9,38%
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RUI
Jogador de golfe,

entre os 19 e 30 anos de idade.

Personagem 

ELEMENTOS ACIONADORES
Durante os anos na universidade, o Rui e outros utiliza-

dores contavam com um vasto leque de alternativas 
para ocupação de tempos livres, formais e informais. 

Com várias atividades baseadas em grupos, as ativida-
des chegaram ao ponto do "conta comigo", nas quais ele 

participava de acordo com o desejo da sua comunidade 
social. Ao terminar a universidade, o Rui ganhou mais 

flexibilidade na maneira como passa o seu tempo livre. 
Os amigos universitários do Rui estão geograficamente 

afastados e agora ele deseja criar um novo círculo de 
amigos com o qual possa passar o seu tempo livre e na 

companhia da namorada.

1 - TEMPO COM AMIGOS / FAMILIARES 20,72%
2 - DIMINUIÇÃO DO STRESS 15,89%

3 - DESAFIO 14,02%

TOP 3: FATORES DE MOTIVAÇÃO

O Rui tem 26 anos, possui formação universitária e temporariamente 
reduziu a sua participação no golfe. Até ter entrado para a universidade, 

o Rui foi um jogador de golfe regular com um handicap 5, mas a sua 
participação diminuiu a partir daí. Atualmente, o Rui vive em casa de 

familiares, mas em breve vai viver com a sua namorada. A Diana, a sua 
namorada, não joga golfe. O Rui guarda boas recordações do golfe.
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RISCOS
Como a Diana não joga golfe, o fator do tempo é um 

problema uma vez que ela deseja fazer outras atividades 
ao fim de semana. Com a mudança para uma nova casa, 

o Rui sabe que isso vai acarretar despesas, o que significa 
que terá de ter mais cuidado com as decisões relativas a 

gastos, especialmente aquelas que exigem pagamento 
antecipado, como é o caso de quotas anuais de associado.

O desempenho anterior é ainda recordado pelo Rui, 
assim como o gosto que ganhou pela competição. O 

golfe de competição tem normalmente resultados basea-
dos em classificações, pelo que jogar com aptidões / com-

petências reduzidas pode criar desconforto e algum 
embaraço, pois o desempenho anterior é difícil de recriar. 

O formato da classificação dos resultados utilizado 
quando era júnior afetaram a sua perceção de uma manei-

ra geral e a título pessoal. Passar de torneios mais competi-
tivos para menos competitivos e mais sociais é difícil. Os 

jogadores estão abertos a novos formatos se não sentirem 
o seu nível a diminuir. Os parceiros de jogo, as condições 

meteorológicas e o ambiente do clube contribuem para 
decidir o local onde jogar.

O equipamento de golfe utilizado pelo Rui anteriormente é 
considerado desatualizado e, como as despesas com o 

golfe são consideradas não essenciais, quando as decisões 
de investimento são tomadas, por ex., nova casa, família, 

carro, férias, etc., o investimento no golfe é relegado para 
segundo plano na lista de prioridades.

TOP 3: FATORES DE DESMOTIVAÇÃO

1 - PREÇO DO DESPORTO 20,72%
2 - PREÇO DO EQUIPAMENTO 13,51%

3 - AMIGOS QUE SAÍRAM 9,91%
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LINHAS DE ACÇÃO
• Golfe praticado ao fim do dia, de modo a poderem ser combinadas as atividades sociais e desportivas. 

Ao fim do dia as instalações do clube (clubhouse, áreas sociais, balneários, etc.) poderiam utilizar música, 
criando um ambiente mais acolhedor para receber os parceiros e amigos. O clube deve desenvolver o 

sentido de comunidade e o clubhouse deve ser um local em que as pessoas querem ter o seu 
momento de descontração entre trabalho e casa. Nesses momentos, os treinadores / profissionais 

podem ajudar os jogadores a reintegrarem-se no desporto ou a reaprenderem competências 
específicas.

• Os jogadores muito provavelmente terão amigos com quem jogar golfe. Quem já foi jogador 
pode ter boas recordações, mas quando há o desejo de retomar o desporto é importante 

jogar com outros que tenham o mesmo nível de jogo. Jogar com jogadores de golfe de alto 
nível pode ser algo intimidante.

• O clube deve sensibilizar os jogadores para os amigos e contactos que ainda se mante-
nham no desporto. Reencontros com um grupo de aprendizagem anterior e / ou 

torneios pode ser uma boa forma de reavivar esses antigos contactos. Os eventos 
podem fazer com que os utilizadores recordem os bons tempos que passaram 

com amigos em condições idênticas.

• Outras formas de competição devem ser contempladas. Os clubes 
podem criar um desafio regular de competências, contribuindo para 

que o desporto seja visto como desafiante e divertido.

• O afastamento dos amigos significa que é difícil ser membro de 
apenas um clube de golfe. Uma oferta múltipla poderá ser 

implementada através de vários clubes golfe para permitir 
flexibilidade. Dessa forma, poderiam ser consideradas 

quotas mensais de sócios.

• Tendo decorrido alguns anos desde que os jogadores 
praticavam o desporto, é muito provável que o seu 

equipamento já não esteja disponível ou seja obsole-
to. Até a participação se tornar regular, os utilizadores 

devem ter acesso a materiais atualizados a custo 
reduzidos ou gratuitamente.

PARTICIPAÇÃO CONJUNTA PARA MAXIMIZAR O PRAZER

1 - AMIGOS 53,06%
2 - PARCEIRO 10,20%

3 - COLEGAS 9,18%

1 - PREÇO DO DESPORTO 20,72%
2 - PREÇO DO EQUIPAMENTO 13,51%

3 - AMIGOS QUE SAÍRAM 9,91%
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BERNARDO
Joga golfe mais de seis vezes por ano,

com mais de 30 anos de idade.

Personagem 

ELEMENTOS ACIONADORES
O golfe é uma atividade social com elementos competi-

tivos fortes. Trabalhar de segunda a sexta-feira, fechado 
num escritório, estimula o desejo do Bernardo para se 

ver rodeado pela natureza e das pessoas com quem 
gosta de passar o seu tempo livre. Para o Bernardo, o 

golfe é uma oportunidade para descontrair e, ao jogar 
golfe, tem a oportunidade de ser competitivo e bem-su-

cedido noutra área da sua vida.

1 - DESAFIO 22,64%
2 - DIMINUIÇÃO DO STRESS 14,47%

3- COMPETIÇÃO 13,84%

TOP 3: FATORES DE MOTIVAÇÃO

O Bernardo tem 42 anos e trabalha num banco em Lisboa. É casado e 
tem dois filhos. O Bernardo tem um handicap 9 e a sua atividade des-

portiva principal é o golfe. O Bernardo joga aos sábados de manhã com 
um grupo de amigos. Os familiares do Bernardo não praticam golfe e, 

por isso, a sua participação é afetada pelos seus desejos.
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RISCOS
O Bernardo gosta de praticar golfe, mas os seus compro-
missos para com a família e o trabalho, em termos de 
finanças e de tempo, afetam a sua capacidade para se 
dedicar totalmente. O gosto pelo golfe é fortemente afeta-
do pela companhia dos seus amigos e o Bernardo é 
influenciado pelas redes sociais no âmbito do golfe. O 
desempenho anterior do Bernardo no golfe contribui para 
a perceção de que este desporto é um desafio e, por este 
motivo, falta-lhe vontade para treinar.

TOP 3: FATORES DE DESMOTIVAÇÃO

1 - PREÇO DO DESPORTO 20,78%
2 - TEMPO 18,83%

3 - COMPROMISSOS FAMILIARES 14,29%
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LINHAS DE ACÇÃO
• A experiência de jogar golfe deve ser dividida em pequenas partes. Fora das horas de trabalho, a acade-

mia / campo de golfe devem dar a oportunidade aos jogadores de treinar de forma adequada à sua 
disponibilidade. A rotação do treino incentiva as visitas repetidas e a diferenciação. As atividades devem 

ser estruturadas para fomentar um sentimento de competição e desafio, por ex., o Lob Shot mais 
próximo do alvo ou o Driver mais comprido e com precisão. O tempo precisa de ser gerido para 

reduzir a pressão e, por isso, é desejável permitir o treino antes ou depois do trabalho. O preço de 
uma nova atividade de golfe pode ser superior ao preço de um cesto de bolas, mas deve ser 

inferior ao da experiência de golfe máxima, por ex., jogar dezoito buracos.

• Devem ser organizados, regularmente, torneios em dias da semana antes ou depois do 
trabalho. Estes torneios devem adotar um formato de equipa para promover a competição 

entre amigos e, se possível, envolver familiares, outros amigos ou contactos profissionais.

• Devem ser providenciadas vantagens aos utilizadores em grupo. Exemplificando, as 
instalações da academia / campo de golfe podem reconhecer os utentes que adqui-

ram o maior número de fichas de campo de treino ou alcancem melhores resultados, 
ex.º uma recompensa através de vales de oferta ou outras vantagens. As vantagens 

partilhadas devem ser sempre coletivas, ou seja, que beneficiem mais do que um 
jogador no sentido de aumentar o estímulo de grupo.

• Acolher atividades não relacionadas com o golfe nas instalações da 
academia / campo de golfe promove as visitas dos amigos e dos 

familiares e a participação nas atividades / interesses do jogador. 
Nestas ocasiões, as pessoas presentes devem receber informa-

ções sobre o produto do golfe.

• As zonas de treino (ex.º driving range) devem ser transfor-
madas numa "Zona de Jogo". Devem ser implementados 

novos alvos e rotação do tipo de pancada para estimular 
a experiência no campo de golfe. Os utilizadores devem 

ter a sensação de que estão a viver uma experiência e 
métodos para melhorar, mais do que pagarem por 

uma ficha de treino.

PARTICIPAÇÃO CONJUNTA PARA MAXIMIZAR O PRAZER

1 - AMIGOS 48,61%
2 - JOGADORES COM DESEMPENHO SUPERIOR 18,06%

3 - JOGADORES CONHECIDOS COM NÍVEL IDÊNTICO 9,72%
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RITA
Faz parte do grupo de mulheres 

entre os 24 e 54 anos de idade que não
jogam golfe, mas que estão interessadas em jogar.

Personagem 

ELEMENTOS ACIONADORES
A Rita considera praticar desporto, mas não em compe-

tição. A vontade de integração promove uma "mentali-
dade influenciável", onde os utilizadores são estimula-

dos a participar em atividades com pessoas às quais 
pretendem associar-se. O objetivo em "diminuir o stress" 

promove a importância de assegurar uma experiência 
simples e recompensadora. Sempre que possível, a sen-

sação de espaço e natureza devem ser promovidos.

TOP 3: FATORES DE MOTIVAÇÃO

1 - DIMINUIR O STRESS 28,7%
2 - EM CONTACTO COM A NATUREZA 21,8%

3 - SAÚDE E BEM-ESTAR 19,8%

A Rita tem 35 anos e tem namorado. A Rita trabalha a tempo inteiro
e não tem filhos. É uma pessoa sociável, mas atualmente não se dedica 

a nenhuma atividade desportiva. Os seus amigos mais próximos não 
jogam golfe, mas tem pessoas conhecidas e colegas que praticam.
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RISCOS
Histórias e narrativas anedóticas afetam a perceção do 
golfe. A Rita é uma pessoa muito pouco informada sobre o 
desporto e é muito provável que não conheça certas 
normas do golfe, por ex., vestuário recomendado ou com-
portamento. A Rita acredita que começar a jogar golfe 
requer equipamento especial, por ex., calçado e vestuário.

De início, a Rita conta com um número limitado de amigos na 
atividade, o que aumenta a probabilidade de a abandonar.

TOP 3: FATORES DE DESMOTIVAÇÃO

1 - PREÇO DO EQUIPAMENTO 25%
2 - PREÇO DO DESPORTO 23%

3 - COMPROMISSOS FAMILIARES 11%

LINHAS DE ACÇÃO
• O equipamento deve ser disponibilizado de forma gratuita 

para as aulas de iniciação e para a prática no campo de golfe, 
numa fase inicial.

• É exigida flexibilidade, durante e quando a atividade ocorre.

• O clube deve ter um ambiente aberto e acolhedor. Os novos 
praticantes devem ser incentivados a visitar várias áreas das 

instalações.
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PARTICIPAÇÃO CONJUNTA PARA MAXIMIZAR O PRAZER

1 - AMIGOS 51,1%
2 - PARCEIRO 12,8%

3 - JOGADORES COM DESEMPENHO SUPERIOR 7,4%

• Devem ser criadas parcerias com meios não relacionados com o golfe, por ex., bloguistas / agentes 
persuasores das redes sociais. As mensagens sobre como o golfe pode diminuir o stress, melhora o 

bem-estar e a condição física e tem lugar em ambientes agradáveis, devem ser destacadas.

• A presença online nas redes sociais do clube e campo de golfe deve ser reforçada. As FAQ devem 
estar disponíveis referente às áreas do equipamento, o compromisso do esforço temporal e a 

preparação para a participação.

• O clube deve estabelecer parcerias com outras instalações desportivas, por ex., giná-
sios. Atividades como zumba e corrida também podem ocorrer nas instalações do 

clube/campo de golfe.

• O clube deve vender mais do que apenas o golfe e acolher atividades não 
relacionadas com o golfe, por ex., concertos, filmes, palestras ou workshops. 

Estas atividades devem ser pensadas de forma a incentivar os utilizadores 
a visitar o clube com amigos e familiares.

• O sucesso do jogador deve ser promovido, bem como o acesso ao 
campo / contacto com a natureza.

• Os serviços para familiares, por ex., creches ou babysitting trazem 
vantagens.

• Logo no início, deve-se associar a pessoa a um amigo, um 
mentor, e incentivá-la a juntar-se a grupos de aprendizagem. 

Na fase de iniciação devem ser promovidas ações espontâ-
neas que não necessitem de reserva prévia. Podem ser 

organizadas sessões de grupo só na fase de iniciados. As 
sessões devem centrar-se em proporcionar à vontade, 

através da flexibilização das normas de vestuário e 
promover a aprendizagem coletiva.
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ANDRÉ
Joga golfe menos de seis vezes por ano,

entre os 24 e 55 anos de idade.

Personagem 

ELEMENTOS ACIONADORES
Para o André, fugir à rotina diária é um dos pontos atrati-

vos do golfe. Os desportos ao ar livre permitem-lhe 
libertar a tensão. Como tem uma família jovem, o André 

tem pouco tempo para se dedicar ao golfe, pois grande 
parte desse tempo é dedicado à família e ao trabalho. 

Quando tem oportunidade de jogar, sente-se capaz de 
regressar aos bons hábitos antigos. O golfe é uma ótima 

oportunidade para socializar e pôr a conversa em dia. 
Quando joga, o André provavelmente transporta o seu 

saco de golfe ou um trolley, de maneira a beneficiar ainda 
de algum treino físico básico desta atividade.

1 - EM CONTACTO COM A NATUREZA 21,15 %
2 - DIMINUIÇÃO DO STRESS 20,19%

3 - TEMPO COM AMIGOS 17,31%

TOP 3: FATORES DE MOTIVAÇÃO

O André tem 35 anos, é casado e tem uma filha de seis anos. O André é 
diretor de marketing de uma marca nacional. A mulher trabalha a 

tempo parcial enquanto a filha frequenta a escola. Antes de casar, o 
André jogava golfe regularmente com um grupo de amigos. Agora não 

pratica nenhum desporto principal, mas sempre que pode passa pelo 
ginásio antes de ir trabalhar. O handicap do André caducou e também 

não é membro de nenhum clube. O André precisa de ter estímulo 
social ou financeiro para recomeçar a jogar, pois nem a mulher nem a 

filha jogam golfe.
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RISCOS
A participação reduzida do André contribui para que não 
seja membro do clube, por isso, tem de pagar um Green 
Fee de cada vez que utiliza o campo. Jogar golfe pagando 
um Green Fee é considerado um luxo que é retirado do 

orçamento familiar. O André apenas tem tempo para jogar 
ao fim de semana, justamente quando a mulher e a filha 
gostam de desenvolver atividades em família. O golfe tem 
de ser programado de maneira a garantir que não conso-
me demasiado tempo.

TOP 3: FATORES DE DESMOTIVAÇÃO

1 - PREÇO DO DESPORTO 22,86%
2 - COMPROMISSOS FAMILIARES 12,38%

3 - COMPROMISSOS PROFISSIONAIS 12,38%
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LINHAS DE ACÇÃO
• É fundamental criar um programa sólido de gestão de relação com o cliente para garantir uma comuni-

cação eficaz com os praticantes. 

• A reduzida taxa de adesão a clubes leva a que a prática da modalidade ocorra em infraestruturas 
onde o preço é mais baixo ou conveniente. Os clubes e gestores devem encorajar o consumo ainda 

antes de este ser considerado pelo consumidor. No momento da comunicação com o jogador, 
este deve facilmente identificar as vantagens disponíveis.

• É possível que a atenção do André seja desviada para outros desportos, atividades ou infraes-
truturas. Sempre que possível, produtos de golfe, tal como fichas de treino, Green Fees ou equi-

pamento, devem poder ser obtidos através da compra de outros produtos do dia-a-dia, 
utilizando, a titulo de exemplo, cartão de pontos.

• A utilização é baseada principalmente em grupos, por isso, devem ser contemplados 
métodos de aquisição com base em grupos. Em vez de venderem Green Fees, os 

clubes e campos de golfe podem dar a oportunidade de vender horas de saída que 
podem ser utilizadas por um, dois ou quatro jogadores. As vantagens incentivam as 

pessoas a convocar outros jogadores de golfe e a partilhar experiências.

• Os consumíveis como as bolas de golfe e os tees devem ser incluídos 
no preço para evitar entraves ao regresso. O aluguer do equipamento 

também poderá ser incluído num pacote completo.

• Os programas de família são normalmente marcados com 
semanas de antecedência, o que significa que as oportunidades 

devem ser comunicadas antecipadamente. Conciliar o golfe 
com os planos familiares promove o compromisso e dá a 

oportunidade à família de utilizar a rede de apoio, por ex., 
babysitting.

• O desporto e o ambiente do clube têm de promover o 
envolvimento familiar. A probabilidade de utilização ao 

fim de semana aumenta, se a família poder fazer 
parte de outras atividades enquanto o jogo de golfe 

está a decorrer.

PARTICIPAÇÃO CONJUNTA PARA MAXIMIZAR O PRAZER

1 - AMIGOS 45,74%
2 - PARCEIRO 13,83%

3 - JOG. CONHECIDOS COM NÍVEL JOGO IDÊNTICO 8,51%
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• As aulas para os juniores têm a vantagem de 
pais e filhos poderem aprender novas compe-

tências, tornarem-se alunos em equipa, desen-
volvendo competências desportivas em conjun-

to. O desenvolvimento pode ser alcançado a 
partir da aprendizagem em simultâneo dos 

juniores e dos pais.

• Se o filho é um jogador de nível elevado, os pais 
podem ter a oportunidade de participar noutras 

atividades que foram concebidas para eles e 
que ocorrem na mesma instalação, tal como 

ginásio, corrida ou workshops.

• Regularmente, o golfe familiar deve ser promo-
vido para que possa ser considerada uma 

modalidade desportiva para toda a família e não 
apenas para os jovens. As instalações podem 

criar novas dinâmicas, tal como oferecer um 
Green Fee a um adulto quando um júnior paga 

um Green Fee ou organizar torneios familiares.

RECOMENDAÇÕES
      FINAIS

• A participação inicial num desporto está fortemente associada às 
recomendações de líderes de opinião. Os profissionais de saúde 

devem ser incentivados a promover a prática de desporto 
dadas as vantagens que este proporciona. No âmbito do golfe 

deve-se compreender e promover fortemente as vantagens 
vitais / psíquicas / sociais do desporto que podem ser alcan-

çadas pelos jovens jogadores.

• Em situações em que o golfe é considerado um despor-
to secundário, deve ser fomentada uma maior flexibili-

dade na participação, permitindo que os utilizadores 
escolham o ritmo ao qual progridem. 

• Em todos os níveis, o sistema de treino deve dar 
boas oportunidades para o progresso e fornecer 

as recompensas adequadas. Os pais que veem 
jovens jogadores a progredir sentem orgulho e 

reconhecem esse progresso. Podem ser 
disponibilizados materiais online para incen-

tivar os pais a ver e a conhecer o que 
aprendem os seus filhos. Os materiais 

promocionais devem estimular a 
relação emocional com o clube e com 

o treinador, no sentido de desenvol-
ver a confiança e a lealdade.
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• As aulas para os juniores têm a vantagem de 
pais e filhos poderem aprender novas compe-

tências, tornarem-se alunos em equipa, desen-
volvendo competências desportivas em conjun-

to. O desenvolvimento pode ser alcançado a 
partir da aprendizagem em simultâneo dos 

juniores e dos pais.

• Se o filho é um jogador de nível elevado, os pais 
podem ter a oportunidade de participar noutras 

atividades que foram concebidas para eles e 
que ocorrem na mesma instalação, tal como 

ginásio, corrida ou workshops.

• Regularmente, o golfe familiar deve ser promo-
vido para que possa ser considerada uma 

modalidade desportiva para toda a família e não 
apenas para os jovens. As instalações podem 

criar novas dinâmicas, tal como oferecer um 
Green Fee a um adulto quando um júnior paga 

um Green Fee ou organizar torneios familiares.

• A participação inicial num desporto está fortemente associada às 
recomendações de líderes de opinião. Os profissionais de saúde 

devem ser incentivados a promover a prática de desporto 
dadas as vantagens que este proporciona. No âmbito do golfe 

deve-se compreender e promover fortemente as vantagens 
vitais / psíquicas / sociais do desporto que podem ser alcan-

çadas pelos jovens jogadores.

• Em situações em que o golfe é considerado um despor-
to secundário, deve ser fomentada uma maior flexibili-

dade na participação, permitindo que os utilizadores 
escolham o ritmo ao qual progridem. 

• Em todos os níveis, o sistema de treino deve dar 
boas oportunidades para o progresso e fornecer 

as recompensas adequadas. Os pais que veem 
jovens jogadores a progredir sentem orgulho e 

reconhecem esse progresso. Podem ser 
disponibilizados materiais online para incen-

tivar os pais a ver e a conhecer o que 
aprendem os seus filhos. Os materiais 

promocionais devem estimular a 
relação emocional com o clube e com 

o treinador, no sentido de desenvol-
ver a confiança e a lealdade.
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