INQUÉRITO FPG 2020

O JOGADOR DE GOLFE
EM PORTUGAL
PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Em Maio de 2020 a Federação Portuguesa de Golfe realizou,
em conjunto com a Pitagórica SA, um estudo obtendo-se
a resposta de 5.428 jogadores ou ex-jogadores de golfe
em Portugal, de ambos os géneros e segmentos etários.
O estudo realizado procurou abordar diversos temas da
prática da modalidade, desde a sua iniciação, passando
pelos treinos, os jogos, os custos associados, entre outros.

PARA 70% A INICIAÇÃO NA
MODALIDADE ACONTECEU
ANTES DOS 44 ANOS…
Na companhia de amigos e familiares, sendo este primeiro
contato considerado positivo em 86% dos casos e
determinante para a decisão de jogarem a modalidade.
A grande importância de ter aulas ao iniciar a prática
modalidade é reconhecida por cerca de 90% dos entrevistados.
A maioria já teve aproximadamente até 50 horas de aulas de
Golfe.

A MAIORIA DOS PRATICANTES
(95%) JÁ INFLUENCIOU ALGUÉM
A JOGAR GOLFE DE FORMA
REGULAR.
Os amigos são os mais influenciáveis para a prática da modalidade.

OS ARGUMENTOS MAIS EFICAZES
PARA MOTIVAR A PRÁTICA
DE GOLFE SÃO: DESPORTO
PRATICADO AO AR LIVRE E A
SOCIALIZAÇÃO COM AMIGOS.
Os principais travões à prática são os Custos associados e a Falta de tempo.

A GESTÃO DE HANDICAP E PODER
PARTICIPAR EM COMPETIÇÕES SÃO
CONSIDERADAS AS PRINCIPAIS
VANTAGENS DE SER FILIADO DA
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE GOLFE
Dos ex-filiados na FPG, cerca 5 em cada 10 considera que
existe uma boa probabilidade de se voltar a filiar, sendo o
principal motivo de não ter renovado a filiação o facto de ter
deixado de jogar ou jogar ocasionalmente.
O acesso a informação e a descontos são também
considerados como vantagens.

O HANDICAP DE MAIS DE METADE
DOS JOGADORES ESTÁ INSERIDO NAS
CATEGORIAS 3 E 4 (DE 11,5 A 26,4) *
*Antes da entrada em vigor do WHS.

CERCA DE 90% SÃO SÓCIOS DE
PELO MENOS UM CLUBE E MAIS
DE 30% SÃO SÓCIOS DE MAIS
DO QUE UM CLUBE
Sendo os preços competitivos na utilização de campos e o
ambiente social existente nos clubes os principais drivers de
captação de sócios.
Entre os sócios, a maioria paga as quotas na totalidade no início
do ano.
No que se refere aos campos, a sua localização, a qualidade
de manutenção e desenho do campo são os aspetos mais
valorizados pelos praticantes desta modalidade.

73% DOS FEDERADOS
SÃO SÓCIOS DE UM
CLUBE COM CAMPO
DE GOLFE.
81% tem como home club um clube com campo.

A MAIORIA JOGA GOLFE
MAIS DE 25 VEZES POR
ANO E 42% MAIS DE UMA
VEZ POR SEMANA.
Jogando a grande parte das vezes no mesmo campo,
que não se distancia muito da residência e tendo os
amigos como principais companheiros de jogo.
A maioria joga habitualmente 18 buracos em campos
de golfe convencionais.

MAIS DE METADE DIZEM
GASTAR MAIS DE 1.000
EUROS ENTRE GREEN FEES E
EQUIPAMENTO, ANUALMENTE
O turismo de golfe já foi realizado por 2 em cada 3 jogadores.
Mais de 40% realizaram 6 ou mais viagens nos últimos 6 anos,
com o objetivo de jogar golfe.

A GRANDE MAIORIA COSTUMA
TREINAR NO CAMPO DE
TREINO, APROXIMADAMENTE
ATÉ 8 VEZES POR MÊS
…sendo que o treino habitual inclui bater bolas, putting e
chipping & pitching. Cerca de 50% costuma ter até 8 aulas por
ano e 12% fazem-no raramente.

GOSTAM DE VER
TORNEIOS DE GOLFE
NA TELEVISÃO
E os canais mais vistos são a Sport TV, Sky Sports e Eurosport.
Apenas um em cada quatro vê frequentemente tutoriais de
treino de golfe nas redes sociais.
Mais de 30% seguem golfe ou jogadores de golfe nas redes
sociais, sendo as marcas mais associadas ao golfe em Portugal a
TaylorMade, Titleist e Callaway.
O banco BPI é a 4º marca mais associada ao golfe em Portugal e
a 1ª cujo “core business” não é Golfe.

FICHA TÉCNICA
Em maio de 2020, a Federação Portuguesa de Golfe enviou um email aos membros a convidá-los responder a um inquérito.
Disponibilizou também no site www.fpg.pt, como alternativa, um link para responder ao inquérito.
Questionários Online:
Metodologia quantitativa com recurso a entrevistas web realizadas através do sistema CAWI – Computer Assisted Web Interview.
A recolha de dados decorreu entre os dias 15 e 31 de maio de 2020.
Amostra Recolhida:
Foram enviados 20 224 emails a filiados na Federação Portuguesa de Golfe, sendo consideradas válidas 4 744 entrevistas.
Através do link disponibilizado no site da FPG, foram consideradas válidas 684 entrevistas.
No total foi recolhida uma amostra de 5 428 entrevistas válidas.
5428 ENTREVISTAS
Erro amostral: ±1,34%

pitagorica.pt

