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Sergio Cabernite, presidente do São Fernando, apresenta 
os novos projetos do clube

D
esde o início do ano, o São Fernando Golf Club está 
colocando em prática um conjunto de iniciativas para 
aprimorar ainda mais as suas instalações, incentivar o 
interesse dos jovens pelo esporte e promover a for-
mação de novos talentos. A nova diretoria, que tomou 
posse em janeiro para um mandato de dois anos, está 
bastante entusiasmada com as ações em andamento 

e espera colher bons resultados com os projetos, segundo o novo presi-
dente do clube, Sergio Cabernite.

O São Fernando, conhecido por ter um dos melhores campos de golfe 
do Brasil, pretende se destacar também pela eficiência da gestão ad-
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ministrativa, qualidade da estrutura e dos serviços oferecidos aos seus 
sócios e pela atuação socialmente engajada. “Para isso, começamos 
a buscar novas fontes de recursos e a estabelecer parcerias com 
empresas e marcas comprometidas com o golfe no Brasil”, conta 
o presidente. Trata-se de uma união de esforços, com benefícios para o 
próprio clube, as companhias parceiras e as comunidades contempladas 
pelos projetos. 

O mais audacioso projeto é o da construção do novo centro de trei-
namento, que começará a ser erguido ainda neste primeiro semestre. A 
expectativa é de que, ao final da obra, o clube possa oferecer o mais mo-
derno driving range do País e uma academia que seja referência no golfe 
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estabelecidos com os colégios até o bônus de batismo de gol-
fe oferecido à família dos participantes”, detalha o presidente. A 
iniciativa deverá ser patrocinada por empresas que terão as suas marcas 
divulgadas pelo projeto.

Segundo o presidente, um dos pilares do programa é a disseminação 
dos benefícios do golfe perante os participantes do projeto e seus fami-
liares. Portanto, além de enfatizar os aspectos físicos – como coordena-
ção, flexibilidade, força e equilíbrio –, o Golf4Kids deve mostrar que o 
esporte ajuda no desenvolvimento psicológico (concentração e reforço 
positivo, por exemplo) e na formação de valores humanos, como humil-
dade, respeito, espírito de equipe, competição, solidariedade, etiqueta, 
consciência ambiental, generosidade e honradez. 

O Golf4Kids está em sintonia com outro novo programa do clube, o 

brasileiro. A construção receberá investimentos da ordem de R$ 1,32 
milhão e será patrocinada pela Embrase, que terá os naming rights das 
instalações.  A empresa, da área de segurança e serviços, é uma das que 
mais investem no desenvolvimento do golfe no Brasil. O complexo ficará 
anexo ao putting green, que também está sendo ampliado.

Aposta na formação
Outra iniciativa de expressão é o Golf4Kids, projeto que visa promo-

ver o esporte e mostrar os benefícios a ele associados. Ele contempla 
mais amplamente a sociedade e mira o futuro. O público-alvo é a comu-
nidade do entorno do clube, localizado em Cotia, na Grande São Paulo, 
e alunos de escolas da região e da capital paulista com potencial de 
formar novos jogadores. “Vamos administrar desde os contatos 
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Ao lado, Douglas Delamar, Wagner Martins (ambos 
da Embrase), Sergio Cabernite e o seu antecessor, 
Paulo Castelo Branco. No alto, assinatura do contrato 
com a Embrase. Na pág. ao lado, Philippe Trapp 
(grupo Accor) e Cabernite
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“Formando Campeões”, criado para oferecer apoio técnico e orientação 
física e psicológica a jogadores de alto desempenho e a jovens com alto 
potencial. Coordenada pela capitania do golfe, o programa de formação 
de novos talentos está alinhada também ao calendário esportivo e às 
demais atividades sociais do clube.

Patronato
Em janeiro, o clube lançou ainda um outro projeto, chamado de “Pa-

tronato”. Ele é voltado a empresas que procuram no golfe um ambien-
te de relacionamento e que desejam oferecer eventos diferenciados a 
seus clientes e parceiros. As primeiras adesões foram apresentadas aos 
sócios no Open Day de 11 de março. Até o momento, três empresas 
abraçaram o projeto: o grupo hoteleiro Accor, com a bandeira Sofitel; 

a agência de comunicação FCB Brasil e a Embrase, de serviços e segu-
rança. “Nos sentimos muito honrados em merecer o apoio e a 
confiança de empresas dessa importância para com o nosso 
projeto”, diz Cabernite.

“As iniciativas visam a aprimorar os programas institucio-
nais e instalações do clube, especialmente as do campo e sua 
superfície de jogo”, resume o presidente. Cabernite, que anterior-
mente era vice-presidente, ressalta que o esforço de aprimoramento e 
inovação tem sido uma constante em todas as gestões do clube.

Para completar, o presidente comemora o crescimento do número de 
sócios nos últimos meses, resultado de uma ação de incentivo a novos 
membros. “Isso nos deixa orgulhosos e ainda mais comprome-
tidos em realizar uma boa gestão”, finaliza. n


