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TRANSAMÉRICA COMANDATUBA APOIA 10°CIRCUITO EMPRESARIAL DE 

GOLFE  
Evento reúne empresários e executivos golfistas em quatro etapas 

 
O Transamérica Comandatuba participa e apoia o Circuito Empresarial de Golfe. Organizado 
pela Golfe & Cia Eventos Esportivos Ltda, o evento é o principal e mais tradicional do 
segmento voltado para empresários golfistas do Brasil e sócios de clubes. 

 
Durante as quatro etapas do evento, sendo elas a Etapa Embrase, Lapenta & Silva, 1º Pro-Am 
Cisco Social e Etapa JBS, acontecem às competições individuais e por empresas, ambas 
divididas por categorias. E ao final de cada uma acontecem às premiações.  
 
E para a melhor tacada “nearest to the pin”, de cada etapa, o Transamérica Comandatuba 
premia o vencedor com um Comandapass de três noites hospedagem com direito a meia 
pensão e acompanhante, em Comandatuba. Assim o premiado tem a oportunidade de 
continuar suas tacadas no mais moderno campo de golfe do Brasil, o Comandatuba Ocean 
Course, que conta com projeto assinado pelo arquiteto americano Dan Blankenship em uma 
área total de 780 mil m², dos quais 222 mil são de grama, 18 buracos com 6.928 yds, 
preparado para jogos e torneios de padrão internacional em um cenário de completa 
integração com a natureza. 
 
O evento tem por objetivo aproximar os participantes visando o crescimento e a prática do 
esporte no Brasil. As etapas programadas até setembro contam com o patrocínio da Embrase 
Segurança & Serviços.  

 
Sobre o Circuito Empresarial de Golfe: 
O Circuito Empresarial de Golfe é reconhecido como o principal e mais tradicional evento 
voltado para empresários golfistas do Brasil. Foram mais de 65 etapas realizadas, disputadas 
nos melhores campos de golfe da capital paulista e entorno. Com todo este sucesso, a última 
edição teve um valor de mídia gerado de R$ 2 milhões. Foram dadas mais de 450 mil tacadas 
e fechados inúmeros negócios entre seus participantes. 
 
Sobre o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba: 
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba é o primeiro e mais luxuoso resort do Brasil. 
Localizado no município de Una (BA), no litoral sul da Bahia, ele oferece uma infraestrutura 
de grandes dimensões. Conforto, requinte e privacidade se reúnem em uma paisagem 
preservada da Mata Atlântica. São 363 unidades entre apartamentos, suítes e bangalôs. Um 
diferencial é o aeroporto privativo com capacidade para receber aviões de grande porte e 
com estrutura de apoio para voos privados e comerciais.  
 
Lazer: 
O projeto de paisagismo e arquitetura do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba integra-se 

à paisagem natural com uma piscina que serpenteia os jardins do hotel com cascatas e 
profundidades diferenciadas. As crianças contam com espaços e monitores especialmente 
treinados para guiar atividades de diversão a partir dos quatro anos de idade, além de serviço 
de baby-sitter (que pode ser solicitado à recepção) e atendimento médico 24 horas (não 
incluso na diária). As opções de lazer e esporte variam de arco e flecha a tênis e pesca. 
Também é possível locar equipamentos e marcar aulas para a prática de esportes náuticos. 
Academia de ginástica, salão de beleza, lojas de presentes e conveniência e charutaria são 
outros serviços oferecidos pelo maior resort brasileiro. Para relaxar e revigorar corpo e 
mente, o Spa Comandatuba by Clarins disponibiliza massagens, banhos e rituais energizantes 
em pacotes variados de tratamentos para os hóspedes. A área de gastronomia apresenta cinco 
bares e quatro restaurantes que oferecem desde a cozinha típica baiana a exemplares da 
culinária internacional em dias temáticos. 
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Sobre o Centro de Eventos Comandatuba: 
Considerado o maior da América Latina, o Centro de Eventos Comandatuba com 6.548,26 m² 
de instalações, é dividido em 26 salas com quatro salões grandes moduláveis de 440m2 cada, 
ideal para qualquer tipo de evento, sejam palestras, exposições e shows. 

Com grande flexibilidade para receber diversos tipos de eventos para até 1.200 pessoas, o 
Centro de Eventos Comandatuba está próximo da recepção do hotel. Com arquitetura 
projetada com pé direito máximo de 8 metros, a área principal, com 1.760 m² que permite a 
realização simultânea de vários eventos. O staff é altamente qualificado e atende de forma 
ágil os clientes.  
 
 
Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Taís Lopes – cel. (11) 99141-5654 – atendimento KRP – tais.lopes@krpnet.com.br 
Elaine São Pedro – cel. (11) 8468-2164 – atendimento KRP – elaine.saopedro@krpnet.com.br – 
r.221 
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora  
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