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Resumo 

 

O estágio profissionalizante realizado no Solinca de Gaia teve como objetivo a 

conclusão do mestrado de Gestão Desportiva. Este desenvolveu-se nesta 

organização por interesse na área e potenciais oportunidades futuras. O 

relatório, tem como propósito perceber a evolução da indústria fitness e 

apresentar a realidade de estágio. 

Inicialmente, descreveu-se a evolução da indústria fitness, o seu constante 

crescimento, mostrando o aumento das receitas, de adesões e de clubes a nível 

mundial e europeu, culminando em Portugal. Seguidamente, apresenta-se os 

objetivos do estágio, através de diversas análises. 

Relativamente à Sonae, esta possui várias áreas de negócio. Uma delas é a área 

do fitness (Gestão da rede Health Clubs Solinca) onde foi realizado o presente 

estágio. O estágio decorreu em 4 departamentos (Receção, Consultor 

Comercial, Membership e ClubManager). 

Elaborou-se um estudo de caso, com o objetivo de perceber as tendências das 

adesões e rescisões no Solinca de Gaia com dados relativos a seis anos. Os 

resultados revelaram uma propensão decrescente, mas com margem positiva 

que, com estratégias adequadas, aumentará no futuro. 

Por último, uma reflexão critica sobre todas as competências adquiridas, e as 

considerações finais, salientando a admirável experiência pessoal e profissional 

que vivenciei.  

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: INDÚSTRIA DO FITNESS, RETENÇÃO, FITNESS, 

EVOLUÇÃO DO FITNESS, GINÁSIOS, CADEIA SOLINCA.
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Abstract 
 

The professionalizing internship held at Solinca Club of Gaia aimed to finish the 

Master of Sports Management. This was developed in this organization for 

reasons of interest in the area and possible future opportunities. The purpose of 

this report is to understand the evolution of the fitness industry and present the 

reality of the Solinca Health and Fitness Clubs. 

Initially, it described the evolution of fitness industry, its steady growth, evidencing 

the increase in revenues, adhesions, and clubs worldwide, Europe, culminating 

in Portugal. Then the objectives of the internship are presented through various 

analyses. 

Sonae has several business areas and one of internship, is the fitness area 

(Management of the Solinca Health Clubs) where this step was carried out. The 

internship took place in 4 departments (Reception, Commercial Consultant, 

Membership and Club Manager). 

A case study was developed with the objective to understanding the adhesions 

and dropout trends in Solinca Club of Gaia with data related to six years. The 

results showed a decreasing propensity, but with a positive margin that, with 

appropriate strategies, will increase in the future. 

Finally, a critical reflection on all acquired skills and final considerations, 

highlighting the admirable personal and professional experience I have 

experienced. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: FITNESS INDUSTRY, RETENTION, FITNESS, EVOLUTION OF 

FITNESS, GYMNASIUMS, SOLINCA CHAIN.
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1. Introdução 
 

O presente relatório de estágio curricular realizado no último ano de mestrado 

em Gestão Desportiva, orientado pelos Professores Rui Garganta e Celina 

Gonçalves e supervisionado no local pelo Club Manager André Bessa, decorreu 

a partir do dia 3 de setembro de 2018 e terminou a 3 de junho de 2019, 

contemplando uma duração de 6 a 7 horas por dia (Das 10h às 17h/18h), 

incluindo alguns fins de semanas. O mesmo teve lugar no ginásio Solinca de Vila 

Nova de Gaia, que pertence à Sonae Capital.  

Tendo em conta que se trata de um estágio profissionalizante do mestrado em 

Gestão Desportiva, teve-se como objetivo perceber o funcionamento dos 

diferentes cargos, desde a base até à direção. 

Este estágio foi bastante enriquecedor quer em termos pessoais como em 

termos profissionais, pois a aquisição de novas competências foi constante, 

principalmente esta realidade profissional completamente nova para mim. 

Inserida numa equipa focada no bom funcionamento do Ginásio, conseguiu-se 

cumprir o programa de “retenção do cliente” conduzindo a entrevistas de 

retenção, de forma a maximizar o número de clientes e assim contribuir para o 

aumento da rentabilidade do negócio;  operacionalizar o processo de 

recuperação de devedores, através da análise dos dados e posterior contacto 

com os sócios, com o objetivo de minimizar as perdas da organização; realizar 

o controlo diário das adesões, efetuando uma validação administrativa e um 

report mensal, com o objetivo de garantir que os contratos respeitam as diretrizes 

definidas; coordenar a operação diária do clube de forma a obter os melhores 

resultados (eficácia e eficiência);  implementar as políticas comerciais, 

coordenando-as e promovendo uma atitude proactiva de venda e de orientação 

para o cliente;  garantir os padrões de atendimento e de serviço ao cliente do 

clube e responder em todas as situações de reclamação, identificando as suas 

causas e garantindo a sua resolução, assim como o devido seguimento e 

feedback ao cliente; assegurar a adequada gestão de todos os recursos 

(materiais e humanos), nomeadamente no processo de seleção, integração e 

formação de novos colaboradores (internos ou prestadores de serviços). O foco 

assenta-se ainda
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sobre o aumento de contacto com o cliente particularmente na gestão de 

reclamações. Paralelamente ainda como missão, o seguimento de empresas de 

PT; Organização de Eventos e posterior análise de serviços de concorrência. 

Já faz alguns anos que a indústria do fitness está em crescimento um pouco por 

todo o Mundo. Presenciamos uma década declarada como “fitness revolution”, 

Andreasson e Johansson (2014) acreditam que a globalização pode ser um dos 

fatores que explica este fenómeno. A dita revolução marca, definitivamente, a 

mudança na consciência das pessoas onde as mesmas assimilam o papel que 

a prática de exercício físico tem na defesa de um estilo de vida mais saudável. 

 Ao realizar o estágio, tive a oportunidade de experimentar todas as 

funções/atividades, no entanto o meu foco principal foi a Gestão do clube 

estando mais presente no departamento Financeiro/Gestão. O facto de ter 

percorrido todos os cargos, permitiu-me perceber o papel de muitas funções 

dentro do ginásio, assim como o papel do atendimento ao cliente na Receção e 

da forma como lidar com este, quando aborda os temas de rescisão de contrato, 

suspensões, reclamações, atendimentos telefónicos entre outros assuntos onde 

é necessário ter uma resposta e uma solução imediata. Posteriormente, passei 

pelo cargo de Consultora Comercial, onde ocorre a divulgação de campanhas, o 

contacto com possíveis novos sócios apresentando sempre os pontos mais 

fortes do ginásio. Este departamento, tem targets para cumprir e todos os meses 

luta para os atingir procurando sempre o melhor serviço para o cliente. Após esta 

fase passei para o departamento financeiro na função de Membership (MS) que 

é uma função muito importante na empresa Solinca, sendo este o departamento 

que mais me desafiou como pessoa e profissional.  

Até ao final do estágio estive a colaborar com a MS e o Club Manager (CM), 

sendo este último o responsável da gestão propriamente dita, onde se gere uma 

equipa de colaboradores e tudo que se passa no clube é reportado ao diretor.  

Com consumidores cada vez mais rigorosos e com uma cultura física maior, 

cada ginásio tende a ser cada vez melhor, procurando criar instalações com 

serviços múltiplos que permitem a prestação de serviços para a toda a família, 

assim, os membros procuram locais onde possam, por exemplo, deixar o filho 

na natação enquanto treinam, ou seja, todas as atividades decorrem dentro da 
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mesma instalação desportiva, tornando assim a vida muito mais fácil para quem 

quer praticar exercício físico (Sacavém & Correia, 2006). Esta, é uma das 

vantagens que tem a rede Solinca, pelo facto de oferecer atividades para todos 

e, conseguir conciliar com as responsabilidades pessoais. 

O Gestor Desportivo, no âmbito do Ginásio, deve possuir um conhecimento vasto 

de toda a organização envolvente desde a base até ao topo das funções, de 

modo a conseguir liderar, gerir e motivar toda a equipa e, no fundo realizar uma 

ótima gestão (que apenas é possível com o trabalho em equipa) do clube e dos 

seus colaboradores. Assim, tendo colaboradores satisfeitos, estes vão sempre 

dar o seu melhor à empresa e, por sua vez, os clientes vão estar igualmente 

satisfeitos pois, é através desta produção de serviços centrada na satisfação dos 

clientes, com atividades diversificadas que se pode, seguramente, fazer a 

disparidade entre o sucesso e insucesso, que se baseia a dinâmica dos 

Ginásios. Resultado deste processo de satisfação dos utilizadores passa pelo 

aumento da qualidade dos serviços, o que gera mais clientes e clientes mais 

satisfeitos (Correia, 2000).  

Todo este conhecimento servirá como base para a formação profissional na 

Gestão desportiva. Na minha opinião o trabalho em equipa e a boa capacidade 

de relacionamento e liderança são bases fundamentais para que o gestor 

consiga aplicar os seus conhecimentos em resposta a todos os assuntos, de 

forma bem-sucedida. 

O presente relatório, vai ser estruturado a partir de uma revisão da literatura e o 

planeamento que tenho estipulado pelo Supervisor, de seguida, algumas 

análises e as expetativas, antes de começar o estágio. Após esta abordagem, a 

caracterização da entidade Sonae, especificando para a área de negócio fitness 

Solinca. Quase a terminar, descrevo ao detalhe todo o estágio profissionalizante, 

ainda um pequeno estudo sobre as tendências das adesões e rescisões 

efetuadas no Solinca de Gaia, concluindo com algumas reflexões e, por fim, as 

considerações finais mais relevantes.
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2. Contextualização da Indústria do Fitness - Revisão da 

literatura 

 

Foi na indústria fitness que se inseriu o estágio e, desta forma para entender 

como esta evolui fiz a pesquisa nesse âmbito para contextualizar e perceber o 

crescimento da mesma, com o propósito de me tornar uma boa gestora e 

empreendedora no mundo do fitness. 

Primeiramente, irá abordar-se de forma breve a importância da Atividade física, 

posteriormente refiro-me à evolução da indústria fitness a nível Global, Europeu 

e em Portugal. No que diz respeito ao crescimento desta indústria a nível 

Nacional, termino com a importância e preocupação referente à retenção dos 

membros, face ao incremento deste mercado. 

Findo esta contextualização, o último tópico alude à evolução da Legislação 

desde o geral para o particular, chegando à indústria fitness (ginásios, 

academias), pois considero pertinente um gestor desta área, entender e dominar 

a vertente jurídica. 

 

2.1 Breve referência à Evolução da prática de Atividade Física e a 

Saúde  

Segundo Modeneze e Vilatra (2010), tem-se verificado nas últimas décadas um 

crescente interesse pelas pessoas em praticar exercício, motivada muitas vezes 

pela componente estética, promoção da saúde e bem-estar que a atividade física 

fornece. Antigamente, não existia esta relação, nem se viam mulheres em 

ginásios, felizmente, devido a todas as alterações ocorridas nas mentalidades e 

o facto de os direitos serem iguais para ambos os sexos, vêm-se cada vez mais 

mulheres nos ginásios e em espaços desportivos no geral (Neto, 2007).  

Modenes e Vilatra (2010) referem que, no final da década de 1970, começaram 

a existir alguns estudos sobre aptidão física devido à propagação dos resultados 

positivos que esta acarreta. Tudo começou pela ginástica aeróbica que 

conquistou a população, apesar de ser criticada na época, pelo número de 

lesões que aconteciam devido a posturas incorretas e falta de conhecimento 
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teórico dos professores. Em 1980, passou a ser popular o treino de força, em 

máquinas de musculação próprias, mais seguras e consideradas benéficas para 

a saúde, do que o treino com pesos livres. Esta evolução, das máquinas, surge 

com o sentido de angariar mais membros, começando a erguer-se a indústria do 

fitness, que esta em constante crescimento. Tempos mais tarde, através de 

resultados de diversos estudos, verifica-se que afinal, há uma importância 

positiva do treino com pesos livres, como por exemplo o aumento da densidade 

óssea. Ainda Pollock e Vicent (1996), salientam que a junção do treino de força 

e um programa de atividade física habitual, ajuda a diminuir o risco de doenças 

crónicas, benfeitorizando também a qualidade de vida e, desta forma permitir 

que as pessoas se mantenham mais saudáveis.  

Assim, devido a esta evolução, o número de ginásios aumenta 

exponencialmente, aumentando também a aposta na formação profissional dos 

Personal Trainer, progredindo desta forma na qualidade dos serviços prestados 

aos membros, para que estes obtenham os seus resultados (Modeneze, & 

Vilatra, 2010).  

Praticar Atividade Física regular, melhora a circulação sanguínea, fortalece o 

sistema imunológico, auxilia o emagrecimento, reduz o risco de doenças 

cardíacas, fortifica os ossos, entre outros inúmeros benefícios que esta carrega 

(Bruce, 2019). Assim, segundo Sacavém e Correia (2006), é importante 

evidenciar que esta promoção de um estilo de vida saudável, apenas ficaram 

acessíveis à população em geral há poucos anos, pois antigamente só as 

classes mais altas é que usufruíam de ginásios, mas na atualidade é acessível 

para os todos praticarem exercício. 

Para terminar este tópico, faço um alerta a um problema de saúde pública, que 

apesar da evolução positiva nesta indústria do fitness e atividade física, ainda há 

problemas a resolver no futuro. Refiro-me à obesidade, sendo que a obesidade 

infantil tem vindo a aumentar, estando esta associada à reduzida atividade física 

(Pereira, Seabra, Silva, Katzmarzyk, Beunen, & Maia, 2010). Deste modo, 

também se está perante uma situação de combate à obesidade (Sacavém & 

Correia, 2007). 
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No geral, penso que as pessoas estão cada vez mais conscientes que a prática 

de atividade física e exercício físico regular promovem a sua saúde e isso 

contribui também para toda a evolução do fitness. 

 

2.2 Evolução da Indústria Fitness a nível Global 

A indústria do fitness financeiramente tem potencial em mexer com a economia 

global, devido à sua evolução. Segundo o International health Racquet & Sport 

Club Association (IHRSA, 2013), em 2012, a indústria do fitness valia 75 mil 

milhões de euros, com 150 mil instalações (health clubs, academias, outras 

organizações), que possuíam mais de 132 milhões de membros. 

Os Estados Unidos da América (EUA), mostram obter os melhores resultados 

em três anos consecutivos, sendo que também na américa latina a tendência era 

crescente assim como a Europa, nesta época, encarava muitos desafios, no 

sentido desta evolução. Ainda em 2012, a receita total da indústria nos EUA 

chegou aproximadamente aos 21,8 mil milhões de euros, comparada com 2011, 

mais de 50 milhões de membros faziam parte dos 30.500 clubes dos EUA 

atingindo no geral o crescimento de 8,1% da receita. Dentro da América, o Brasil 

liderava os mercados latinos, o México e a Argentina estavam em 2º e 3º lugar, 

respetivamente. 

Outros países, como o Peru, Uruguai, índia, China, Austrália e Nova Zelândia, 

são exemplos, onde também têm aumentado a sua indústria no fitness. 

Particularmente, na Austrália, em 2012, gerou mais de 1,8 mil milhões de euros 

ajudando o país, nesse mercado, com 1,4 milhões de euros, esperando-se que 

em 2020 tenha um crescimento exponencial. 

Na Ásia- Pacífico, nos anos 2012/2013, possuíam sensivelmente, 17 milhões de 

membros dispersos em mais de 21 mil centros de fitness, sendo a receita de 11 

mil milhões de euros. 

O ano seguinte, 2013, foi explicado como uma altura de alguns desafios, onde 

se ultrapassaram alguns obstáculos financeiros, no entanto, cada ano que passa 

mostra ser uma indústria resiliente e sempre crescente. Cada vez mais se 

observa a criação de produtos e serviços inovadores, com o objetivo de 
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incrementar os níveis de atividade física, incentivando pessoas a mudar os seus 

hábitos em todo o mundo, existindo muitas convenções que apoiam a inovação 

e o espírito empreendedor para alcançar um mundo mais saudável. 

Partindo agora do 20º Painel Financeiro anual da IHRSA (2016), este 

demonstrou que o mercado global da indústria fitness continuava a crescer, e 

que, em 2015 a receita total da indústria no mundo, chegou aos 81 mil milhões 

de euros, com 187 mil clubes e 151 milhões de membros em todo o mundo. Nos 

EUA, a receita dos clubes aumentou cerca de 24,2 mil milhões de euros, em 

2014, para 25,8 mil milhões, em 2015. Isto significa que a adesão de novos  

membros e/ou a retenção, melhorou de 54,1 milhões para 55,3 milhões num 

espaço de um ano, assim, estes dados apontam para o incremento de clubes de 

34,460 mil para 36,180 mil. Do mesmo modo, verifica-se que o mercado continua 

a evoluir na Europa e na América, apesar de se manterem os seus desafios 

económicos. Para além destes, a Ásia, Pacífico, Médio oriente e América latina, 

têm muitas oportunidades e hipóteses para crescerem neste mercado. 

Especificamente o Brasil, é o país que se encontra em segundo lugar, apenas 

nos EUA, no entanto, de acordo com o relatório Latino- Americano da IHRSA 

mostra que as oportunidades de crescimento se mantêm, mas são menores em 

comparação com este mercado no resto do mundo.  

Em termos globais, em 2015/2016 os 10 principais países que correspondem a 

71% da receita total são: Estados Unidos, Reino unido, Alemanha, Japão, 

França, Canada, Austrália, Brasil, Itália e Espanha, comparando com 2011 em 

vez da Austrália estaria na lista a Coreia do Sul. 

Posteriormente, em meados de 2018, a IHRSA (2017) anuncia que a receita 

global da indústria do fitness alcançou 87,2 mil milhões de euros em 2017 com 

mais de 201 mil clubes e 174 milhões de membros, o que demonstra mais uma 

vez o crescimento contínuo desta indústria (Rodriguez, 2017). Os 10 mercados 

em todo o mundo, mantêm-se responsáveis por 71% da receita total, como já foi 

mencionado, mantendo-se os EUA a liderar todos os mercados em número de 

clubes (60,9 mil milhões) e membros (38, 47 mil milhões), em segundo lugar, 

está o Brasil relativamente à quantidade de clubes (34,5 mil milhões) e a 

Alemanha em relação ao número de membros (10,6 milhões), os EUA continuam 

à frente em relação a receitas (30 mil milhões de euros), enquanto a Alemanha 
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se encontra em segundo lugar e o reino unido em terceiro com 5,6 e 5,5 mil 

milhões de euros respetivamente (Rodriguez, 2017) . Ainda referente a este ano, 

a Ásia/ Pacífico, continua na luta pelo melhor desempenho, continuando a 

evoluir, uma vez que as taxas de penetração permanecem baixas em 

comparação com os mercados desenvolvidos a nível global, aumentou de 21 

para 25 mil clubes e de 17 para 22,5 milhões de membros (entre 2012 e 2017) 

(Rodriguez, 2017). 

Em suma, este crescimento, deve-se ao aumento dos consumidores, pois estes 

procuram programas de saúde, melhoria da condição física, combater 

obesidade, bem-estar fisco, psicológico e social, entre outros fatores que ajudam 

a que este incremento constante, da indústria fitness, aconteça. Os mercados 

continuam em evolução e quem predomina, é a Europa (Figura 1). 

 

 

 

 

   Figura 1: Mercado global do fitness (IHRSA, 2013) 
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Figura 2: Receitas e número de clubes, relativa ao mercado global do fitness (IHRSA, 2013) 

Figura 3: Número de membros no mercado global do fitness e receitas na América  (IHRSA, 2013) 
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2.3 Evolução da Indústria Fitness a nível Europeu 

A Indústria do fitness na Europa, encontra-se também em constante evolução ao 

longo dos anos, como já foi observado do capítulo anterior, sendo que a Europa 

é o maior mercado de fitness do mundo.  

Segundo, Rutgers, Hollasch, Menzel, Lehmkuhler, Gausselman e Rump (2018), 

que analisam e apresentam a evolução da indústria Europeia do fitness, chega-

se a algumas conclusões: O mercado Europeu de Saúde e Fitness, em termos 

de receita, cresceu 1,9% que se traduz em 26,6 mil milhões de euros em 2017, 

sendo que neste valor estão incluídos, para além dos 28 países pertencentes à 

União Europeia, a Noruega, a Rússia, a Suíça, a Turquia e a Ucrânia. Desta 

forma, o crescimento das receitas foi prejudicado pelos efeitos do câmbio da 

moeda na Turquia (-18,9%), Reino Unido (-6,8%), Ucrânia (-3,9%),  Suíça (-

1,9%),  Suécia (-1,7%) e Noruega (-0,3%) e beneficiados pelo incremento 

positivo da moeda na Rússia (+11,8%), Polónia (+2,6%) e na Dinamarca 

(+0,1%), no entanto, o crescimento do mercado continuou. A evolução do 

mercado, é impulsada essencialmente por um crescimento de 3,2 %, que se 

refere ao aumento o número de centros fitness em todos os países da União 

Europeia, e também o incremento de 0,7% relativo ao número de membros, o 

que perfaz um total de aumento 4%, significando mais 60 milhões de membros. 

Apesar disto, relativamente às taxas médias mensais de adesão, estas 

diminuíram (-0,1%). 

Em 2017, os operadores de clubes de saúde e fitness mantiveram-se no 

interesse para investidores, tanto dentro como fora desta indústria. Também 

neste ano, relativamente aos equipamentos desportivos, foi um ano de um forte 

crescimento para a indústria global de equipamentos fitness, com um valor 

estimado de 2,88 mil milhões de euros, conferindo um aumento de 28,8% 

relacionado com o mercado Europeu. 

De maneira a ser mais simples a observação da evolução deste mercado na 

Europa, anexei duas imagens que retratam esse mesmo crescimento. 
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Observando a Figura 4 que representa a receita dos dez melhores países da 

Europa, relativamente à indústria do fitness, repara-se que a Alemanha alcançou 

cerca de 5,2 mil milhões de euros de receita e o Reino Unido 5,1 mil milhões de 

euros, representando os dois maiores mercados da Europa. Seguidamente, 

França com uma receita de 2,5 mil milhões, Itália e Espanha com 2,2 mil milhões, 

constituem os cinco principais países que em conjunto representam 65% do 

mercado Europeu do fitness. 

 

Analisando a Figura 5, em termos de adesão, a Alemanha continua a ser o maior 

mercado da Europa com 10,6 milhões de membros correspondendo a um 

crescimento de +5,3%, de seguida o Reino Unido com 9,7 milhões de membros, 

Figura 4: Top 10 de receitas em milhões de euros, 2017, do mercado europeu do fitness (Europe Active, 2018) 

Figura 5: Totalidade de membros e taxa de penetração dos 10 melhores países do mercado fitness na 

Europa (Adaptado de Europe Active, 2018) 
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França com 5,7 milhões de membros, Itália com 5,3 milhões de membros e, por 

último, Espanha com 5,2 milhões de membros. Repara-se também que os três 

maiores mercados (Alemanha, Reino Unido e França), estão acima da média 

relativamente ao aumento da taxa dos associados. 

Para terminar esta análise, países como a Suécia (21,4% de taxa de penetração) 

e Países Baixos (17% de taxa de penetração), são países com elevado índice 

de adesão em relação à população, devido à alta proporção de pessoas 

fisicamente ativas, taxas elevadas de urbanização e grandes operadores de 

fitness. Ao mesmo tempo, a Turquia e a Rússia possuem uma taxa de 

penetração de 2,4% e 2%, respetivamente, o que demonstra um elevado 

potencial e oportunidades de evolução no mercado. 

O mercado fitness da Alemanha neste momento é o maior da Europa e, por sua 

vez, a Europa tem o maior mercado de fitness do mundo. 

 

2.4 Evolução da Indústria Fitness em Portugal e a Relevância da 

Retenção dos Membros 

O desenvolvimento do mercado do fitness em Portugal também se encontra em 

crescimento. Atualmente em Portugal o crescimento deste mercado, dos centros 

fitness, é observável, apesar de ainda existir muito para evoluir.  

Laine e Vehmas (2017) referem que a partir do desenvolvimento da indústria do 

fitness, aumentaram o número de ginásios e, por sua vez, as receitas cresceram. 

Entre 2004 e 2012, ocorreu um aumento de 80% das receitas sendo que o valor 

máximo foi em 2010. Nesta altura Portugal sofreu uma crise (2010 – 2013) e 

consequentemente o poder de compra do consumidor diminuiu. No entanto, esta 

fase passou e em 2013, averiguou-se um crescimento de 24% de sócios e em 

2014 reparou-se um novo aumento de 19%. Segundo o Barómetro da AGAP 

(2015), em 2015, o mercado português do fitness cresceu 13%, sendo um total 

de 730 mil pessoas (7,1 % da população total) e um aumento do número de 

ginásios para 1.365, dando uma média de 537 sócios por clube no final deste 

mesmo ano. A mensalidade bruta média era 36,3€, sendo que Portugal encontra-

se relativamente abaixo, comparado com os restantes outros países da Europa. 

Apesar disso, o volume de mercado, em termos de receitas líquidas de adesão, 
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foi de 260 milhões de euros sendo que o valor total de mercado foi de 286 

milhões de euros, AGAP (2015). 

Através, do Barómetro (2016), o número de membros subiu 30%, aumentando 

cerca de 14% as aberturas de centros fitness. Assim, o volume de mercado valia 

214 milhões de euros relativos a 530 mil associados. A mensalidade bruta média 

desceu para os 35,48 euros, sendo que, esperava-se para 2017 um crescimento 

de 2,5% a nível das receitas. 

Segundo o Barómetro AGAP (2017), o número de membros aumentou para 

aproximadamente, 535 mil e as receitas cresceram para 220,514000 milhões de 

euros, aumentando desta forma 1,1% da taxa de penetração, exprimindo-se 

como um ano de crescimento notório e com tendência a seguir-se desta forma. 

Assim, Barreira e Carvalho (2005), referem que, com toda esta evolução, temos 

visto um número crescente de gestores e empreendedores que estão a investir 

nesta área. Consequentemente, aumentou a competitividade e a preocupação 

em manter os consumidores, devido às múltiplas escolhas. Deste modo, cada 

vez mais as organizações desportivas estão mais preocupadas em promover a 

qualidade dos seus serviços, com o intuito de superar a concorrência e assegurar 

a retenção dos clientes. 

Um exemplo desta qualidade, é a flexibilidade horária que os ginásios oferecem, 

permitindo assim que os sócios usufruam mais tempo, ainda que as pessoas 

estejam mais ocupadas com o trabalho. No entanto, as inscrições nos ginásios 

e centros fitness têm vido sempre a aumentar mesmo que ligeiramente, sendo 

um bom indicativo para o negócio e devido a esta luta constante de melhoria dos 

serviços e dos espaços, surge a preocupação de aumentar a retenção dos 

membros (Jesus, 2014). Barcellos (2002) refere que a retenção é o maior 

objetivo visando a qualidade e a satisfação do cliente, assim como a promoção 

da melhor relação preço/qualidade. Com a quantidade de ginásios e escolhas 

que há hoje em dia, e com toda esta evolução é ainda mais fulcral ter atenção à 

importância da retenção do cliente, pois se este não se sentir bem num 

determinado clube, facilmente encontra outras opções. Antes de mais, para 

existir a retenção tem de haver uma adesão. Esta, advém de um conjunto de 

fatores, sendo muitas vezes a criação de uma necessidade pelo Consultor 

Comercial ou o rececionista que aborda a pessoa. As características do ato da 
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adesão alteram conforme a pessoa, as suas necessidades, serviços que procura 

e os seus gostos (Gonçalves, 2012).  

Assim, a ideia de retenção refere a permanência dos sócios nos ginásios 

(Storbacka, Strandvik & Gronroos, 1994). A noção de retenção está 

normalmente associada à lealdade dos clientes (Ferrand, Robinson & Valette, 

2010; Storbacka et al., 1994), sendo que esta se relaciona inteiramente com a 

rentabilidade dos clubes (Ferrand et al., 2010; Grantham, Patton, York & Winick, 

1998; Tharrett & Peterson, 2006). 

Perceber o sócio é fundamental para que, dessa forma, seja possível reter mais 

clientes num ginásio. Isto significa que a necessidade de angariar novos sócios, 

diminui (Tharrett & Peterson, 2006), acabando, na minha opinião, por se sentir 

uma maior estabilidade financeira no negócio. Para manter um sócio, é essencial 

existir um compromisso mútuo, do modo que o mesmo entenda que a sua 

participação tem muito valor (Green, 2005). 

Segundo Talley (2008) não há uma única solução para se abordar a retenção, 

contudo existem várias estratégias que se podem optar. Um exemplo, é a 

satisfação do consumidor, que para Gerpott, Rams e Schindler (2001) é 

determinadora na lealdade e consequentemente na retenção do sócio. No 

mesmo sentido de pensamento, o estudo de Vásquez-Carrasco e Foxall (2006), 

demonstra que um cliente satisfeito tem uma maior possibilidade de se manter 

num clube.  

Pode-se então concluir que toda a indústria fitness está em constante evolução, 

sendo fundamental todos os colaboradores de uma empresa lutarem por um 

ótimo atendimento, pois são eles a imagem da mesma (Chiavenato, 2004). 

  

2.5 Enquadramento Legislativo 

Para os gestores de Centros de fitness, e para entender toda a indústria fitness, 

a legislação é muito importante, pois compreender toda a vertente jurídica, 

fornece mais segurança e um vasto conhecimento nas decisões a tomar. O 

desenvolvimento deste tema será do geral para o particular, iniciando pela 

Constituição da República Portuguesa, Lei de Bases da Atividade Física e do 
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Desporto e, por fim, a Legislação Avulsa geral e específica que pode interferir 

neste tipo de mercado. 

É a partir da Constituição da República Portuguesa que todas as organizações 

do Estado Português se regem relativamente aos seus princípios e, desde muito 

cedo o desporto tem relevância na mesma. Devido ao impacto que o Desporto 

tem acrescido na sociedade, existe um artigo exclusivo à cultura física, que tem 

como epígrafe o direito à cultura física e do Desporto e que o Estado em 

combinado com outras entidades, devem apoiar, orientar, estimular a prática (…) 

(Artigo 79.º), reforçado pela promoção do bem-estar e da qualidade de vida 

(Artigo 9.º). 

No entanto, existem mais artigos que abordam o Desporto. O Artigo 64.º que diz 

respeito à saúde no final da alínea b) “(…) bem como a promoção da cultura 

física e desportiva (…)”. Logo a seguir, no Artigo 69.º/70.º e 72.º, revelam a 

importância da prática desportiva tanto na infância, como na juventude e terceira 

idade. Para que as crianças tenham um “desenvolvimento integral”, o Desporto 

deve fazer parte das suas vidas e o mesmo se aplica na juventude. Por último, 

na terceira idade o Estado acolhe e deve proporcionar atividades mais de caráter 

cultural. Deste modo, não importa a idade, mas sim o facto de todas as pessoas 

serem ativas.  

O facto de o Desporto ser um fenómeno cultural, é pertinente que a Constituição 

da República o assuma como um bem essencial para a vida dos cidadãos, pelo 

que este deve fazer parte da rotina de todos.  

Foi a partir da década de 40 que o Desporto passou a reger-se segundo uma 

intervenção política. Deste modo, passaram a existir Leis para o desporto, 

considerando este momento, um fenómeno de grande relevo (Sarmento, 2001). 

Como primeira referência dos poderes políticos na organização desportiva surge 

em 1942 o Decreto-Lei n.º 32/241 de 5 setembro, que define a orgânica da 

administração pública desportiva. 

A evolução do desporto é notória, e o reflexo disso foi em 1990 onde ocorreu a 

legislação da primeira Lei de Bases do Sistema Desportivo, Lei n.º 1/90 de 13 de 

janeiro que visava a organização e regulamentação prática da atividade física e 

Desporto em Portugal. Após 14 anos, é revogada pela Lei de Bases do Desporto, 
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Lei n.º 30/2004 de 21 de julho e a mesma é revogada pela atual Lei de Bases da 

Atividade Física e do Desporto, Lei n.º 5/2007 de 16 de janeiro. 

A partir da Lei de Bases em vigor, atualmente, definem-se as políticas de 

desenvolvimento da atividade física e desporto (Artigo 1.º). A prática da atividade 

física deve ser para todos, pois todos têm direito ao Desporto (Artigo 2.º), e este 

deve ser desenvolvido através de princípios éticos de forma a contribuir para a 

formação dos praticantes. Para que tudo seja possível, o Estado deve 

implementar medidas que previnam comportamentos antidesportivos, como a 

violência e o racismo (Artigo 3.º). 

Sendo a atividade física, um elemento fundamental para a melhoria da saúde, 

bem-estar e condição física, o Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias 

locais devem cooperar para a criação de meios que contribuam no 

desenvolvimento desportivo (Artigo 6.º). No entanto, para que a evolução 

desportiva, mencionada anteriormente, seja conseguida, a formação dos 

agentes desportivos é essencial. Tarefa atribuída à Administração Pública na 

área do Desporto, bem como exercer funções de fiscalização (Artigo n. º7).  

Neste raciocínio, observa-se no Artigo 35.º a Lei que se refere à formação técnica 

e às qualificações necessárias para o desempenho dos diferentes cargos. 

Afirma-se ainda no mesmo artigo, que não é permitido exercer funções de gestão 

desportiva, do exercício e saúde, entre outras, “(…) sem a adequada formação 

académica ou profissional.”  

Em conclusão, a Lei de Bases é bastante esclarecedora no que diz respeito às 

condições mínimas de formação para que se exerça atividades ou administre 

instalações desportivas (Artigo 43.º) bem como os seus direitos e deveres (Artigo 

36.º). Realça também a importância do facto de ser obrigatório todas as 

infraestruturas deterem de um seguro apropriado, “tendo em vista garantir a 

proteção dos praticantes (…)” (Artigo 42.º)  

Assim, parece unanime que a prática da atividade física tem vindo a ser cada 

vez mais desenvolvida, tornando-se primordial criar conjunturas que diligenciem 

o crescimento da qualidade dos serviços prestados. A competência técnica é 

muito importante dos profissionais, principalmente aqueles que enquadram e 
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supervisionam a prática. Inicialmente, a elaboração destas Leis sofreu algumas 

dificuldades, devido à falta de enquadramento.  

Posteriormente, em 1997 no dia 25 de novembro, surge o Decreto-Lei n.º 317/97 

de 25 de novembro, que regula o funcionamento das instalações desportivas de 

uso público, porém, não faz qualquer alusão aos ginásios (Oliveira, 2007).  

Passados dois anos, é criado o Decreto-Lei n.º 385/99 de 28 de setembro no 

qual é referido pela primeira vez o “regime de responsabilidade técnica pelas 

instalações desportivas abertas ao público e atividades ali desenvolvidas” (n. º1 

do Artigo 1.º). Menciona ainda a relevância de uma formação adequada aos 

exercícios das funções responsáveis (n. º1 do Artigo 6.º). Apesar da referência 

que o presente decreto fez à formação dos responsáveis, revelou-se precário e 

incoerente relativamente ao seu objeto (Oliveira, 2007). 

No ano 2009, a partir do Decreto-Lei n.º 271/2009 de 1 de outubro, que revogou 

o diploma anteriormente citado, é possível verificar dois artigos (Artigo 7.º e 13.º) 

que fazem referência à formação e à obtenção constante de conhecimentos 

onde a licenciatura na área do Desporto ou Educação física são relevantes. 

Apesar disto, apresenta-se incompleto, no que se refere ao planeamento e 

supervisão das atividades, assim como aos requisitos mínimos necessários para 

exercer funções neste âmbito.  

De maneira a clarificar a legislação anterior foi publicada a Lei nº. 39/2012, de 

28 de agosto, que autoriza o regime da responsabilidade técnica pela direção e 

orientação das atividades desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas 

que prestam serviços desportivos na área da manutenção da condição física 

(fitness), nomeadamente nos ginásios, academias ou clubes de saúde 

(healthclubs), separadamente da designação adotada, e revoga o Decreto-Lei 

n.º 271/2009, de 1 de outubro (Artigo 1.º).  

Deste modo, espera-se que a competência e a qualidade declaradas pelos 

respetivos técnicos tenham um lugar de evidência, sendo que cada instalação 

desportiva deve dispor de pelo menos um diretor técnico e de técnicos de 

exercício físico (Artigo 4.º). 
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Assim, toda a legislação referida é de extrema importância, principalmente tudo 

que se refere ao fitness, que é a correspondente área do estágio. 

Posto esta análise, posteriormente abordarei o planeamento do projeto de 

estágio, dentro da área de gestão dos ginásios, neste caso, Solinca de Gaia. 

.
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3. Planeamento dos Objetivos do Estágio 
 

O planeamento considera-se crucial para que haja metodologia e coerência nas 

tarefas a realizar, assim como um bom delineando de tudo que esta 

perspetivado. Após várias entrevistas e posteriores reuniões com o meu 

Supervisor André Bessa, circunscreveu-se um planeamento do estágio 

profissionalizante para que eu cumprisse segundo alguns prazos estipulados. 

Assim elaborou-se o planeamento em termos cronológicos, traçado com 

objetivos, que até ao final do estágio foram rigorosamente cumpridos desta 

forma, com alguma inclusão de tarefas que foram aparecendo. 

Assim, estes foram os objetivos traçados para aprender e usufruir ao máximo da 

Gestão do Solinca de Gaia (Quadro 1). 

 

Período/ Departamento Tarefas a executar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3/09/2018 – 10/09/2018 

 

Receção (Front Office) 

 
 
 
 
 

 

Aprender a utilizar o sistema; 

Realizar e aprender procedimentos de 

abertura e fecho do cube; 

Cumprir com o programa de retenção do 

cliente definido, conduzindo as 

entrevistas de retenção, de forma a 

maximizar o número de sócios e assim 

contribuir para o aumento da 

rentabilidade do negócio; 

Integração de caixa; 

Dar condições das modalidades (quando 

o comercial não pode são os 

rececionistas que o fazem); 

Realizar inscrições; 

Entender e saber todas as normas dos 

contratos, cancelamentos, suspensões e 

alterações de dados do cliente; 

Saber todas as possibilidades e regras 

dos cartões de acesso; 
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Conhecer e saber utilizar a plataforma do 

Gympass; 

Dominar as regras dos aniversários. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11/09/2018 – 18/09/2018 

 

Consultor Comercial 

 
 
 
 
 

 

Aprender a utilizar o sistema; 

Realizar chamadas a possíveis novos 

membros, a partir de listas enviadas pelo 

sistema informático; 

Realizar controlo diário das adesões, 

efetuando uma validação administrativa, 

com o objetivo de garantir que os 

contratos respeitam as diretrizes 

definidas; 

Realizar visitas ao clube, realçando os 

pontos positivos; 

Enviar mensagens gerais a informar das 

campanhas, assim como responder a 

todos os pedidos de esclarecimento do 

site do Solinca de Gaia; 

Implementar políticas promocionais; 

Possíveis reuniões com empresas que 

desejem parceria com o Solinca; 

Dar condições das modalidades em vigor 

(standard, campanhas, corporate); 

Promover uma atitude proativa de venda 

e de orientação para o cliente; 

Realizar prospeções futuras de adesões. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender a utilizar os diferentes sistemas 

que Membership utiliza; 

Realizar suspensões, cancelamentos, 

despesas do clube e submeter faturas; 

Realizar reembolsos e notas de crédito; 

Tratamento de uma lista de devedores, 

isto é, operacionalizar o processo de 

recuperação de devedores, através da 
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19/09 /2018– 28/02/2019 

 

Membership (MS) - departamento 

financeiro 

 
 
 
 
 

análise dos dados e posterior contacto 

com os sócios, com o objetivo de 

minimizar as perdas da organização; 

Realização de prospeções semanais; 

Verificação/realização e aprovação de 

todos os fechos de caixa; 

Validação das adesões e suas 

classificações (adesão, readesão), para 

posterior comissão do Consultor 

Comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/03/2019 – 31/05/2019 

 

Club Manager (CM) - Gestão/ Direção 

do clube 

 
 
 
 
 

Gestão de toda a equipa; 

Coordenar a operação diária do clube de 

forma a obter melhores resultados; 

Assegurar a adequada gestão de todos 

os recursos (materiais e humanos), 

nomeadamente no processo de seleção, 

integração e formação de novos 

colaboradores; 

Organização do mapa de honorários; 

Keep points índice (KPI´S); 

Controle de ponto de todos os 

colaboradores; 

Organização dos prémios; 

Validação dos mapas de aulas; 

Após a validação das adesões pela 

Membership, o Club Manager aprova e 

envia para superiores na Sonae Capital 

para finalizar esta validação; 

Responder a reclamações. 

 

Outras atividades realizadas no 

decorrer do estágio. 

Eventos, Festas de aniversário, 

promoções em empresas, funções do 

diretor técnico, formações, entre outras. 

Quadro 1: Planeamento do estágio 
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Este foi um guia de tarefas que utilizei e cumpri até o findar do Estágio 

profissionalizante. 

Para que seja mais eficiente a nível profissional, realizei diversas análises, 

apresentadas no subtópico seguintes. 

 

3.1 Análise SWOT do Estágio Profissionalizante 

A Análise SWOT é uma ferramenta usada para fazer investigação de uma 

situação, neste caso do projeto relativo ao estágio profissionalizante, usada 

como base para gestão e planeamento estratégico do mesmo. Esta análise, 

apesar de ser caracterizada como simples, é muito importante para compreender 

o que podemos esperar do estágio numa visão futura e, através dela, melhorar 

as estratégias e planeamento priorizando alguns itens. O termo SWOT é uma 

sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças (Strengths), 

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

Relativamente ao estágio na Sonae na gestão do Solinca, a realização desta 

análise ajudou ao entendimento das possibilidades futuras de integrar a empresa 

e a forma como posso planear algumas estratégias (Quadro 2). 

 

Strengths (Pontos Fortes) Weaknesses (Pontos Fracos) 

- O departamento de gestão a que 

concorro tem uma formação específica 

(normalmente gestão desportiva); 

- Estagiar na Sonae permite alguma 

visibilidade, pois é uma empresa 

reconhecida e com credibilidade no 

mercado; 

- Estudante dinâmica, ambiciosa, versátil 

e trabalhadora, com capacidades de 

liderança; 

- Empresa bem estruturada com trabalho 

em equipa, onde posso aprender. 

… 

- Estudante, em formação, sem 

experiência na área da gestão do 

desporto. 
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Opportunities (Oportunidades) Threats (Ameaças) 

- Capacidade de aproveitar todos os 

desafios e tarefas propostas; 

- Aprender numa empresa que me 

possibilita ganhar conhecimentos através 

de pessoas experientes; 

- Poucos candidatos ao cargo; 

- Sonae aposta em novos talentos; 

… 

- Muita concorrência de candidatos ao 

estágio no Solinca; 

- Dificuldade de iniciar carreira na 

organização depois do estágio, pois 

existem colaboradores que estão na 

empresa há mais anos e podem ter 

progressão de carreira ao invés de uma 

pessoa recém-chegada; 

- Apenas existe um CM por cada Solinca; 

… 

 

Quadro 2: Análise Swot do estágio profissionalizante no Solinca 
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3.2 Gráfico Gantt do Estágio Profissionalizante 

Após ter-me sido proposto o planeamento das tarefas que iria desenvolver no 

estágio, optei por realizar um gráfico de Gantt que ao longo do projeto fui 

atualizando. Este gráfico é uma excelente ferramenta para mostrar a evolução 

da elaboração do presente relatório e, ajudou-me a cumprir os objetivos/prazos 

estipulados.  

 

 

 

 Realce do Período/ sem: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Revisão da literaura 1 4 2 5 100%

Caracterização da 

edentidade 
1 4 4 4 100%

Procedimentos Receção 1 1 4 6 100%

Procedimentos 

Comercial
4 2 4 8 100%

Procedimentos Member 

Ship
6 24 6 24 100%

Procedimentos Club 

Manager
7 24 7 24 100%

Eventos 8 15 9 15 100%

Funções Diretor Técnico 7 2 7 2 100%

Formação Campanhas 22 2 22 2 100%

Expetativas Iniciais 10 5 10 5 100%

Introdução/Enquadrame

nto
20 3 20 2 100%

Estudo Caso 9 20 10 22 100%

Reflexão critica 24 6 9 5 100%

Considerações finais 32 3 32 4 100%

Anexos 30 4 30 3 100%

Realização da 

apresentação em ppt
36 5 36 7 20%

% de Conclusão (para além do plano)

ATIVIDADE
INÍCIO DO 

PLANO

DURAÇÃO DO 

PLANO
INÍCIO REAL

DURAÇÃO 

REAL
PERCENTAGEM DE CONCLUSÃO

Duração do Plano Início Real % de Conclusão Real (para além do plano)

Gráfico 1: Gráfico de Gantt do estágio profissionalizante no Solinca 
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3.3 Work Breakdwon Structure 

O Work Breackdowon Structure (WBS) é um instrumento visual de estruturação 

de um projeto de forma relativamente simples e deve conter, o trabalho 

necessário para conclusão de um projeto. O seu objetivo é identificar as partes 

que compõem a evolução do mesmo, definidas por uma estrutura analítica. 

Desta forma, é mais uma ferramenta para ajudar a organização e elaboração do 

relatório. 

 

 

 

 

- Objetivos; 

- Enquadramento;   

- Revisão da literatura; 

- Plano de atividades (SWOT, GANTT, WBS) 

-Expetativas iniciais 

 - História da Sonae, 

 Sonae Capital, Solinca (eventos, rh´s, cargos,  

 Colaboradores, natureza legal, eventos); 

  

 

 

 -Receção, comercial, MS, CM,  

 -Estudo caso, 

 -Competências adquiridas, 

                                                                           - Reflexão Critica e Conclusões. 

  

Projeto estágio- Sonae Capital: Solinca 

Fase 1: Criação do 

Planeamento 

Fase 3: 

Estágio 

propriamente 

dito 

Fase 2: 

Caracterização 

da entidade 

Figura 6: Work Breackdowon Structure do relatório de estágio 
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4. Expetativas Iniciais 
 

Neste tópico, será feita referência às expetativas iniciais ao estágio relativamente 

à Soane/ Solinca. 

Inicialmente enviei o curriculum vitae (CV) para a Sonae Capital juntamente com 

uma carta onde explicava o que pretendia relativamente ao estágio para o qual 

estava a concorrer. 

Sendo a Sonae uma empresa de grande dimensão, decidi enviar o CV em janeiro 

de 2018. Fiquei surpreendida e agradecida porque foi uma questão de dias e 

chamaram-me para primeira entrevista nas instalações da Sonae capital, 

entrevista essa que correu bem. Rapidamente fui informada que tinha passado 

para a segunda entrevista, especifica na área da gestão desportiva, que 

correspondia à direção (Club Manager ou Diretor do clube) do Solinca de Gaia. 

Nesta segunda entrevista fui informada que ficava com o estágio e que 

começaria dia 3 de setembro de 2018. 

Fiquei entusiasmada, já que nas reuniões que tive mencionaram várias vezes 

que o facto de ter escolhido a empresa Sonae me daria visibilidade e uma 

experiência muito gratificante com possibilidade de empregabilidade no futuro, 

após terminar o estágio. 

Perante estes factos, criei a expectativa que iria conseguir, com trabalho e 

empenho, emprego, pois a Sonae quando acolhe um estagiário o objetivo é 

aproveitar a formação que lhe dão para investir no futuro, isto, caso se enquadre 

nos perfis pretendidos pelos recursos humanos. No entanto, sendo o número de 

gestores do ginásio 1 ou 2 por clube, quem consegue alcançar estes cargos são 

pessoas já experientes, contudo, posso integrar cargos mais abaixo para 

começar. 

Expondo agora o estágio propriamente dito, comecei por integrar a primeira 

semana na Receção do clube e pensei que não faria muito sentido e não entendi 

o benefício que esta experiência traria, sendo estagiária de gestão.  No entanto, 

foi talvez dos cargos mais interessantes para além de ter sido muito útil, aprendi 

a lidar com os sócios, conheci o sistema informático interno que se utiliza no 

Solinca que é a base para tudo em qualquer cargo dentro do ginásio.  
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Posteriormente, integrei no departamento de Consultor Comercial durante uma 

semana, que, por sua vez, também me proporcionou tarefas muitos instrutivas, 

tais como: no entendimento das campanhas promocionais; nas parcerias que o 

Solinca tem com diversas empresas com preçários específicos para as mesmas; 

as chamadas telefónicas efetuadas para possíveis clientes que se inscrevem na 

plataforma online do Solinca para pedidos de esclarecimento, para convidados 

de sócios que vêm experimentar o ginásio.  

Um bom Club Manager (CM) deve estar bem informado/ atualizado de tudo que 

acontece no clube pois só assim consegue responder a todas as questões. Após 

isto, integrei o departamento dos serviços financeiros sendo que a pessoa que 

elabora este cargo é chamada de Membership, começando aqui a existir uma 

aproximação maior para a área de gestão. Foi o mais trabalhoso e complexo, 

todavia também foi o que aprendi mais, neste cargo tinha esperado que ia lidar 

já diretamente com a gestão do clube e foi isso que aconteceu. A Membership 

possui muitas tarefas importantes e de responsabilidade elevada para a gestão 

do ginásio. Trata de cancelamentos, suspensões, despesas do clube, créditos a 

efetuar, fechos de caixa da Receção, entre muitas outras tarefas que ao longo 

do relatório vão ser explicadas detalhadamente. 

Por fim, o último departamento que integrei, foi o de Club Manager, neste ponto 

as minhas expetativas foram elevadas pois é o culminar de todos os cargos que 

passei, e complementou tudo o que já tinha aprendido com a Membership e os 

restantes departamentos. 

Assim, todos estes pontos seguem-se por um planeamento que foi anteriormente 

apresentado segundo esta lógica de passagem hierárquica da empresa Solinca. 

Espero cumprir com todas as minhas tarefas e usufrui o melhor possível delas 

de forma a deixar a minha marca. 

Quando terminei o estágio, as expetativas foram atingidas pois tudo aquilo que 

tinha idealizado fazer consegui concretizar. No entanto, tinha esperado que no 

final do estágio curricular pudesse ter a oportunidade de realizar um estágio 

profissional remunerado nesta mesma área. Numa fase inicial tinha a aprovação 

desse mesmo estágio, mas quando se aproximou o fim do curricular, superiores 

da Sonae explicaram que nunca existiu um estágio dessa categoria e que por 
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isso não poderiam abrir essa exceção. Fiquei um pouco desiludida, e como forma 

de compensação deram-me outras opções. 

Apesar disto, ficou uma porta aberta e qualquer oportunidade que surja, 

contactam comigo sendo que eu considero isso muito positivo, pois é sinal que 

gostaram do meu trabalho.
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5. Caracterização da Entidade 
 

5.1 História da Sonae  

Neste tópico irei descrever a história da Sonae em geral, caracterização da 

organização, cultura, valores, missão, prémios, parcerias e áreas de negócio. 

Posteriormente, será especificada a organização da Sonae capital que é onde 

se insere o âmbito de negócio do Fitness (Ginásios Solinca). 

5.1.1 A Organização 

A Sociedade Nacional de Aglomerados e Estratificados (Sonae), foi fundada em 

18 de agosto de 1959 e em 1962, iniciou a produção de termolaminados de 

madeira, sendo ainda nos anos 60 que ocorreu a start-up do negócio, havendo 

um período de investimento no fabrico de laminado decorativo (Sonae, 2018a). 

No ano 1964, a empresa entrou numa fase de crise, aproximando-se da falência, 

todavia, dia 2 de novembro de 1965, ocorre a contratação de Belmiro de 

Azevedo, que acabou por ser considerado a salvação da empresa, já que nos 

três anos seguintes a Sonae melhorou nitidamente a sua situação financeira 

(Sonae, 2018a). A década seguinte caracterizou-se pelo desenvolvimento, 

caracterizando-se pelo início da diversificação da Sonae através da aquisição da 

NOVOPAN, uma fábrica de aglomerados de madeira, sendo esta diversificação 

acentuada nos anos 80 (Sonae, 2018a). Nesta década, os produtos da Sonae 

passam a estar disponíveis nos cinco Continentes em cerca de 50 países dando-

se a inauguração da Sonae nos mercados capitais e, em 1983, Belmiro detém o 

poder do grupo sendo que em 1984 a constituição da Holding Sonae 

investimentos, iniciando-se assim a constituição dos Hipermercados Continente 

(Sonae, 2018a). O primeiro hipermercado em Portugal foi o continente em 

Matosinhos e este marcou o início do negócio da Sonae Distribuição, em 1985 

(Sonae, 2018a). 

Os anos de 1986 e 1987 foram marcados pela inauguração do Hotel Porto 

Sheraton, o atual Porto Palácio Hotel, entre outras aquisições e em 1987, ocorre 

o lançamento de sete operações públicas de venda e ocorre a aquisição, pela 

Sonae Indústria, da SIAF e da Paivopan (Sonae, 2018a). No ano seguinte, em 

1988 surge a Sonae Tecnologia de Informação e em 1989 a Sonae Imobiliária 

abre atividade, abrindo dois centros comerciais em Portimão e Albufeira, ainda 
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neste ano destaca-se também a entrada na Sonae no Jornalismo (emissões na 

rádio nova) (Sonae, 2018a). Este último ano, revelou-se um ano importantíssimo 

para a Sonae por ser o ano em que esta se torna o maior grupo financeiro do 

País (Sonae, 2018a). 

No seguimento, na década de 90, ocorreu o lançamento do Público, o primeiro 

jornal de expansão nacional, dando-se a expansão da Sonae nas 

telecomunicações e é esta década que também se constitui a Sonae Turismo, 

sendo a primeira empresa portuguesa a representar no World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD) (Sonae, 2018a). Deu-se ainda a aposta 

no retalho especializado através de várias marcas como, a Modalfa, Maxmat, 

Max Office, Sport Zone, Worten, seguindo-se a abertura do Cascais Shopping e 

do Centro Comercial Colombo. A Sonae Indústria adquire ainda uma nova 

posição de controlo na Tafisa (um dos maiores grupos no setor dos painéis de 

madeira de Espanha), assim como em 1995 surge a abertura dos Health Clubs 

Solinca e em 1998, o lançamento da Optimus e aquisição pela Sonae Indústria 

de 85% da Glunz AG (Sonae, 2018a). Nos finais dos anos 90, a Sonae tornou-

se acionista maioritária da “Barbosa & Almeida” e, é também inaugurado o centro 

comercial Norte Shopping, salientando-se o virar do milénio, por um 

desenvolvimento internacional e uma reestruturação do negócio, a Sonaecom é 

admitida à cotação da Bolsa em Lisboa, nasce a Sonaecapital (Sonae, 2018a). 

Em 2005 a Sonae Imobiliária passa a denominar-se Sonae Sierra e no ano 2006 

há o lançamento da oferta pública de aquisição (OPA) à PT e à PT Multimédia, 

também se sucede ao lançamento da Worten Mobile e foi posteriormente, em 

2007 que existiu alterações na estrutura de gestão, em que Belmiro de Azevedo 

se torna Chairman da Sonae e Paulo Azevedo assume a Presidência executiva, 

culminando na organização do negócio de retalho em três unidades separadas: 

Sonae MC (retalho alimentar), Sonae SR (retalho especializado) e a Sonae RP 

(Retail Properties), definindo-se ainda uma nova área de negócio dedicada à 

Gestão de investimentos (Sonae, 2018a). Ainda em 2007, sucedeu-se a 

aquisição do Carrefour e a venda da Sonae Distribuição Brasil ao grupo Wall-

Mart, dando-se a inauguração da Zippy, no ramo da saúde, a wells, a Book.it 

atualmente a Note! sendo que estas inaugurações fizeram-se acompanhar pela 

expansão internacional da SportZone e Worten no mercado Espanhol através da 
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adquirição do Grupo Boulanger (Sonae, 2018a). De seguida, em 2009, 

celebração do 50º aniversário e lançamento do livro Sonae 50 anos, 

apresentando-se uma nova estratégia corporativa da Sonae (Sonae, 2018a). 

O ano 2013, destacou-se devido ao lançamento da marca MO e a 

implementação de novos conceitos nas lojas Worten, Sport Zone e Zippy, foi 

neste ano que houve a fusão entre a Zon e Optimus dando origem à marca NOS 

(Sonae, 2018a). 

Em 2015, Belmiro Azevedo anuncia a decisão de não se candidatar ao concelho 

de Administração da Sonae, posto isto, Paulo Azevedo foi eleito como Presidente 

do Conselho de Administração e Ângelo Paupério como CO-Ceo da Sonae, 

sendo neste ano que a  Sonae FS lança o cartão Universo, e em 2016, a Sonae 

SR aquire 50% do capital da Salsa, sendo que a Sonae MC abre o primeiro 

supermercado de comida saudável, o Go Natural (Sonae, 2018a).  

Posteriormente, 2017 foi marcado pelo entendimento com a JD Group e a JD 

Sprinter e a Sonae MC lança a primeira clínica de especialização em Medicina 

Dentária e estética, a DR. Well´s (Sonae, 2018a). 

Atualmente a Sonae tem uma multiplicidade de marcas de empresas 

participadas pela Sonae, em diferentes áreas de negócio, está representada em 

91 Países, incluídas operações, prestação de serviços a terceiros, escritórios de 

representação, acordos de franchising e parcerias e excluindo wholesale no 

retalho (Sonae, 2018a). 

 

5.2 Cultura e Valores  

Relativamente à cultura, a Sonae é um grupo multinacional com aspiração de 

progresso permanente, os seus valores têm em vista o futuro e a forma como 

criam valor económico de longo prazo, pois é uma empresa com enfoque na 

aprendizagem e na melhoria contínua, através do trabalho em equipas e desta 

forma, ocorre um investimento na gestão integrada do talento, de modo a 

desenvolver e obter perfis desiguais, para que os objetivos sejam atingidos 

(Sonae, 2018b). Na verdade, é isto que define a empresa, sendo o mérito e a 

excelência, dois adjetivos que definem a Sonae, procurando fazer o melhor, com 
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entusiamo, perseverança, clareza e frontalidade com a meta de alcançar sempre 

ótimos resultados (Sonae, 2018b). Para além disso, outro valor é a ousadia, isto 

é, não recear a mudança, mas sem nunca esquecer o bom senso. Também a 

criatividade e a curiosidade estão intrínsecas à forma como a Sonae trabalha, no 

sentido da constante inovação e superação (Sonae, 2018b). 

Todas estas ações são realizadas a pensar nos consumidores e para isso quanto 

mais os colaboradores conhecerem o negócio melhor vão conhecer os 

consumidores. Assim, isto tudo é possível através da comunicação e a fluidez 

de informação (Sonae, 2018b). 

No que concerne à cultura, a Sonae presa pela confiança e integridade, tendo o 

compromisso de criar valor económico, fundamentado em relações sustentáveis, 

estas relações estão assentes em princípios de honestidade e transparência. 

Além disso, coloca as pessoas no centro do nosso sucesso, sendo estas um 

fator determinante para o sucesso de todos os funcionários e clientes (Sonae, 

2018b).  

A Sonae procura a ambição, em tudo que faz, estabelecendo metas/objetivos 

desafiantes, que estimulam os limites das pessoas, fortalecem a determinação 

na empresa, testando as competências, sendo que a ambição contradiz o 

conformismo caracterizando-se como um papel imprescindível na empresa 

(Sonae, 2018b). A inovação está na essência dos negócios da Sonae, 

trabalhando na gestão dos riscos e desta forma crescer constantemente, assim 

como a responsabilidade Corporativa, no sentido de tentar auxiliar no 

melhoramento da sociedade, com cuidados de desenvolvimento sustentável 

(Sonae, 2018b). 

 Através de Frugalidade e Eficiência, o objetivo é otimizar a utilização de recursos 

e exponenciar o seu retorno, focando a nossa ação na eficácia e na competição 

saudável, criando projetos de alto impacto e por fim a Sonae atua com 

Cooperação e Independência, permanecendo abertos a cooperar com os 

governos (Sonae, 2018b). 
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5.2.1 Missão e Prémios  

Relativamente à missão da Sonae, os seus negócios seguem três pilares 

estrategicamente: investimento na multiplicidade, aumento de competências e 

ativos excecionais e expansão internacional. Deste modo, a missão é criar valor 

económico e social a longo prazo e assim aumentar a presença geográfica e 

conquistar novos modelos de negócio (Sonae, 2018g). 

 É notável que a inovação está sempre presente em todos os negócios, regendo-

se através de novas ideias e soluções, assim, no que se refere aos prémios, a 

Sonae faz uma atribuição de prémios de inovação, o que promove a criatividade 

e a mudança, ambicionando uma cultura de aprendizagem e, conseguindo que 

as empresas sejam verdadeiros ecossistemas de conhecimento e mudança, 

tornando-as assim, um sucesso real (Sonae, 2018c). 

Desta forma a Sonae tem sempre referências de sucesso em todos os seus 

setores.  

   

5.2.2 Parcerias e Áreas de Negócio 

A Sonae dispõe de inúmeras parcerias e áreas de negócio. A rede de parceiros 

para a inovação abrange o mundo académico, entidades de I&D, startups, 

aceleradoras de negócios, e outras organizações, particularmente retalhistas 

internacionais (Sonae, 2018d). Assim, a Sonae combina, conhecimento, 

competências e tecnologias, tendo as mais recentes descobertas e tecnologias 

que estão a iniciar no mercado, impulsionando, mais uma vez a inovação na 

indústria do retalho (Sonae, 2018d). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7: Parcerias Sonae (Retirado de Sonae, 2018d) 
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A Sonae é uma empresa com várias áreas de negócio. A EFANOR que fazem 

parte três empresas,a Sonae Capital, Sonae Indústria e a Sonae que se distribui 

pela Sonae MC (focada no retalho alimentar), a Sonae SR que se divide em 

Sports & Fashion e Worten, e para além das empresas que fazem parte do core 

business. A Sonae possui três áreas que pertencem ao Related Business:Sonae 

RP, empresa que trata da gestão dos imóveis (Continente, Modelo, SportZone, 

MO, Zippy), a Sonae Financial Services, empresa que lançou recentemente o 

cartão Universo; Sonae Investment Management, que cuida de todas as 

participações que não são detidas a 100% pela Sonae, tal como toda a parte 

relativa a Software e Sistemas de Informação (Sonae, 2018f). Por último, tem 

ainda a Core Parnerships: a Sonae Sierra, responsável pelos Centros 

Comerciais, e a rede de comunicações NOS (Sonae, 2018f). 

 

Sonae no MUNDO: 

 

A partir dos dados atualizados em 2019, a Sonae compunha 53.794 

colaboradores, estando presente em 74 países (Sonae, 2018e). 

 

 

Figura 8: Onde a Sonae está presente (Retirado de Sonae, 2018e) 
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5.3 Sonae Capital  

 

5.3.1 Áreas de Negócio, Estrutura Acionista e Propósito Estratégico da 

Sonae Capital  

Especificamente, a Sonae Capital abrange um conjunto de negócios 

diversificados, reunidos em cinco áreas de distintas: Troia Resort 

(desenvolvimento e gestão), Hotelaria (gestão de hotéis e serviços integrados), 

Fitness (gestão de health clubs), Energia (prestação de serviços energéticos 

com tendência para a área industrial), Refrigeração & AVAC (projetos de 

engenharia e soluções de refrigeração comercial e industrial) (Sonae Capital, 

2018a). 

Detém ainda, um integrado de outros ativos não estratégicos sendo estes, como 

ativos imobiliários e, neste momento, existem ativos em diferentes estados de 

licenciamento e construção, com grande dispersão geográfica (Sonae Capital, 

2018a). 

A estrutura acionista é importante para perceber a empresa, sendo que, segundo 

a atualização de 31 de março de 2018, a EFANOR valia 62,781%, as 

participações qualificadas (ações detidas por outros acionistas que detêm, 

individualmente, mais de 2% dos direitos de voto) 8,701%, e a FREE FLOAT 

28,518%, perfazendo um total de 100% (Sonae Capital, 2018b). 

Em termos estratégicos, a Sonae Capital identifica novas oportunidades de 

negócio, onde possa investir, estas oportunidades devem ter potencial de 

desenvolvimento, de forma a depois prove-las de recursos que progridam no 

incremento até que estejam autossustentáveis (Sonae Capital, 2018c).  No 

decorrer do ano 2015, a atuação do Grupo Sonae Capital foi direcionada pela 

estabilização das orientações e dos pilares estratégicos definidos em 2013; o 

objetivo é desenvolver-se com rentabilidade, aprimorando a posição de cada um 

dos segmentos de negócio; favorecer estratégias de capital light, com impacto 

positivo na estrutura de capital e libertar capital de ativos não estratégicos, para 

sustentar novas oportunidades de investimento e reduzir o nível de 

endividamento (Sonae Capital, 2018c). 
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Os resultados conseguidos em 2015, asseguram o compromisso e empenho na 

implementação da estratégia explicada, no entanto, o objetivo é continuar assim 

para manter esta estratégia, na procura de novos negócios, com alto potencial 

de criação de valor, nas áreas de competência do Grupo Sonae. A Sonae Capital 

continua a crescer. 
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6. Solinca Health & Fitness Clubs  

 

6.1 Apresentação 

A Rede Solinca Health & Fitness Clubs, S.A, faz parte do sector privado, sendo 

uma empresa com fins lucrativos, por isto, ao invés de outras organizações  esta 

não está abrangida pelo Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, que tem em 

vista a “atribuição, parte do Estado (…) de apoios financeiros, (…) patrocínios 

desportivos”, pois é autossustentável. Esta rede é uma das mais conceituadas a 

nível nacional e, por isso, é importante o sucesso de todos os Clubes Solinca. 

A cadeia Solinca trabalha como um todo para atingir resultados globais, portanto 

cada ginásio tem que se esforçar para alcançar os objetivos, e assim todos os 

elementos das equipas trabalham em conjunto, para fornecer os melhores 

serviços. Os ginásios estão intimamente associados à procura da harmonia, do 

bem-estar físico e psicológico do corpo saudável e belo, para que isto aconteça 

as equipas de trabalho também têm de funcionar em harmonia e ter em atenção 

que a população se tornou, também, muito mais exigente em relação ao 

Desporto e às condições em que o pratica (Solinca, 2018a). 

 

6.2 Organização e História do Solinca Health & Fitness Clubs 

A Rede Solinca, está organizada em termos hierárquicos como qualquer outra 

empresa. É importante conhecer como toda esta estrutura é realizada de modo 

a perceber melhor como o negócio funciona. Assim, existe no topo um CEO da 

Sonae Capital, abaixo deste temos o Planeamento de Controlo e Gestão, o 

Diretor de Negócios e os Recursos Humanos. Posteriormente, faz parte o Diretor 

Comercial, o Diretor de Operações e o Diretor de Manutenção. Abaixo do Diretor 

de Operações temos o Club Manager, sendo que este orienta o cargo de 

Membership e Fitness Instructors. Por sua vez, o Diretor comercial orienta todos 

os Consultores Comerciais que estão noclube. Por último, existe a Receção. A 

limpeza, pertence a uma empresa externa chamada SAFIRA. 

Posto isto, realço que todos os clubes Solinca são governados por uma 

disposição central pelo Diretor de Negócios, que expõe todos os resultados ao 

presidente da Sonae Capital, assim como, o Diretor de Negócios comunica 
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permanentemente com departamento de Controlo e Gestão e com o Diretor de 

operações. Este último, está diretamente relacionado com todos os Club 

Manager, Membership e Fitness instructors dos clubes Solinca, tendo em conta 

e supervisionando o funcionamento do Club. Os Comerciais promovem e 

divulgam as campanhas promocionais, desenvolvendo estratégias para angariar 

novos sócios. 

Por fim, mas não menos importante temos a equipa de manutenção que é 

orientada pelo Diretor de Manutenção que tem como funções base, assegurar, 

prevenir e resolver problemas que surjam nas instalações Solinca, com o intuito 

de nunca pôr em causa o bom funcionamento do mesmo. 

O Club Manager e Membership são os primeiros a receber informações da 

estrutura central que abordei acima. De um modo mais restrito, falando apenas 

do Solinca, todos os clubes sofrem a mesma estrutura de organização interna, 

constituída pelo Club Manager, Membership, Consultor Comercial, Fitness 

Instructor e Receção. 

 

 

 

 

 

Estes são os departamentos base da Solinca, depois existem contratos com 

empresas externas de Personal Training, professores apenas para algumas 

aulas, terapeutas para o Spa, professores de natação, contratos com empresas 

de limpeza, entre outras funções, de modo a garantir a qualidade de todas as 

atividades e bom funcionamento do ginásio. 

Relativamente à história do Solinca, este foi criado em 1995, com a abertura do 

primeiro Solinca no Hotel Porto Palácio e, posteriormente, em 1997 inaugura-se 

o segundo no Centro Comercial Colombo. Após isto, a rede continuou a 

Consultor 

Comercial 

Membership Fitness Instructor Receção 

Quadro 3: Estrutura Solinca 

Club Manager 
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aumentar com a abertura das unidades no Centro Comercial Vasco da Gama, 

em Lisboa, e em 2001 em Braga, 2003 o de Oeiras, 2004 Viana do Castelo, 

seguido do Centro Comercial Norteshopping, do Estádio do Dragão, no Porto em 

2006, sendo este o maior da cadeia, com cerca de 6.600 m2. Em 2011 o de Gaia, 

Vila do Conde em 2013, o do Crossfit Marginal de Cascais em 2014, em 2015 o 

de Alfragide e de 5 unidades durante o ano de 2016 (Guimarães, Maia, Porto - 

Foz, Laranjeiras e Ermesinde). O crescimento é constante, ainda em 2019 vai 

abrir um novo Solinca em Matosinhos e a Sonae já comprou outros clubes, com 

o objetivo de crescer ainda mais no mercado (Sonae Capital, 2018b). 

 

6.3 Missão, Filosofia e Futuro da rede de ginásios Solinca 

Nos clubes Solinca há equipas dedicadas em assegurar a saúde, bem-estar e a 

boa forma física são reais para os sócios, deste modo, os treinos são 

corretamente acompanhados e os exercícios feitos para alcançar os objetivos, 

simultaneamente a isto, há a garantia de conforto, acessibilidade e descontração 

para que os consumidores se sintam ainda melhor (Solinca, 2018a). 

A Solinca, está constantemente a acompanhar as tecnologias e as tendências, 

e, por isso, para além de estar presente em 9 cidades, também consegue estar 

à distância da vontade de cada sócio, pois há uma app que vai para todo o lado, 

um canal de Youtube que se pode utilizar em casa (Solinca, 2018a). 

A empresa Solinca, tem quase 20 anos de experiência, mas continua a encontrar 

todos os dias, novas formas de fazer mais e melhor (Solinca, 2018a). 

Relativamente ao futuro da Rede Solinca, o objetivo é não parar de crescer. Pelo 

que, ainda muito recentemente, integrou os Solinca Lumiar, Solinca Loures, 

Solinca Póvoa de Santa Iria, e ainda Solinca Matosinhos, o que indicia 

efetivamente o desenvolvimento da cadeia, deste modo, o Solinca está ao 

acesso de todos e têm como premissa tornar Portugal mais Fit (Solinca, 2018a).
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7. Caracterização do Solinca de Gaia 

 

7.1 Instalações 

O Solinca de Gaia localiza-se na Rua Fernão de Magalhães, 4400 em Vila Nova 

de Gaia. É uma zona estratégica no centro da cidade, com muito movimento 

pois, fica junto ao Hospital Trofa Saúde, aos gabinetes da Tiffosi, ao centro 

comercial Gaia Shopping, várias escolas e Faculdades, prédios a toda a volta e 

ainda uma rede de transportes públicos. Isto é um indicativo de boa localização 

do clube tanto para pessoas que ali trabalham, como para pessoas que habitam 

perto. O Solinca de Gaia é um local de passagem, com acesso a muitos 

arredores de Gaia, permitindo a inscrição e a retenção de mais sócios.  

Para além disso, tem uma grande montra pois, quem passa na autoestrada 

consegue ver o Solinca, o que o promove e cria uma maior probabilidade de 

angariar novos consumidores. 

O Solinca de Gaia é todo envidraçado o que torna um ambiente de tranquilidade 

e bem-estar e uma sensação de liberdade aos sócios. 

No entanto, não é assim que acontece relativamente a novas inscrições o que 

poderá ser explicado pela quantidade de ginásios que estão nas redondezas e 

exercem preços mais baixos. Este tem também a desvantagem de não ter um 

acesso ao estacionamento muito fácil e muitas vezes pessoas que apenas 

querem ir visitar acabam por não ir, apesar disto, quem vai conhecer fica muito 

agradado, é um ginásio mais pequeno, relativamente aos outros Solincas da 

rede. 
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7.2 Recursos Humanos Solinca de Gaia 

Os recursos humanos do Solinca de Gaia, representam uma equipa de 

excelência. Assim, passarei a apresentar os profissionais, representados no 

quadro abaixo (Quadro 4). Quando iniciei o estágio, nunca tinha conhecido 

nenhum club Solinca, por isso foi fundamental conhecer a organização e os 

serviços que este oferece. 

 

 

7.3 Caracterização dos Serviços 

O Solinca de Gaia está aberto de segunda-feira a sexta-feira das 7h às 22h, 

sábados das 9h às 20h e domingo das 9h às 18h (Solinca, 2018b). 

A organização Solinca oferece serviços de Personal Training, Spa, Nutrição, 

Aulas em grupo com muitas variedades, Festas de aniversário para crianças, 

Natação para adultos e crianças, Suplementação e vestuário, entre outras 

especificidades que vão ser explicadas (Solinca, 2018c). 

 

7.3.1 Serviços de Personal Training 

Os serviços de Personal Training (PT) são caracterizados por treino 

acompanhado, com um professor, que possibilita o sócio a obter resultados mais 

rápidos, de uma forma segura e eficaz, tendo um plano específico para as suas 

necessidades e objetivos (Solina, 2018d). Estes serviços existem em todos os 

Solincas, pelo um custo extra ao valor da mensalidade e podem ser adquiridos 

Club Manager André Bessa 

Membership Cláudia Lopes 

Rececionistas Isabel Carvalho, Bárbara Rocha e Diogo 

Instrutores Internos Joana Pinto, Joana Ventura, Andreia 

Gomes, Nelcimar, Tiago e Joana Saúde 

Terapeuta Daniela Gomes 

Instrutores externos Varia 

Limpeza Empresa Safira 

Manutenção Francisco e Mário 

Quadro 4: Recursos Humanos do Solinca de Gaia, 2018 
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em packs ou através de débito direto (DD). Os preços variam consoante o tempo 

de treino (30, 45 ou 60 minutos) e às vezes por semana que o sócio pretende 

treinar (de 1x a todos os dias) (Solinca, 2018d). Os programas de treino 

específico podem ser direcionados para a saúde, perda de peso, tonificação, 

performance e corpo e mente (Solinca, 2018d), consoante os objetivos, ficando 

o sócio sempre beneficiado com este serviço. 

O Solinca possui professores internos à organização (com contrato de trabalho), 

assim como de empresas externas, de que é exemplo a plenaphorma, 

imediatagir, mamamove, entre outras. 

 

7.3.2 Serviços de Nutrição 

O Solinca preocupa-se com o conforto completo de todos os sócios, neste 

sentido desde o princípio de 2016, começaram a envolver consultas de nutrição 

para sócios, existentes em todos os Solincas e dadas através de Nutricionistas 

classificados (Solinca, 2018e). 

Em regra, a primeira consulta de nutrição é marcada no ato da inscrição de um 

novo membro no clube, e é chamada de aconselhamento alimentar que inclui, 

recomendações específicas em função das necessidades e objetivos 

pretendidos e ainda, avaliação do peso, massa gorda e IMC (Solinca, 2018e). 

Esta primeira consulta não tem qualquer valor adicionado, posteriormente, se os 

sócios quiserem manter o serviço, é-lhes atribuído um valor mensal, incluído um 

plano alimentar individualizado adequado ao seu objetivo e um 

acompanhamento para supervisionar o progresso do sócio. As consultas de 

nutrição auxiliam na perda de peso, no ganho de massa muscular, entre outros 

benefícios e após a primeira consulta o nutricionista dá seguimento aos seus 

utentes de forma a poder verificar o cumprimento, a evolução e perceber se é 

necessário adaptar o plano (Solinca, 2018e). 

Neste momento no Solinca de Gaia existe um só nutricionista que, para além de 

muito elogiado pelos sócios, faz um trabalho competente e em termos de 

números, todos os meses tem conseguido atingir os objetivos estabelecidos pela 

empresa. 
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7.3.3 Serviços de Spa e Wellness 

O serviço de Wellness & SPA dos vários clubes Solinca, tem uma noção 

inovadora, visando o bem-estar, a beleza e estética dos membros, 

complementando e consciencializando os sócios para os hábitos de treino 

(Solinca, 2018f). 

São vários os tratamentos, que permitem o relaxamento e o conforto dos sócios. 

De ressaltar, não existem todos os serviços em todos os Solincas da rede. Na 

generalidade, os Solincas, fornecem, tratamentos para o corpo e rosto (redução 

de volume, adelgaçante, reafirmante, anti-celulite, limpeza de pele, 

rejuvenescimento, anti-idade, anti-manchas, específicos para acne, depilação a 

laser, fotodepilação, depilação com cera, manicure e pedicure); massagens 

(massagens com aromaterapia, massagens desportivas, massagens holísticas, 

massagem de relaxamento/anti-stress, drenagem linfática, massagem anti-

celulítica e rituais Hidroterapêuticos); e Wellness (banho turco, jacuzzi, sauna e 

piscina) (Solinca, 2018f). 

Os serviços Welness, existem em todos os Solincas, assim como profissionais 

formados dedicados a garantir aos sócios o melhor serviço, de modo que se 

sintam bem e que atinjam as suas metas, alcançando um corpo mais cuidado e 

um estilo de vida saudável, estando incluídos no valor da mensalidade (Solinca, 

2018f).  

Todos os outros serviços de Spa, tem um valor associado e este é acrescentado 

na mensalidade, no entanto há desconto para sócios, pois pessoas externas 

também podem ir apenas ao Solinca usufruir destes serviços sendo-lhes 

cobrado o valor de não-sócio. Os preços destes tratamentos vão variando 

dependendo do tempo do tratamento, sendo que todas as marcações são 

realizadas na Receção do clube ou junto com o(a) terapeuta. Relativamente ao 

Solinca de Gaia houve uma reestruturação relativamente ao Spa, houve uns 

meses sem Spa, mas em novembro recomeçou, pelo que, neste momento 

apenas temos disponíveis a parte do Wellness, e algumas massagens 

(massagem desportiva, holística, relaxamento drenagem linfática e anti-celulite), 

que no capítulo seguinte serão esclarecidas. 
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7.3.4 Serviço Kids  

A Solinca possui de algumas atividades (Zumba Kids, Jump Kids, Yoga Kids e 

Artes Marciais) reservadas aos mais novos que apontam para a evolução física 

geral, promovendo a obtenção das habilidades motoras básicas, favorecendo a 

relevância da atividade física e fortalecendo a interação e socialização entre as 

crianças (Solinca, 2018g). 

Dentro das atividades existe também a possibilidade de realizar festas de 

aniversário para as crianças em todas as instalações Solinca, escolhendo uma 

ou duas atividades à escolha (45 min cada uma). Das várias, existem ao dispor, 

Zumba Kids; Combat Kids; Circuito; Bootcamp Kids (jogos de interação e 

competição entre as crianças); Power Jump Kids (aula realizada com um 

minitrampolim e inclui a realização de jogos) e Natação (Jogos lúdicos na 

piscina) e todos os fim-de-semana ocorre em média 2 a 3 festas de aniversário, 

o que é um ótimo indicativo para a organização. 

 

7.3.5 Serviços de Natação 

Em todos os Solincas existe um serviço de natação para todas as faixas etárias, 

sendo que têm mais sucesso em crianças, pois há muitos colégios, infantários, 

escolas, que alugam as instalações para realizarem as aulas para as crianças.  

A Natação para crianças é o que normalmente é mais procurado, pois o 

progresso e aprendizagem da modalidade, permanecerão sempre a par do 

crescimento maturacional (Solinca, 2018h). 

Existem aulas direcionadas para bebés, dos 4 meses aos 3 anos, que consistem 

na adaptação ao meio aquático, aulas para crianças até aos 15 anos e também 

aulas para adultos. No que concerne, às aulas direcionadas para as crianças, o 

clube dispõe vários níveis evolutivos de aprendizagens, o nível C1 (adaptação 

ao meio aquático), C1+ (Iniciação de algumas técnicas alternadas), C2 

(consolidação da técnicas alternadas e introdução da técnica de bruços) e C3 

(introdução da técnica mariposa). Por fim, as aulas para adultos, são a partir dos 

16 anos e estão divididas por dois níveis, um nível de aprendizagem 

(aprendizagem elementar das técnicas de nado) e o nível de aperfeiçoamento 

(melhorar as diferentes técnicas de nado). 
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Posto isto, também existe a possibilidade de realizar cursos intensivos de 

natação para crianças dos 3 aos 15, sendo que estes cursos acontecem apenas 

durante as férias de verão, incluindo a realização de várias aulas com o objetivo 

de melhorar as aptidões aquáticas. 

Todas as opções supramencionadas, têm um custo atribuído mensal, que 

podem ser consultados em todas as receções dos clubes Solincas. 

 

7.3.6 Produtos Whey Protein e Vestuário Desportivo  

Para além de todos os outros serviços e atividades já mencionados, todos os 

Solincas, dispõem de artigos tanto de suplementação para auxiliar ao treino 

(aumento da recuperação física, aumento da massa muscular, entre outras 

funções), como artigos desportivos de ótimo material (sapatilhas, camisolas, 

leggins e calças de fato treino). 

 

7.4 Serviços Fitness 

Nem todos os clubes Solinca usufruem de todas as aulas, mas o conceito das 

aulas é o mesmo, assim apresento apenas as que existem no Solinca de Gaia.  

Atualmente existem cerca de 20 clubes Solinca, sendo estes, o Solinca de 

Alfragide, Braga, Colombo, Constituição, Dragão, Ermesinde, Foz, Gaia, 

Guimarães, Laranjeiras, Loures, Lumiar, Maia, NorteShopping, Oeiras, Porto 

Palácio Hotel, Rio Tinto, Vasco da Gama e Vila do Conde (Solinca, 2018j). 

No que diz respeito às modalidades, os clubes Solinca apresentam uma 

variedade enorme e, deste modo, para que haja uma ótima organização estas 

modalidades são divididas em Aulas Les Mills (previamente coreografadas), 

Aulas Solinca (aulas exclusivas com as melhores metodologias de exercício da 

atualidade), Tribes (Aulas energéticas), Kids, Plano de água (Aulas com impacto 

reduzido, dentro da piscina), Aulas Express (Aulas de 20 minutos dentro de sala 

de cardio, com elevada intensidade), Aulas de grupo e, por último,  a Fight Club 

(Solinca, 2018k). 
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7.4.1 Aulas Les Mills 

Body Attack (730 KCAL 55min) – Um treino cardiorrespiratório que aumenta a 

força e a resistência, sendo um treino intervalado e de alta intensidade. Deste 

modo, queima muitas calorias ajudando a tonificar e dar forma ao corpo, 

aumentando a capacidade física e a resistência geral (Solinca, 2018l). 

Body Balance (390 KCAL 55min) – Uma aula mais de alongamentos baseado 

em técnicas de yoga, tai-chi e pilates, técnicas estas que exigem o controlo da 

respiração, concentração, flexibilidade e força, permitindo um estado de 

equilíbrio e harmonia (Solinca, 2018l). 

Body Combat (740 KCAL 55min) – É uma sessão com movimentos e posições 

desenvolvidas a partir de uma série de disciplinas de auto-defesa, reduzindo o 

stress e promovendo o bem-estar geral. Cria uma boa condição cardio-

respiratória reduzindo a pressão alta e aperfeiçoando a capacidade aeróbia 

(Solinca, 2018l). 

Body Pump (560 KCAL 60min) – Uma aula sem impacto, sendo um treino 

completo utilizando barras e pesos. Aumenta condicionamento e tonicidade 

muscular, aumenta o metabolismo e aumenta a capacidade para queimar 

gorduras (Solinca, 2018l). 

 RPM (630 KCAL 45min) – Trata-se de um cycle indoor que aumenta a 

capacidade cardiovascular e pulmonar, a força muscular e endurance. É um bom 

treino aeróbio e anaeróbios, sendo também uma excelente forma de queimar 

calorias e minorar a massa gorda, tonifica os glúteos e coxas. O RPM pode 

auxiliar a diminuir o risco de colesterol, pressão arterial alta, diabetes, bem como 

a prevenir a osteoporose (Solinca, 2018l). 

Power Jump (700 KCAL 60min) – Esta aula é definida por movimentos simples, 

em que cada sócio se adapta aos mesmos. Trabalha a componente 

cardiovascular, aumenta a resistência geral, a força dos membros inferiores e do 

core (Solinca, 2018l). 
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7.4.2 Aulas Solinca 

S-Funcional (500 KCAL 30min) –Consiste numa aula com equipamentos de 

treino funcionais, que combina a o treino de força e resistência de uma forma 

ordenada. Nesta aula desenvolve-se a agilidade, estabilidade, coordenação, 

equilíbrio e força. (Solinca, 2018m). 

TRX Fiit (600 KCAL 30min) – É um treino em suspensão com elevada 

intensidade, trabalhando vários músculos ao mesmo tempo. Desenvolve várias 

componentes, como a coordenação, agilidade, destreza física e core, 

contribuindo para a melhoria da postura (Solinca, 2018m). 

 

7.4.3 Tribes 

Xtreme (500 KCAL 55min) – É uma aula de treino Intervalado. (Solinca, 2018n). 

Esta aula terminou no Solinca de Gaia em fevereiro de 2019. 

 

7.4.4 Planos de Água 

Hidro cross (30 min) - É uma aula de alta intensidade realizada tanto fora como 

dentro de água, onde o objetivo é realizar o número máximo de repetições num 

menor tempo possível, fortificando assim capacidades como a resistência, força 

e coordenação. Desenvolve a capacidade cardiovascular, a força, a flexibilidade 

e a coordenação motora (Solinca, 2018o). 

Hidroginástica (400 KCAL 45min) – Aula que desenvolve a capacidade aeróbia, 

resistência, a força muscular e a flexibilidade/equilíbrio, com uma intensidade 

moderada (Solinca, 2018o). 

Hidrolocal (60 min) – Sessão que promove o condicionamento físico, 

especificando o trabalho muscular mais isolado, utilizando vários materiais. 

Desenvolve a capacidade cardiovascular, a flexibilidade, entre outras (Solinca, 

2018o). 

HidroPower (60min) –Esta aula desenvolve a condição aeróbia, sendo distinta 

da Hidroginástica pela maior intensidade, usando treinos intervalados e circuitos 
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que permitem a evolução das componentes anteriormente mencionadas na aula 

de Hidrolocal (Solinca, 2018o). 

 

7.4.5 Aulas Express 

3B Bum Bum Brasil (300 KCAL 35min) - 3B desenvolve os glúteos, coxas e 

abdominais (Solinca, 2018p). 

ABS (105 KCAL 15min) - Treino de core (abdominais) intensivo (Solinca, 2018p). 

Circuito (200 KCAL 20min) – Treino em formato de circuito (Solinca, 2018p). 

 

7.4.6 Aulas de Grupo 

Zumba (620 KCAL 60min) - É um treino coreografado extremamente alegre e 

energético (Solinca, 2018q).  

Strong (700 KCAL 60min) - Uma aula que ajuda a queimar muitas calorias, 

tonifica os braços, as pernas, o abdominal e os glúteos. Inclui movimentos 

pliométricos e explosivos, alternados com movimentos isométricos (Solinca, 

2018q).  

Pilates (220 KCAL 60min) – Uma aula que aumenta a sensação de consciência 

corporal, juntando a isso o controlo do corpo e da mente. Ajuda a prevenir 

patologias da coluna, melhorando a postura e a flexibilidade, ao mesmo tempo, 

aumenta a força dos músculos dorsais e abdominais (Solinca, 2018q).  

 

Nos serviços Fitness, o Solinca de Gaia oferece aos sócios uma variedade de 

equipamentos, possui equipamentos para treino cardiovascular, musculação, 3 

estúdios dedicados às aulas de grupo (que se encontram no mapa de aulas 

atualizado regularmente na página da internet e na Receção do clube), gabinetes 

de avaliação física, gabinetes de avaliação nutricional, gabinetes de spa, uma 

piscina com jacuzzi, balneários espaçosos onde se encontra a sauna e o banho 

turco, um espaço específico para treinos personalizados incluído na sala de 

musculação. O treino na sala de musculação e na piscina estão sempre a ser 

supervisionados por pelo menos 2 instrutores que auxiliam os exercícios 
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realizados pelos sócios, de forma a prevenir erros e más posturas, relativas aos 

planos de treino realizados. Estes planos, vão sendo atualizados pelos 

professores conforme a evolução dos membros, mediante os objetivos e as 

capacidades dos mesmos. 
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8. Realização da Prática do Estágio Profissionalizante 
 

Este capítulo refere-se ao Estágio profissionalizante no Solinca de Gaia, no qual, 

fazem parte todas as atividades e procedimentos dos departamentos que 

integrei. Todos os cargos foram uma experiência muito rica para a minha 

formação pessoal e profissional, apresentando uma grande multiplicidade e 

complexidade de tarefas que exigiu uma adaptação rápida, quando iniciei o 

estágio. Este, está dividido pelas diversas funções que desempenhei, durante 

1270 horas repartidas por 6 a 8 horas por dia de segunda a sexta e alguns fins 

de semana.  

Tal como já apresentei na parte do planeamento, em forma de resumo, na 

primeira semana de estágio integrei a função de Front Office (Receção), na 

segunda semana no departamento de Consultor Comercial e a partir daí integrei 

o cargo de Membership (departamento financeiro), Club Manager (Diretor/ 

Gestor do clube) até ao findar do estágio, participei também em alguns eventos 

e reuni com a Diretora Técnica para perceber a sua função no ginásio. Assim, 

será por esta ordem do desenvolvimento deste capítulo. 

Para simplificar, realizei um guia de procedimentos para cada departamento, 

incluindo todas as tarefas e funções que desempenhei ao longo do estágio. 

 

8.1 Procedimentos Front Office – Receção 

A Receção é a imagem do ginásio, sendo um departamento muito estimado pelo 

Solinca. 

Na primeira semana de estágio, inicialmente o objetivo foi aprender a utilizar o 

sistema que é usado na rede Solinca, chamado esport e para além disso, fui 

alertada para uma tarefa básica que a Receção faz, que passa por arquivar todos 

os documentos relativos a sócios em capas específicas por ordem crescente de 

número de sócio. Inicialmente, foi complexo, por ser uma novidade, estando a 

atender clientes e sempre a pedir auxílio aos colegas rececionistas. Aprendi 

também que mal se chega ao clube visita-se todas as divisões, para verificar se 

tudo está a funcionar bem, caso não esteja é o rececionista que deve reportar 

aos superiores. 
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Durante esta semana senti-me muito bem recebida e acolhida por toda a equipa 

e todos me ajudavam nas tarefas que tinha para fazer. Serviu-me para perceber 

que a função de rececionista é muito importante e acarreta muitas 

responsabilidades e funções diárias que têm de resolver. 

Assim, irei apresentar todas os procedimentos que exerci nesta função, 

finalizando alguns deles com uma reflexão das dificuldades que senti. 

 

8.1.1 Atendimento ao Membro 

A principal função dos rececionistas, tal como o nome indica, é receberem os 

sócios e atenderem-nos, procurando satisfazer sempre as suas necessidades. 

O objetivo é conseguir o melhor serviço para o membro para que este fique 

satisfeito e esclarecido seja qual for o assunto. Para isto, um rececionista deve 

ser moldável e flexível, adaptando-se a cada pessoa, devendo este, estar 

sempre com um sorriso ser simpático e cumprimentar todos os sócios que 

entram desejando um bom treino por exemplo. 

 

8.1.2 Abertura do Clube 

Começando pela abertura do clube, o rececionista que faz a abertura do ginásio 

a primeira tarefa que faz é abrir o portão de saída do parque (a SAFIRA/ Limpeza 

abre primeiro o da entrada), abre também a porta do escritório, picando o cartão 

às 6:45, liga as luzes, a música, os computadores, o TPA (colocar o código e sai 

um talão que é importante guardar) a impressora, de modo a que tudo comece 

a funcionar. Posteriormente, cada rececionista tem uma caixa (cofre) com o seu 

nome que é onde guarda o fundo de maneio (50€). No final liga-se a plataforma 

esport, abre-se o e-mail e envia-se (para um superior da Sonae Capital, para o 

CM e MS) o report de todos os cancelamentos que houveram no dia anterior. O 

report é basicamente descrever num ficheiro Excel quem foram os sócios que 

cancelaram e relatar a entrevista de retenção, ficando sempre mencionado o 

porque do sócio ter rescindido o contrato com o Solinca. Caso algum destes 

cancelamentos seja por motivos de saúde, profissionais ou alteração de 

residência, enviam-se também as respetivas declarações em anexo. Quando 
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tudo o eu foi supramencionado, estiver executado, responde-se a todos os e-

mails pendentes. 

Deste modo, quando realizei aberturas, senti dificuldades para não me esquecer 

de nenhuma tarefa, pois o esquecimento de uma pode por em causa o bom 

funcionamento do clube. 

 

8.1.3 Fecho e Integração de Caixa do Clube 

Optei por apresentar todos os passos, pois considerei mais compreensível para 

a organização e elaboração deste processo. 

Para este subtópico, retirei alguns prints do sistema, tirados em meados de 

setembro, de forma a simplificar a tarefa, pois tive algumas complicações quando 

realizei a primeira vez. 

O fecho do clube implica muita responsabilidade, pois é onde se realiza o fecho 

de todas as contas faturadas no dia. Assim, no final do dia, em primeiro lugar, é 

preciso estar ligado à plataforma esport e ir à opção Mapas e Indicadores /Fecho 

de Caixa como indica na figura a baixo. 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

De seguida, seleciona-se o rececionista em função, pois há vários rececionistas 

e se esta segunda parte estiver errada, a faturação do dia não é possível ser 

feita naquele momento, reportando-se qualquer problema aos superiores da 

Sonae Capital, sendo que só no dia seguinte se poderá resolver.  

Figura 9: Sistema esport, passo 1 relativo ao fecho de caixa - setembro, 2018 
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Posteriormente, é necessário selecionar as empresas que trabalham para o 

Solinca, e o próprio Solinca, e neste ponto só não se utiliza os pagamentos que 

foram produzidos por débito direto, todos os outros têm de ser selecionados e 

submetidos. Seguidamente, retira-se um PDF correspondente a esse fecho (um 

exemplar), como forma de prova de que tudo foi bem faturado, para enviar para 

o departamento financeiro.  

Todos os rececionistas possuem uma pasta própria, sendo que eu utilizei sempre 

a pasta de um deles, com os mapas de prestação de contas que devem ser 

devidamente preenchidos consoante a faturação. Neste ficheiro, coloca-se 

sempre a data respetiva, para que não restem dúvidas, salvaguardando a 

posição do rececionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Sistema esport, passo 2 relativo ao fecho de caixa - setembro, 2018 

Figura 11: Sistema esport, passo 3 e 4 relativo ao fecho de caixa - setembro, 2018 
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No que toca à contagem do dinheiro para o fecho de caixa, coloca-se em primeiro 

lugar o fundo de maneio de parte (50€), e seguidamente verifica-se se o valor 

obtido na contagem da caixa é igual ao do PDF, anteriormente descrito, 

diferenciando as vendas a partir das formas de pagamento (numerário, 

multibanco, cheque). 

Depois de tudo preenchido, o TPA é fechado e coloca-se o mapa de prestação 

de contas, nuns envelopes próprios juntamente com o dinheiro, as faturas e 

talões, assim como o ficheiro PDF impresso. Por fim, esse envelope é guardado 

no cofre, pois no dia seguinte a MS vai verificar e enviar para a empresa 

ESEGUR, que é a empresa que faz o transporte das faturações para a Sonae 

Capital. 

Acrescento que, os fechos de empresas externas que trabalham para o Solinca 

(Imediatagir (PT); ICoach (PT); Plenaphorma (PT)) o processo é repetido, 

apenas num mapa de prestação de contas específico para estas entidades. 

Por fim, para terminar o fecho do clube, realiza-se a integração de caixa e o 

primeiro passo é tirar o fecho de caixa de todos os operadores e todas as 

empresas (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Sistema esport, passo 1 relativo à integração de caixa - setembro, 2018 
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Se os valores estiverem corretos, procede-se à integração contabilística, que é 

visível na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais uma vez se seleciona a data correspondente ao dia, neste processo não 

deve haver erros para que não cheguem contas erradas à Sonae Capital, 

formando um grave problema, pois a faturação era como se não acontecesse, 

alterando as contas do clube. 

 

A realização desta tarefa, para mim, foi das mais complexas e apesar de estar 

sempre a ser supervisionada, cometi alguns lapsos. No entanto, na Receção foi 

a tarefa que mais me desafiou e que mais responsabilidade tinha. 

 

8.1.4 Condições das Modalidades em Vigor  

Existem procedimentos e atividades que não são do foro da Receção, mas que 

se estava constantemente a executar e, que por isso, decidi apresentar. 

Quando aparecem no ginásio, possíveis novos sócios, e o Consultor Comercial 

esta ocupado, os rececionistas têm de fazer esse papel e anunciar as condições 

das modalidades que estão em vigor. 

Figura 13: Sistema esport, passo 2 relativo à integração de caixa - setembro, 2018 
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 Primeiramente, pede-se aos indivíduos para preencher uma ficha de 

apresentação de condições, de forma a ser possível obter os dados do cliente e 

perceber quais são as finalidades do mesmo para com o clube. Nessa mesma 

ficha, no final, tem a prestação de consentimento, sem o qual não é possível 

realizar qualquer tipo de marketing e anúncio de campanhas ou eventos do 

Solinca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de preenchida, apresenta-se o Mapa de Aulas e as condições que se 

expõem são sempre as que estão em vigor no momento. Deste modo, o que um 

rececionista deve saber, são os valores normais assim como os valores de 

campanha. O Solinca dispõe de quatro tipos de horários cada um deles com 

custos específicos, o horário livre (7h – 22h), com um custo de 9,99€/semana 

(promoção) e 11,99€ (valor standard); o horário parcial (7h – 9h, 12h - 18h e 

20:30h - 22h), a  7,99€/semana (promoção) e 9,99€ (standard);  o super parcial 

(7h - 09h , 12h - 14:30h) a 5,99€/semana (promoção) e 7,99€ (standard) e o 

horário de fim de semana (Sábados das 9h – 20h e Domingo das 9h -18h) a 

3,99€/semana (promoção) e 4,99€ (standard). 

Sendo que nos horários restritos funcionam apenas de segunda a sexta, ou seja, 

Sábados, Domingos e feriados podem usufruir do horário livre. Associada a estas 

Figura 14: Panfleto onde o rececionista ou o comercial apresenta as 

condições do clube, setembro 2018 
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modalidades encontra-se o pagamento de uma joia de inscrição de 40€, tendo 

promoções associadas (em algumas campanhas o valor da joia é oferecido). 

Este conhecimento das modalidades e dos procedimentos de atendimento a 

alguém que pretenda saber informações do ginásio é importante para quando o 

Consultor Comercial não pode vir fazer o seu papel.  

Assim, no âmbito de criar a necessidade para o cliente se inscrever, referem-se 

pelo menos duas motivações para os sócios no ato da inscrição, se em 30 dias, 

o sócio realizar 12 treinos de pelo menos 30 min (tem de dar sempre entrada e 

saída a horas e com cartão de sócio obrigatório), procede-se à devolução de 20€ 

da joia diretamente para a conta do sócio, e se este comprasse 2 sessões de 

Personal training de 30 minutos também se devolvia 20€ para a sua conta. 

Posto isto, é necessário explicar que, para qualquer uma das modalidades, há 

uma fidelização de 52 semanas (1 ano) e, uma taxa de seguro de 3 € que é 

cobrado uma vez por ano, findo esse período, renova a fidelização de 6 em 6 

meses (26 semanas), caso o cliente não decida realizar a resolução do contrato. 

Caso o cliente queira rescindir o contrato antes que este se renove tem que o 

fazer com trinta dias de antecedência da sua rescisão. Por outro lado, se o 

membro quiser rescindir antes do período de fidelização terminar, apenas o pode 

fazer se apresentar um atestado médico, alteração de residência, ou justificação 

profissional. Tudo isto com os devidos comprovativos que depois são sujeitos a 

aprovação.  

Nas modalidades apresentadas, o acesso é único ao Solinca de Gaia. Caso o 

sócio queira acesso a todos os clubes, paga uma taxa de 0.99€/semana, 

garantindo o Cliente GLOBAL. Assim como as toalhas têm um custo acrescido 

(toalha de treino + banho = 1.99€/semana). Os Add-on’s (cliente Global ou 

Toalhas) fazem parte do prémio, que o rececionista recebe por isso luta-se 

sempre para realizar qualquer tipo de add-on. Algumas campanhas 

promocionais podem ter oferta de um add-on e assim já não conta para os 

prémios. 

 

 



63 

8.1.5 Inscrição de um Novo Membro 

Para dar início ao ato de inscrição, é necessário, em primeiro lugar, que o cliente 

tenha na sua posse o Cartão de Cidadão (CC) e o comprovativo de NIB / IBAN. 

Colocando o CC num leitor este lê todos os dados presentes no mesmo, deste 

modo, fazemos a criação de um perfil (se o cliente já tiver sido nosso sócio, o 

sistema associa ao perfil antigo), sendo necessário confirmar as informações do 

mesmo, nomeadamente a morada, o contacto telefónico, o e-mail, colocar a data 

de início do contrato, selecionando também o tipo de sócio (sereno, interativo ou 

cauteloso).  

Posteriormente, é essencial selecionar a modalidade optada pelo cliente, a joia 

e colocar o NIB/IBAN do sócio, com muito cuidado, de forma a garantir que as 

informações estão corretas e assinalar que o pagamento é realizado através de 

débito direto.  Antes de imprimir o contrato verifica-se sempre se a data de início 

esta correta, imprime-se duas cópias, uma para o sócio e outra para a empresa 

Solinca. No exemplar do Solinca, é necessário que o sócio rubrique todas as 

páginas (excetuando as que pedem a sua assinatura) e preencha o questionário 

sobre atividade física, explicando sempre ao sócio as cláusulas do contrato, 

deixando tudo bem claro. É necessária a assinatura do sócio na autorização de 

débito direto Solinca, no questionário sobre atividade física, e no final noutra 

autorização de débito direto. A cópia do NIB / IBAN do sócio, é preciso estar 

anexada ao exemplar de contrato e esta seja rubricada pelo sócio, de forma a 

garantir a autorização do membro para o Solinca ter o seu NIB e os seus dados 

pessoais. 

Quase findo este processo, é imprescindível marcar avaliação física para o sócio, 

e se possível também avaliação nutricional em data oportuna para o mesmo. De 

seguida, mediante as toalhas optadas pelo sócio, faz-se um cartão e ativa-se o 

mesmo, no qual se coloca o número do cartão, e associa-se o cartão ao passar 

num sensor que a Receção possui. Para terminar agradece-se ao novo 

associado, a sua opção e dá-se as boas vindas ao clube. 

No tempo que permaneci na Receção, esta foi uma das tarefas que realizei mais 

vezes e senti algumas dificuldades, não na realização da tarefa, mas sim no 

tempo que o programa esport demora a assumir todos os passos. Perante isto, 
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sempre que ocorriam inscrições a Receção ficava com mais pessoas à espera e 

em situações de campanhas promocionais, ficava lotada. 

 

8.1.6 Cartões de Acesso ao Clube 

No Solinca, existem 6 cartões de cores diferentes, que ajudam a distinguir o que 

cada sócio tem direito, relativamente ao aluguer de toalhas, (Quadro 5), dado 

que o número de toalhas perdido ao fim do mês contribui para o prémio dos 

rececionistas. 

Sempre que um membro entra no Solinca verifica-se qual o cartão que lhe 

pertence, sendo importante memorizar o que cada cor corresponde. 

Cor do Cartão n.º de Toalhas 

Rosa Sem toalhas 

Verde 1 toalha de banho 

Vermelho 2 toalhas de banho 

Amarelo 1 toalha de treino 

Laranja 2 toalhas de treino 

Roxo 1 toalha de banho + 1 toalha de treino 

Quadro 5: Correspondência da cor dos cartões com número de toalhas  

 

8.1.7 Cancelamento, Suspensão e Alteração de Contratos dos Sócios 

Os pedidos de cancelamento dos contratos, infelizmente, são bastante 

frequentes no Solinca de Gaia e, por isso, um dos objetivos é trabalhar a 

retenção dos membros fazendo com que estes permaneçam no ginásio por 

longos períodos de tempo. Deste modo, antes de preencher o pedido de 

cancelamento, primeiro verifica-se a data de início do contrato, de seguida, ver 

se já houve alguma suspensão, no perfil do sócio (pois nestes casos o contrato 

aumenta o período que suspendeu). Caso o membro nunca tenha feito nenhuma 

suspensão, e sendo o motivo deste cancelamento a não renovação do contrato, 

se o sócio tiver avisado com 30 dias de antecedência preenche-se o pedido de 

cancelamento e a MS/ CM vão aprovar e proceder à anulação do mesmo na 

ficha de sócio. Se os motivos de rescisão forem a saúde, profissionais ou 

alteração de residência, a data de cancelamento a partir da qual este tem efeito, 

é a imediatamente a seguir à mensalidade já cobrada. Para estes motivos 
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excecionais é sempre necessário um documento comprovativo e com elementos 

bem claros: por exemplo, alteração do local de trabalho para mais de 50km do 

Solinca Gaia, o documento tem de deixar bem claro qual é o local. Quando assim 

é, os documentos comprovativos têm de ser anexados ao pedido de 

cancelamento e colocados numa pasta na Receção, preenchendo 

posteriormente o report de Cancelamentos, para que no dia seguinte se envie o 

mesmo. 

No que diz respeito ao pedido de uma suspensão de um membro, deve ser 

preenchida uma ficha própria que irá indicar o período que o sócio pretende 

suspender, tendo um máximo de 2 meses para o fazer. Para que este seja aceite, 

é necessária uma justificação que explique a interrupção do contrato e 

posteriormente a MS vai analisar e decidir a aprovação da mesma. Neste caso, 

é fulcral explicar à pessoa que ao realizar uma suspensão a duração do contrato 

aumenta o tempo que se interrompeu. 

Por último, tudo que sejam alterações dos dados e dos contratos dos membros 

do clube, passa pela Receção, dependendo da alteração que seja pretendida, 

existem fichas próprias que se dão a preencher que depois vão ser sujeitas à 

aprovação e posterior alteração efetuada pela MS. 

 

8.1.8 Gym pass 

A gympass, é uma parceria de uma rede de ginásios. As pessoas dirigem-se à 

Receção com a app desta rede e os rececionistas realizam a validação das 

mesmas, para que estas possam treinar. 

Para fazer a validação é preciso aceder ao site www.gympass.com e colocar as 

credenciais, confirmando os dados da pessoa, sendo que esta deve preencher 

a declaração gympass e fazer o check-in na sua aplicação. 

Posteriormente, a pessoa fornece o chamado token (código que têm na app) 

para que se consiga fazer a validação. Após isto pode entrar e usufruir do 

ginásio. 
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8.1.9 Regulamento dos Aniversários 

Tal como já abordei anteriormente nos serviços que o Solinca oferece, 

relativamente às festas de aniversário, o local onde se faz essas 

reservas/marcações é na Receção e a disponibilidade que o Solinca oferece é: 

Sábados (entre as 16:30H e as 19H) ou aos Domingos (entre as 14:30H e as 

17H). De seguida o Solinca dispõe de algumas atividades (Power Jump Kids, 

Zumba Kids, Bootcamp e atividades na piscina), sendo responsável pela 

elaboração dos convites e da decoração, segundo um tema escolhido pelos pais 

ou pela criança aniversariante. No entanto são os pais os responsáveis por 

trazerem comida, bebida e bolo. 

Para cada festa, podem escolher duas atividades em terra (40/45mins, no 

estúdio ou no exterior mediante a atividade e o tempo nesse dia) e uma em água 

(40/45 mins). 

Para proceder à reserva, preenche-se uma folha especifica de aniversários e 

depois ligamos a confirmar a disponibilidade da equipa. Após haver a 

confirmação, confecionam-se os convites e liga-se para virem levantar assim que 

estiverem prontos. 

Quando levantarem os convites, os clientes têm que pagar 100€ de sinal que é 

o valor de 10 crianças (mínimo para a realização da festa). O aniversariante é 

sempre oferta, e sem contar com este, a partir de 15 crianças, por cada 5 

crianças, 1 é oferta.  

Seguidamente, no dia do aniversário, o cliente paga o remanescente se 

ultrapassar as 10 crianças que já pagou quando levantou os convites, fazendo a 

cobrança na Receção. 

 

Estas tarefas que referi, são realizadas diariamente várias vezes no dia. Na 

semana que estive na Receção passei por todas, e o facto de ir escrevendo 

todos os procedimentos que realizava ajudou-me a ser eficiente, sendo que 

sempre que os rececionistas carecem de apoio eu fiquei a sentir-me capaz de 

concretizar estas tarefas. Desta forma na Receção cumpre-se com o programa 
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de retenção do cliente, quando se realizam as entrevistas de retenção, de modo 

a aumentar o número de clientes e a rentabilidade do negócio. 

No entanto, a tarefa principal é seguirmos os padrões de atendimento para que 

seja permitido responder a variadas situações. 

 

8.2 Procedimentos Departamento Comercial 

As funções principais neste departamento são, realizar novas adesões ou 

readesões, através de campanhas, marcações, chamadas, mensagens para os 

sócios. Realiza também visitas ao ginásio de modo a cativar os possíveis novos 

sócios realçando todos os pontos positivos que há no Solinca, apresenta as 

condições e as campanhas em vigor a sócios que vêm saber informações ou 

que vieram ao Solinca por marcação. É também importante considerar a 

plataforma on-line que o Solinca tem, que permite aos sócios fazerem pedidos 

de esclarecimento, sendo que esses pedidos são enviados em sistema para o 

Consultor de modo a que este consiga entrar em contacto com a pessoa o mais 

rápido possível. Ainda faz parte das tarefas do Comercial, implementar políticas 

promocionais, coordenando-as e promovendo uma atitude proativa de venda e 

orientação para o cliente, executando o controlo diário das adesões pois estas 

fazem parte do prémio salarial. 

Posto isto, foi na segunda semana de estágio que comecei a aprender como 

funciona o papel do Consultor Comercial, apesar que durante esta semana fui 

muitas vezes auxiliar na Receção pois tivemos dois colegas de baixa médica 

durante três dias. No entanto até terminar o estágio ajudei muitas vezes o 

comercial nas suas funções, principalmente em situações de campanhas. 

Comecei por ter uma reunião com o Consultor Comercial e logo no primeiro dia, 

fui acompanha-lo juntamente com o coordenador a uma reunião na Tifosi Retails 

com o objetivo de estabelecer parceria com o Solinca. Foi uma experiência 

diferente. 
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8.2.1 Reunião Tiffosi 

A reunião na Tiffosi Retails, apenas teve duração de 15 minutos, com uma das 

coordenadoras e o objetivo era perceber o interesse e as possibilidades que os 

funcionários teriam para treinar, por preços mais acessíveis. Os horários que 

apresentaram maior disponibilidade são de manhã das 7h às 9h (antes de 

entrarem ao serviço) ou das 18h as 19h (quando saem). Esta empresa veio de 

Famalicão e como as suas instalações se encontram ao lado da Solinca seria 

uma boa opção estabelecerem um protocolo, de modo a que os seus 

funcionários fossem mais ativos fisicamente. 

A coordenadora inicialmente pensou que seria muito cedo para treinar, e quando 

saem como ainda se deslocam para Famalicão iriam perder mais tempo. 

Posteriormente, ficou de pensar e o Consultor Comercial do Solinca enviou no 

final da semana um e-mail com a proposta da parceria. 

Passado uma semana, recebeu-se a resposta positiva e, atualmente existe a 

parceria com a Tiffosi em vigor. 

 

8.2.2 Objetivos Gerais/ Controlo Diário das Adesões 

O comercial, por mês tem determinados objetivos (chamados targets) para 

atingir, sendo que de um modo geral 40% das adesões que faça devem ser de 

horário livre, 30% horário parcial, 20% horário super parcial e 10% horário de fim 

de semana. Para cada quinzena o Consultor Comercial tem um número mínimo 

de vendas (varia todas as quinzenas) a fazer, e se as conseguir concretizar 

ganha a sua comissão de venda. 

 

8.2.3 Plataforma Esport 

É na plataforma esport que o comercial vai atualizando as listas de pessoas, 

para quem deve ligar e averiguar se já se inscreveram ou não, verificando-se 

são pessoas dos pedidos de esclarecimento (caso sejam tem de agendar uma 

marcação para ir visitar o ginásio). 
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Após isto, preenche um Excel, com o número de adesões relativamente aos 

objetivos e, assim, percebe a que distância está dos mesmos, o que ajuda a 

orientar. 

 

8.2.4 Visita ao Ginásio 

Quando se faz a visita ao ginásio com um futuro sócio, deve-se sempre realçar 

os pontos fortes do clube. O facto de ter luz natural, 2 ou 3 professores em sala 

a auxiliar os exercícios dos clientes, a piscina tem sempre pé e também com luz 

natural, a afluência que o Solinca Gaia tem é sempre tranquila, possui 3 estúdios 

com 30 a 35 vagas por aula, temos balneários espaçosos com chuveiros 

individuais, Sauna e banho turco não mistos.  

Estes são os pontos mais positivos a realçar ao sócio, com o intuito de este ficar 

entusiasmado com as boas condições que temos e proceder à inscrição junto da 

Receção. 

 

8.2.5 Abordar as Condições das Modalidades aos Sócios 

Quando se informam as condições a clientes que aparecem no clube ou que vêm 

ao clube através de marcação, deve-se sempre primeiro perguntar ao sócio se 

já conhece algum clube Solinca, se já sabe o que procura ou em que horários 

teria maior disponibilidade para vir treinar, mostra-se o mapa de aulas se o 

cliente gostar de aulas ou tiver alguma recomendação para algo especifico. Após 

isto, começa-se a apresentar as campanhas em vigor (descritas nos 

procedimentos de Receção), iniciando sempre pela mais cara (horário livre) e só 

depois as modalidades com horários restritos. A partir daqui segue-se todo o 

procedimento já mencionado anteriormente advertindo sempre para todas as 

condições do contrato de fidelização.  
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8.2.6 Parcerias com Empresas 

A rede Solinca dispõe de contratos de parcerias com a PSP, Funcionários 

Santander, Funcionários Tifosi, Advogados, Alguns Hospitais e Colaboradores 

Sonae. 

Estas parcerias usufruem do ginásio a partir de contratos chamados corporates, 

existindo várias opções dentro destes. O Corporate 1 com o horário (7h ao 12h, 

14h às 18h e das 21h às 22h) a 6,99€/semana, o Corporate 2 com o horário (7h 

às 18h, 20h às 22h)  a 8,99€/semana, e o Corporate 3 com o horário total livre 

(7h às 22h) a 9,99€/semana com acesso global a todos os Solincas, sendo que 

Sábados, Domingos e feriados o horário é sempre livre. 

Quando são realizadas inscrições com estes contratos, os clientes que se 

inscrevem em corporate, têm de se fazer acompanhar por um comprovativo da 

empresa (exemplo: cartão de funcionário Sonae), que fica anexado ao contrato, 

como prova que faz parte da parceria. 

Apesar disto, há exceções, por exemplo quando se inscrevem familiares/amigos 

dos colaboradores das empresas supramencionadas ou familiares/amigos dos 

funcionários do Solinca de gaia o coordenador pode autorizar contratos 

corporate.  

 

8.2.7 Chamadas e Marcações de Visitas ao Ginásio 

Quando se realizam chamadas telefónicas, deve-se ter uma postura simpática e 

abordar o cliente de forma rápida dando apenas a informação mais pertinente. 

Normalmente os contactos que se fazem são a pessoas que realizam pedidos 

de esclarecimento na plataforma on-line, portanto, apenas se combina com a 

pessoa pedindo para agendar uma hora e um dia na presente semana para ela 

vir ao clube, e só aí serão informadas  das condições das modalidades. A maior 

dificuldade é encontrar uma hora no dia para realizar estes contactos de forma 

a que a percentagem de sucesso (que atendam) seja quase 100%, a melhor 

hora que consegui foi entre 14h30 e 16h. 

Geralmente, quando são efetuadas chamadas transmite-se à pessoa que a 

campanha que temos em vigor vai acabar “no próximo fim de semana” de forma 



71 

a fazer com que esta, assuma um compromisso e marque uma visita com o 

Solinca, de maneira, a não deixar escapar a oportunidade. Esta, foi a função que 

exerci mais, dentro do cargo do Consultor Comercial, realizando-a com 

facilidade. 

 

8.2.8 Prospeção Futura de Adesões 

Todos os meses o Consultor Comercial realiza um balanço (comparando com 

dados de anos anteriores), das adesões a realizar nas próximas quinzenas. 

Este balanço tem em conta, períodos comuns de férias onde diminui o número 

de pessoas a frequentar o ginásio, épocas festivas, entre outros fatores que 

seguem uma certa tendência em termos de números. 

Deste modo, esta é uma forma de realizar uma previsão de curto e longo prazo 

sobre a angariação de novos sócios. 

 

8.3 Procedimentos Membership  

A Membership (MS) é a pessoa responsável pela parte administrativa e 

financeira do clube. Este foi o departamento que me encontrei durante mais 

tempo. 

A primeira tarefa que a MS, realiza quando chega ao clube é responder a todos 

os e-mails. Posteriormente a isso, há uma série de tarefas executadas durante 

toda a semana de trabalho que vão ser apresentadas neste capítulo. 

 

8.3.1 Suspensões dos contratos 

As Suspensões significam um período de tempo que o sócio não pode usufruir 

do ginásio por motivos de saúde, profissionais, entre outros. Estes períodos em 

termos de regulamento, só podem ser efetuados por 8 quinzenas (quando o 

sócio faz debito direto (DD) de 15 em 15 dias) ou 2 meses (se o DD for mensal). 

Para que se proceda a uma suspensão o sócio tem de fazer o pedido na Receção 

do clube ou via e-mail. Se por exemplo o motivo for saúde, tem de apresentar 

um comprovativo, assim como para outras quaisquer justificações. 
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Após o pedido feito, este tem de ser aprovado pela Membership ou pelo 

Coordenador. Posteriormente, a ser aprovado, entra-se no sistema, acede-se à 

opção “período de suspensão”, coloca-se a data que esta no pedido de 

suspensão (se for DD quinzenal o início deve começar a uma segunda e terminar 

a um domingo). Depois colocamos o motivo pelo qual o sócio esta a fazer a 

suspensão, e que modalidades é que o sócio está a suspender (pode ser apenas 

PT ou Nutrição). Assim, acede-se ao item “Cobrar”, seleciona-se todas as 

vendas que estão incluídas no período, emite-se fatura e realiza-se a venda a 

zeros, para que o cliente não seja cobrado. Para verificar, na opção “Saldo”, é 

possível observar todas as vendas realizadas, conseguindo ver a venda 

efetuada a zeros. 

Posto isto, a suspensão está realizada na ficha do sócio. Se ao fazer todos estes 

passos, ocorrer algum erro, provavelmente o sócio está devedor, ou 

simplesmente os ficheiros de DD estão no banco e é necessário aguardar que 

cheguem ao Solinca. 

No final deste processo, é essencial ter em atenção à extensão do contrato, 

dependendo do tempo que o membro suspende, esse tempo é acrescentado ao 

final do mesmo. 

 

8.3.2 Despesas do Clube 

As despesas do clube são do encargo da MS, estas tarefas, estas são realizadas 

uma vez por mês, sendo que sempre que seja necessário dinheiro para qualquer 

compra do Solinca, é a MS que fornece e posteriormente junta num cofre próprio, 

todas as faturas e recibos dessas despesas. 

Para proceder ao tratamento das despesas, juntam-se todas as faturas e 

enviam-se por correio e de maneira a justificar os gastos, existe uma plataforma 

chamada SAPHETY, onde se escolhe e adiciona os tipos de despesas, relativos 

às faturas. De seguida, para cada fatura coloca-se o valor da despesa e a 

descrição da mesma, guardando nesta plataforma. Posteriormente, confere-se 

manualmente as despesas, imprime-se duas vezes e submete-se as faturas. 

Após este processo, são enviadas por correio as faturas originais e o fecho do 

SAPHETY para Contabilidade da Sonae Capital. 
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8.3.3 Fitness Site 

O Fitness Site é onde se consegue visualizar as listas atualizadas de devedores 

ao clube, n.º de sócios cancelados, n.º de sócios suspensos e reembolsos em 

comparação com os outros clubes Solinca e deste modo consegue-se ter uma 

noção das tendências de cada clube. Inclui muitas outras informações que só o 

coordenador tem acesso. Assim, sempre que se acede a este site, atualizam-se 

dados num ficheiro de Excel que já esta definido, onde se encontram cálculos 

percentuais de devedores, suspensos e cancelados. 

Posteriormente, por exemplo na lista atualizada de sócios devedores realizam-

se chamadas telefónicas, no sentido de alertar o cliente do valor em divida para 

que este se dirija ao clube, liquidando as suas contas. 

 

8.3.4 Reembolso aos Membros 

Existem alguns motivos para se realizarem reembolsos, ou por alguma 

promoção em que se devolva algum valor ao sócio, ou por cobranças mal 

confecionadas, onde devem ser resolvidos estes erros e realizar um reembolso 

ao membro. 

No Fitness site retira-se a lista de reembolsos, e de seguida preenche-se um 

ficheiro que se envia para a Sonae Capital de modo a ser aprovados os 

respetivos reembolsos. Após existir uma validação, por parte da Sonae, já é 

possível efetuar o reembolso.  

Para que este fique realizado, acede-se à ficha do sócio através do Nib, 

pesquisa-se o “Saldo” e observa-se quando é que foi paga a joia (no caso, de 

ser a devolução relativa a uma campanha), coloca-se a data em que foi paga no 

Excel definido anteriormente e estorna-se a venda. O processo prossegue, 

dispondo a referência da fatura e forma de pagamento, no Excel. Por fim, edita-

se a ficha do cliente colocando que teve o desconto, emite-se uma fatura e fica 

feito o reembolso.  Num espaço de 3 semanas o sócio receberá o valor em causa 

na sua conta.  
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8.3.5 Tratamento da Lista de Devedores 

A lista de devedores individuas de cada Solinca, é retirada a partir do gerenciador 

de relatórios. No que diz respeito aos devedores, a MS deve efetuar chamadas 

e enviar mensagens a alertar os pagamentos que estão em atraso, avisando que 

deverão ser liquidados o mais depressa possível. Primeiramente, o objetivo é 

que a situação se resolva pessoalmente, e que o sócio venha ao clube. 

Nestes casos, existem vários tipos de sócios, aqueles que agradecem ter ligado 

e que vão quase de imediato efetuar o pagamento, outros que estão 

descontentes com alguma situação e tornam-se inflexíveis a ouvir e a perceber 

as soluções, e por fim aqueles que cancelam o débito direto no banco e deixam 

de pagar definitivamente. Neste último caso, quando ocorre o cancelamento de 

DD, a partir de 6 meses deixa de ser considerado sócio no Solinca, e um dia que 

pretenda voltar terá uma divida para liquidar. As pessoas quando estão 

descontentes, a MS apresenta sempre várias soluções, mais acessíveis, 

aumento do horário, entre outras soluções na tentativa que o membro se sinta 

acolhido e ouvido. Deste modo, se os sócios aceitarem as soluções e 

continuarem no clube, saldando as suas contas, e permanecendo fidelizado. 

Devido a alguns constrangimentos destas tarefas, esta foi a função menos 

motivante, pois é um assunto delicado de se abordar às pessoas, mas tem que 

ser feito de modo a assegurar as contas e os objetivos do clube. 

 

8.3.6 Fcast 

O Fcast, corresponde a uma reunião com um superior da Sonae Capital onde se 

discute o plano de vendas/ adesões, objetivos de PT, Nutrição, Piscina e nesta 

reunião, atualizam-se e justifica-se o número de devedores, suspensos e ainda 

outras questões que dizem respeito a atividades do coordenador. Estas 

reuniões, normalmente, realizam-se todas as sextas-feiras. 

Durante o estágio profissionalizante, apenas me foi permitido assistir a estas 

reuniões, sem participar ativamente, no entanto, era eu que muitas vezes 

elaborava e tirava os dados necessários para a realização da mesma. Assim 

como, sugeria e dava a minha opinião na justificação de alguns dados. 
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8.3.7 Verificar Fecho de Caixa 

Os rececionistas realizam o fecho de caixa todos os dias. Após isso, às terças e 

sextas-feiras a MS verifica esses fechos, contabiliza todo o dinheiro, junta as 

faturas por ordem crescente e coloca numa capa própria para arquivo, sendo 

que as faturas de PT são colocadas numa pasta à parte. 

Depois do fecho estar confirmado, preenche-se um talão com o valor em questão 

e guarda-se uma cópia para a empresa, seguidamente coloca-se o dinheiro mais 

esse talão num envelope da empresa ESEGUR (empresa que vem todas as 

terças e sextas ao clube levantar os valores, transportando-os para a Sonae). 

 

8.3.8 Pedidos de Alteração e Cancelamento na Ficha de Sócio 

Quando os sócios pretendem alterar a modalidade, acede-se à ficha e procede-

se a esta alteração para que não hajam erros nas cobranças. 

Para alterar a modalidade, é necessário cancelar a modalidade anterior e 

acrescentar a nova, sem esquecer de alterar a data de início de contrato (que é 

a data da alteração), de modo a prevenir erros na fidelização do contrato, o 

mesmo acontece para outras alterações que sejam pedidas, apenas após serem 

aprovadas pela Membership, edita-se na ficha, o pedido do sócio. 

Relativamente aos cancelamentos, estes são aprovados pela Membership, que 

verifica o motivo pelo qual o sócio quer cancelar, para certificar que é valido. A 

partir do momento que é aprovado, procede-se ao cancelamento na ficha, que 

se caracteriza por clicar no ícone de cancelar das modalidades ou atividades que 

são para cancelar, colocando-se a data do cancelamento e o motivo. 

 

A Membership acaba por realizar todo o controlo das tarefas que são iniciadas 

na Receção e depois necessitam de validação e de continuidade, entre as 

restantes atividades que descrevi neste capítulo. 

Estas foram as tarefas que realizei no cargo de MS, e que fiquei completamente 

autónoma. Posteriormente, participei em alguns eventos e comecei a aprender 

todas as atividades e procedimentos do Club Manager. 
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8.4 Eventos em que participei 

Durante o tempo que estive a acompanhar a Membership, houveram alguns fins 

de semanas, ocupados com eventos do Solinca. 

Relativamente aos eventos, no Solinca de Gaia existem principalmente o “Smart 

Kids day” e o “Sol day”, sendo que neste capítulo vou descreve-los com mais 

pormenor pois participei em ambos. Os dois eventos foram uma experiência 

positiva no meu estágio, visto que, num deles lidei com crianças, que adoro, e 

no outro ajudei em toda a elaboração do evento. 

 

8.4.1 Smart Kids Day 

Este evento é assinalado por ser um dia muito divertido onde se incentiva as 

crianças a realizar bastante exercício físico, todos os clubes estão decorados 

com uma temática específica vocacionada para as crianças, e todos os 

professores participantes, fantasiados, de modo a receber os mais pequenos 

divertidamente. 

Este evento destina-se a todas as crianças desde os 3 aos 15 anos. Estas são 

entregues nos clubes Solinca pelos encarregados de educação por volta das 

14h30, na Receção do mesmo. Após isto os rececionistas entregam uma 

pulseira com uma determinada cor, segundo as divisões dos grupos. Assim, as 

crianças encontram-se repartidas de acordo com a faixa etária, sendo todas as 

atividades executadas adaptadas às suas capacidades e idades. As 

modalidades realizadas passam por Power Jump Kids, jogos tradicionais, Boot 

Camp Kids, Zumba Kids e por fim jogos aquáticos, o que se assemelha ao que 

acontece nas festas de aniversário. 

No final deste dia, existe um lanche para as crianças e oferecemos um diploma 

de participação. Nesta parte, ocorre um convívio maior entre todos incluindo os 

funcionários. Posteriormente, são entregues aos encarregados de educação às 

18h00.  
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O valor do evento foi de 4,99€ por criança, sendo que, inscrições efetuadas no 

próprio dia da festa têm um custo de 6,99€. 

No que diz respeito às divisões dos grupos, existem algumas exceções, se 

houver a inscrição de irmãos ou amigos próximos tenta-se sempre incluir no 

mesmo grupo. 

Nesta atividade fiquei com o grupo dos mais novos (3/4 anos), foi muito divertido, 

garantindo sempre a máxima segurança e eficiência nas atividades 

rentabilizando bem o tempo para que os mais novos usufruam o máximo desta 

festa.  

Para que este evento tenha sempre sucesso considero importante que todo o 

Staff presente ajude na dinâmica em qualquer pormenor que seja necessário. 

  

8.4.2 Sol day 

O Solday caracteriza-se por ser um dia onde são inauguradas novas 

coreografias das aulas de grupo Les Mills. Por ser um dia especial, existe muita 

adesão a estas “novas “coreografias, e deste modo, para facilitar a organização 

do evento, todos os sócios que pretendam frequentar as aulas neste dia, devem-

se inscrever nas mesmas na Receção do Solinca juntamente com um professor 

ou rececionista.  

Assim, as aulas neste dia são especiais e são vários profissionais ao mesmo 

tempo a dirigir as mesmas, dando mais animação e muitas vezes equipados de 

forma diferente segundo algum tema que escolham. Cada professor vai 

Figura 15: Imagem elucidativa do evento Smart Kids Day, Solinca 
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realizando uma parte da aula e interagindo com os sócios, sendo que, no final 

destas normalmente há um lanche. 

No estágio participei num Solday, estive inicialmente na Receção a ajudar na 

confirmação das presenças dos sócios inscritos e posteriormente a preparar as 

salas. Neste dia, o ambiente que se instala no clube é de festa o que torna o dia 

mais alegre e gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

 

 

8.4.3 Open Week 

SOGRAP 

A “Open Week” é uma semana aberta que ocorre em algumas empresas, que 

recebem variadas outras empresas relacionadas com a promoção de saúde. 

Deste modo, participam clubes/ginásios, nutricionistas, hospitais promovendo 

determinados seguros de saúde ou aplicações para dispositivos móveis 

recentes, onde consigam por exemplo marcar consultas ou tirar dúvidas, entre 

outras utilizações muito inovadoras e compensadoras. 

Assim, foi-me proposto ir à empresa SOGRAP, com um Consultor Comercial e 

uma Personal Trainer. Esta empresa dedica-se ao cultivo, produção e 

exportação de vinho e de onde fazem parte inúmeros trabalhadores. 

Figura 16: Imagem elucidativa do evento Sol Day, Solinca 
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O objetivo destas ações, é sensibilizar as pessoas dando mais cuidado à sua 

saúde. No caso, da rede Solinca, o que fizemos foi alertar e explicitar a boa 

prática de exercício físico e seus benefícios, assim como tudo aquilo que 

podemos oferecer no nosso clube, abordando todos os pontos cruciais para 

melhorar os hábitos diários e consequentemente a sua saúde. 

Todos os colaboradores ficaram com os folhetos de campanha assim como um 

voucher, enviado através de e-mail para poder usufruir do clube Solinca de Gaia 

durante uma semana. Para alem disto, estabeleceu-se uma parceria com a 

SOGRAP de modo a motivar ainda mais os colaboradores com preços 

acessíveis. 

Concluindo, apenas fui 

ajudar durante um dia 

nesta ação, mas durante 

toda a semana os 

Consultores Comerciais 

juntamente com dois 

colaboradores dirigiram-

se a várias empresas 

sempre com o mesmo 

propósito.  Deste modo, 

ajudam-se pessoas e aumentam-se os nossos associados que ficam felizes por 

mudarem as suas vidas e serem recebidos e tratados com profissionais de 

excelência. 

 

8.4.4 Gravações Solinca de Rio Tinto- Publicidade  

Em meados de novembro, vivenciei uma experiência diferente, onde eu e outros 

colaboradores da empresa Solinca fomos convidados a participar 

voluntariamente numa das gravações para a publicidade televisiva dos clubes 

Solinca.  

Estas gravações ocorreram num dos clubes mais recentes, o Solinca de Rio 

Tinto, de modo a ter uma imagem nova e atualizada do futuro da empresa, e 

também pela variedade de ângulos e planos para as filmagens. 

Figura 17: Imagem elucidativa da empresa Sograp - parceria Solinca 
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Assim, neste dia, dediquei o meu horário de estágio a esta colaboração, que, na 

minha opinião, foi muito interessante, pois realizei um treino na sala de 

musculação e 3 aulas nos estúdios das aulas de grupo e colaborei para algo 

positivo da empresa Solinca. 

Desta forma, estas horas de filmagens resumiram-se, mais tarde a 45´´ de 

publicidade na televisão, contrariamente a restantes publicidades outrora 

ocorridas, que demoravam bastante mais tempo. Desta vez, o objetivo da 

publicidade era ser sucinto, eficaz, apelativo com o intuito de invocar ao cliente 

rapidamente e sem restar dúvidas nas campanhas divulgadas nessa mesma 

gravação. 

Em suma, esta publicidade teve muito sucesso e atingiram-se, de um modo 

geral, os objetivos estabelecidos, no que toca ao crescimento do número de 

adesões e aumento das recuperações de sócios que pretendiam rescindir o seu 

contrato.  

 

8.5 Procedimentos Club Manager 

O Club Manager (CM) é a pessoa que tem a responsabilidade de gerir uma 

equipa de colaboradores e, por sua vez, realizar toda a gestão do clube. 

Primeiramente, o CM quando chega ao Solinca realiza uma fiscalização por todo 

o clube, de modo a perceber se tudo esta dentro da normalidade, 

cumprimentando sócios e todos os colaboradores. Perante isto, dá algumas 

ordens e reporta situações que aviste menos comuns, sendo a primeira situação 

a tratar, todos os e-mails, que normalmente são o que requer mais urgência. 

Posteriormente, tem várias tarefas diárias a executar, que diferem em alguns 

pontos diariamente, pelo que, tem que existir uma gestão de tempo e de 

prioridades para que tudo seja cumprido com toda a qualidade. 

Assim, neste capítulo apresento todas as tarefas que realizei, junto do CM. 

 

 



81 

8.5.1 Aulas dos Professores e Keep Points Índice  

O CM todos os meses ao dia 10 tem que possuir a confirmação das aulas dos 

professores, de modo a conseguir introduzir no sistema os horários e 

posteriormente aprovar o mapa de aulas com as aulas para cada professor. 

Trata-se de destacar os professores, pelas diferentes funções (aulas de grupo, 

Personal Training, avaliações, vigilância de sala e de piscina, etc), com o auxílio 

da diretora técnica, que a maior parte das vezes realiza e entrega ao CM para 

validar. 

No que toca aos Keep points índice (KPI´S), até dia 5 de cada mês o CM deve 

enviar os prémios de cada professor e dos restantes colaboradores. Estes 

prémios são atribuídos consoante os objetivos estabelecidos mensalmente e se 

estes são ou não cumpridos. Após ter recebido, através do e-mail os relatórios 

de prémios para perceber o que foi ou não atribuído, o CM realiza uma reunião 

e anuncia os resultados, parabenizado os que tiveram sucesso e motivando os 

restantes para continuarem a trabalhar, dando algumas dicas para a sua 

evolução. 

 

8.5.2 Limpeza- Empresa SAFIRA e Ficheiro de Toalhas 

A limpeza do clube é inspecionada a partir de um report/ficheiro/relatório que 

contém um item de satisfação do cliente, assiduidade, equipamentos e 

fardamentos, relativo aos colaboradores da empresa SAFIRA. Deste modo, os 

funcionários e consequentemente as suas funções são avaliadas e estas 

avaliações convertidas em prémios caso cumpram com os objetivos mínimos 

estabelecidos e partir destes a empresa recebe ou não os prémios. 

No que diz respeito, às toalhas são todos os dias são repostas pela empresa 

SAFIRA, e essas são contabilizadas segundo o número de associados que o 

ginásio tem e segundo o número de sócios que pagam esse serviço extra. 

Perante isto, é feita uma fiscalização da quantidade de toalhas recebida e a 

quantidade que é gasta. Existe um ficheiro elaborado pela SAFIRA, que 

pressupõe toda esta contabilização, e a partir deste verifica-se se há um bom 

controle na Receção e é analisando este ficheiro que os funcionários 

rececionistas são avaliados para os prémios. 
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8.5.3 Fcast 

 Tal como foi explicado nos procedimentos de MS o Fcast é realizado todas as 

sextas-feiras, sendo composto por uma reunião com um superior da Sonae 

Capital onde se discute o plano de vendas/ adesões, objetivos de PT, Nutrição, 

SPA, Piscina/Natação, que correspondem ao denominado centro de lucro extra. 

Atualizam-se e justificam-se o número de devedores, suspensos e cancelados, 

dados estes, relativos ao trabalho diário da MS e preenchidos num ficheiro 

apropriado chamado Fitness Site. Ainda no fcast, outras questões que dizem 

respeito a atividades do coordenador, como a parte do centro de lucro core que 

corresponde ao pagamento de joia de inscrição e da mensalidade de cada sócio. 

 

8.5.4 Controle de Ponto dos Colaboradores 

Todos os meses, entre o dia 1 e 5, o coordenador deve corrigir e aprovar os 

horários que cada colaborador realizou, de modo a perceber se todos estão a 

cumprir e se tudo esta correto. Caso haja alguma anomalia o CM corrige através 

de códigos específicos. Depois de realizar esta aprovação para todos os 

trabalhadores, preenche um ficheiro, e a partir deste regulariza tudo que esteja 

anormal e regista todas as anomalias que os colaboradores possam ter cometido 

no controle de ponto. Após estar tudo pronto, envia para a Sonae Capital para 

serem procedidos os salários. 

 

8.5.5 Prémios e Mapa de Honorários 

O CM realiza a atribuição de prémios ao dia 26 e 27 de cada mês, enviando um 

e-mail para todos os instrutores com o intuito dos mesmos enviarem todos os 

comprovativos de treinos e aulas que lecionaram nesse mês. Posteriormente, na 

primeira semana do mês seguinte examina as atribuições de prémios a partir da 

observação dos KPI´s explicados anteriormente e acrescentados em anexo. 

No entanto, como também já foi referido, em todos os departamentos existe 

atribuição de prémios consoante os objetivos de cada um. 

Relativamente ao mapa de honorários, no dia 5 de cada mês envia-se um e-mail 

para todos os professores externos para que estes confirmem as aulas de grupo 
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que deram, desde o dia 11 do mês anterior até ao dia 10 do mês presente. Após 

o CM fazer a validação/ confirmação há uma série de procedimentos na 

plataforma esport, onde fornece um extrato de atividades de cada instrutor. 

Quando existe algum erro neste registo o CM insere manualmente. Este 

ficheiro/resgisto deve ser atualizado várias vezes, para que no dia 11 se proceda 

ao encerramento do mapa. 

Posteriormente, ao fecho do mapa, efetua-se a faturação dos instrutores 

externos, dos PT´s a partir da esport. 

Finalmente, envia-se o relatório para se obter a autorização da faturação, o CM 

confirma os valores através de uma plataforma de nome Gerenciador de 

Relatórios, onde observa as vendas que foram emitidas de forma a verificar os 

valores. Perante isto, realiza a aprovação, enviada ainda para superiores da 

Sonae Capital onde vão concretizar efetivamente a autorização final. 

No que se refere aos professores internos, são os próprios a inserir no sistema 

os serviços que realizaram, sendo sempre supervisionado pelo CM. 

Esta é uma das tarefas com maior responsabilidade, um equívoco pode 

comprometer os salários dos trabalhadores. 

Após tudo isto estar validado, ocorre o pagamento a todos os funcionários. 

 

8.5.6 Shaphety 

No que se refere ao trabalho exercido pelo CM, nesta plataforma é necessário 

dar aprovação/validação das faturas das toalhas, requisições que sejam 

necessárias realizar (exemplo: encomendas ao Continente), aditamentos 

quando for preciso autorizar despesas maiores (acima dos 500 euros). 

Este programa, é utilizado com alguma regularidade, pois fazem-se encomendas 

várias vezes ao mês.  

Esta tarefa esta um pouco desorganizada, pois aconteceu que, durante o 

estágio, muito material terminava e não tinham sido ainda encomendados novos, 

e isso por vezes, causava alguma instabilidade, que, no entanto, era resolvida 

rapidamente. 
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8.5.7 Mapa de Aulas 

O mapa de aulas é realizado pela diretora técnica, o CM apenas valida e altera 

o que pensar necessário, em consonância com a mesma. Este plano é alterado 

4x ao ano de forma a criar alguma rotina e método nos sócios, com o objetivo de 

estes se adaptarem às aulas e de certa forma lutar pela retenção dos mesmos. 

Algumas exceções acontecem quando há ajustes, devido a sugestões dos 

associados, ou mesmo dos professores que são quem repara mais onde 

determinadas aulas têm maior ou menor afluência. Desta forma, retiram-se ou 

aumenta-se o número de aulas para que seja o melhor possível para os clientes. 

 

8.5.8 Gestão da Equipa 

A função principal do CM é a gestão de toda a equipa. Para que esta seja 

realizada com qualidade, o CM elabora algumas reuniões, de forma a entender 

todas as questões dos colaboradores, estabelece melhores estratégias de 

melhoramento, organiza ideias, entre muitas outras situações sempre com troca 

de ideias e opiniões de todos os funcionários. 

O CM acompanha todas as situações do clube, desde as festas, eventos, 

objetivos, seguros, de modo a estar constantemente inteirado de tudo aquilo que 

ocorre dentro do clube, atuando consoante isso.   

Na verdade, durante o tempo de estágio, não ocorreram reuniões formais mas 

sim algumas situações informais onde o CM dedica algum tempo a indicar dicas 

para determinados colaboradores que ache mais pertinentes. 

O conjunto de procedimentos e funções acima mencionados, foram as que 

elaborei juntamente com o Club Manager, até ao findar do estágio. Ao passar 

neste cargo senti que executei tarefas de muita responsabilidade e que 

principalmente aprendi mais no âmbito da gestão desportiva. 
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8.6 Funções do Diretor Técnico 

No âmbito da elaboração do Relatório de Estágio profissionalizante, considerei 

pertinente perceber quais as funções deste cargo e a sua importância para o 

bom funcionamento de um ginásio.  

Um Diretor Técnico (DT) é a pessoa que detém um diploma específico, tendo a 

responsabilidade de todas as atividades decorridas no clube, precisando de um 

título Profissional de Diretor Técnico, válido por 5 anos. Salienta-se que, para a 

obtenção do mesmo é obrigatória a licenciatura em Educação Física ou outras 

habilitações reconhecidas pela Lei n.º 9/2009, de 4 de março (alínea a) e b) 

Artigo 10º). Uma regra fundamental é ter afixado em qualquer clube, a 

identificação do DT e o horário de permanência, num local visível, de modo a 

que todos os associados consigam consultar (Artigo 16.º). 

As principais funções de um DT (Artigo 6.º), passam por coordenar as atividades 

desenvolvidas; supervisionar e avaliar essas mesmas atividades; avaliar a 

qualidade dos serviços prestados; implementar medidas que promovam a 

qualidade dos serviços e orientar tecnicamente as atividades desenvolvidas.  

A Diretora Técnica do Solinca de Gaia é a professora Joana Saúde, sendo esta 

uma professora colaboradora da empresa há mais de 10 anos.   

No Cube Solinca o DT possui um ficheiro próprio onde contém os seguintes itens: 

- IT - Interação em Sala 

- SP - Sobreposição 

- PT - Treinos de Personal Training 

- TR - Transições 

- VG - Vigilância 

- NT - Natação 

- AF - Avaliação Física 

- AI - Aulas Internas 

- CF - Tribes 

- AG - Aulas de Grupo 
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A partir destes pontos, a DT estabelece os horários de todos os professores e 

em consonância, realiza o mapa de aulas de grupo, como já foi referido nos 

procedimentos do CM. 

Todos os professores internos (empresa Solinca) devem perfazer 40 horas 

obrigatórias por semana. Posteriormente, a DT observa com quantas aulas é 

que cada professor fica responsável de modo a verificar que o horário está bem 

ajustado com os professores externos (empresas que trabalham para a 

organização Solinca). 

Estes pontos foram o resumo da reunião que tive com a DT, sendo sobretudo 

aquilo que faz diariamente de maior importância e responsabilidade. 

 

8.7 Participação na Formação da Campanha de janeiro 

 

8.7.1 Campanha Continente 

No início de janeiro tive a oportunidade de assistir a uma formação para todos 

os colaboradores Solinca, relativa a uma campanha que entrou em vigor nesse 

mesmo mês. A formação foi direcionada pelo CM de Gaia e pelo Área Manager 

da Sonae Capital. Assim, a campanha é relativa a novas adesões e a antigas 

adesões continente. 

Assim, nesta campanha, existem duas opções com e sem fidelização, sendo que 

o horário de utilização para os sócios é das 7h às 17h, realçando que o sócio 

pagava a totalidade de janeiro independentemente do dia que se inscrevesse. 

Desta forma acaba por ser uma estratégia para que as pessoas viessem ao clube 

mais rápido fazer a sua inscrição. 

Deste modo, com fidelização cada sócio paga 49,90€ por mês e se frequentar o 

clube pelo menos uma vez por semana recebe em cartão continente, na semana 

seguinte, 7,5€. Para que o cliente receba o valor em cartão continente deve 

passar o seu cartão nos torniquetes (na entrada e na saída) do clube dentro do 

horário estipulado para a sua utilização, em que esta seja sempre superior ou 

igual a 30 minutos.  Assim, ao fim de 4 semanas (1 mês) perfaz 30€, acabando 

por pagar de ginásio apenas 19,90€ por mês.  Esta é a opção mais vantajosa 

para o sócio, tendo acesso a todos os clubes Solinca, sem joia de inscrição. 
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As fidelizações são de 12 meses (52 semanas) em que pode rescindir por não 

renovação (30 dias antes da mesma), por motivos de saúde (apresentando um 

atestado médico), por motivos de mudança de residência (apresentando 

comprovativo) e por motivos profissionais (apresentando comprovativo). 

A outra opção é sem fidelização, cada sócio paga 49,90€ por mês e se frequentar 

o clube pelo menos uma vez por semana recebe em cartão continente, na 

semana seguinte, 5€, sendo que ao final de 4 semanas (1 mês) perfaz 20€, o 

que acaba por pagar de ginásio apenas 29,90€ por mês. Para que o cliente 

receba o valor em cartão continente tem sempre que passar o seu cartão nos 

torniquetes (na entrada e na saída) tal como a regra da opção anterior. Esta é a 

escolha menos vantajosa para o sócio, tendo também acesso a todos os clubes 

Solinca, sem joia de inscrição. 

Nesta hipótese, não existe fidelização o contrato é renovado mensalmente por 

um mês e em qualquer altura o sócio pode rescindir desde que avise no mês 

anterior ao qual quer rescindir o contrato. Neste caso o sócio não necessita de 

apresentar comprovativos dos seus motivos de cancelamento. 

 

8.7.2 Situações de Alerta 

Existem algumas situações, que é importante ter em atenção para que tudo corra 

bem, evitando-se erros. O objetivo é oferecer sempre ao sócio o melhor serviço 

e atendimento, de modo a que sejam esclarecidas todas as dúvidas.  

Se o sócio não der entrada e só der saída ou vice-versa, o rececionista que 

estiver a trabalhar deve anotar o seu número de cliente e realizar a entrada ou 

saída manualmente, de modo a contabilizar a sua vinda ao ginásio. Caso seja a 

sua única visita ao clube, ainda é mais importante pois o valor recebido em cartão 

continente, depende disso. 

Quando um membro na campanha continente quer realizar uma suspensão, o 

período que suspende é-lhe acrescentado no final do contrato ou do mês (caso 

não tenha fidelização). 

Também, sempre que ocorra uma inscrição é obrigatória a marcação de 

avaliação física inicial num prazo de 48horas, sendo que o objetivo futuro será o 
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sócio quando marca avaliação receber uma mensagem a relembrar a mesma. 

Após ser realizada a avaliação é enviado um e-mail aos sócios com um 

questionário de satisfação, de forma a estarmos sempre a par das opiniões e 

sugestões dos nossos associados.  

 

8.7.3 Campanha Fim de Semana e de Horário Livre 

A campanha do Continente não era a única, na mesma altura, o horário de Fim 

de semana (FDS) e o horário livre, também estavam em promoção para novos 

membros que se quisessem inscrever. 

Portanto, o horário de FDS em que o custo normal são de 4,99€ por semana 

passa a ser 3,99€, e o horário livre que tem o custo normal de 11,99€ por semana 

passa a 9,99€. A campanha para estes dois casos inclui acesso global a todos 

os clubes Solinca e uma toalha à escolha, com joia de inscrição de 40€. 

Nestas situações o objetivo é vender o horário livre, pois é o que tem maior taxa 

de retenção e é o que fornece maior lucro à empresa Solinca. 

 

Foi muito importante assistir a esta formação no sentido de ficar a compreender 

a campanha em vigor no mês de janeiro e como estas funcionam em termos de 

regras e explicação para não restar dúvidas aos sócios. 
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9. Compreender as Tendências de Adesão e Rescisão: Estudo 

de Caso no Solinca Gaia. 
 

A adesão e a rescisão são duas situações muito importantes para os ginásios, 

pois mexe com as receitas e demonstram o agrado das pessoas pelos serviços 

prestados. Quando ocorre uma adesão, o sócio assume um compromisso com 

o clube, inscrevendo-se nele. Pelo contrário, aquando de uma rescisão o 

membro deixa de ter o compromisso de praticar atividade física no local que 

anulou o contrato.  

Deste modo, alguns autores confirmaram fatores/ motivos, que influenciam a 

prática da atividade física, sendo estes, demográficos, psicológicos, 

comportamentais, sociais e ambientais (Biddle & Funchs, 2009). Assim, existem 

obstáculos mais comuns para a reduzida prática de exercício, como a falta de 

tempo, de gosto, apoio social e falta de hábitos passados (Trost, Owen, Bauman, 

Sallis, & Brown, 2002). 

No entanto, as pessoas estão cada vez mais conscientes dos benefícios 

significativos que a atividade física regular acarreta para a saúde (Biddle & 

Mutrie, 2008). Apesar disto, a maioria dos estudos mostra que as taxas de 

rescisão são em média 50% (James, Johnston, Crone, Sidford, Gidlow, Morris, 

& Foster, 2008), sendo que a motivação dos indivíduos, influencia os mesmos a 

aderirem ou não aos centros de fitness. 

Consequentemente, um dos problemas mais prementes das empresas que 

operam na área do fitness, é a retenção de clientes. Segundo Tharrett e Peterson 

(2006), a retenção requer que os sócios desejem prosseguir e continuar a fazer 

parte da organização. Assim, é essencial que exista uma estratégia que consista 

em manter os membros o maior tempo possível, após a sua inscrição, 

salientando que este processo deve começar no momento em que a pessoa se 

inscreve. Do mesmo modo, para Talley (2008) a retenção é a resultado do 

serviço que se oferece ao sócio. Para Lara e Casado (2002), o principal valor 

para a retenção é a confiança relativamente à organização. 

Acresce-se ainda que membros satisfeitos têm maior probabilidade de voltar a 

comprar o serviço ou transmitir opiniões positivas acerca do mesmo (Patterson 
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& Spreng, 1997). Neste sentido, quanto maior for a satisfação do cliente maior 

poderá ser a retenção (Anderson & Sullivan, 1993). 

Kotler (2003) refere que a fidelidade à marca reflete um índice de retenção. No 

contexto empresarial Lovelock e Wright (2002), explica esta fidelidade, como a 

vontade do cliente se manter na mesma empresa durante longos períodos de 

tempo.  

A retenção dos membros é muito importante para os clubes e para a 

compreender é necessário perceber os sócios, sendo que para McCarthy (2007), 

o custo de angariar um novo sócio é o quíntuplo, comparando com a retenção 

de um sócio antigo (Grantham, Patton, York & Winick, 1998). Pelo contrário, 

Vilares e Coelho (2005) referem que o valor financeiro para reter um membro é 

bastante inferior relativamente ao da aquisição de novo membro. Por fim, 

segundo Talley (2008) a verdadeira retenção reflete uma mudança de 

comportamento dos sócios que se tornam leais, no entanto, ainda não há 

concordância na literatura sobre o que o sócio considera como vital para manter 

a fidelização num ginásio. A retenção é entendida como um propósito de voltar 

a comprar e manter-se membro de um ginásio (Bodet, 2012), sendo um 

problema com que se deparam os ginásios hoje em dia (MacIntosh & Law, 2015).   

 

9.1 Enquadramento do Estudo 

O meu estudo caso no Solinca de Gaia pretende compreender as tendências e 

os motivos que levam as pessoas/ sócios a aderir e/ou a rescindir o seu contrato 

com o ginásio. Tendo em consideração o valor que se atribui à motivação, o 

objetivo é entender as tendências de adesões e rescisões ao longo dos anos. 

Para elaborar o estudo, teve-se acesso aos dados relativos ao conjunto de 

adesões e rescisões e aos respetivos motivos, desde o ano 2013 até ao final de 

2018. Assim, foram analisados os valores de 6 anos para observar tendências 

mensais, comparando os meses homólogos dos diferentes anos, como também 

a comparação mensal com o comportamento de todos os anos. 

Para se perceber a dinâmica representada, será importante entender como 

funcionam os contratos no Solinca. Estes, são realizados pelo período de 
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fidelização de 52 semanas (1 ano), sendo que, após este ano, o contrato renova 

automaticamente por mais 6 meses e assim sucessivamente. Sempre que um 

sócio realiza uma suspensão esse tempo é acrescentado ao final do seu contrato 

sendo que a regra se mantém. Quando se trata de rescisão de contrato do 

cliente, este pode ser executado de diversas formas: 

- Por Não-Renovação, em que o sócio deve avisar e realizar o pedido, até 30 

dias antes do término do contrato, caso não o faça, o mesmo, renova por um 

período de 6 meses; 

- Por Mudança de Residência, quando um sócio altera a sua morada para mais 

de 50km do Solinca onde se inscreveu; 

- Por Motivos profissionais, quando um sócio é despedido do seu emprego e/ou 

muda de local de trabalho para mais longe (mais de 50km do Solinca); 

- Por Motivos de Saúde, quando um sócio se encontra doente/lesionado 

apresentando um atestado que comprove isso mesmo. 

Para estes três últimos, como já foi referido em capítulos anteriores, é necessário 

um comprovativo de alteração da sua residência para mais de 50km do Solinca 

de Gaia, a alteração da situação profissional que pode ser despedimento, 

mudança de local de trabalho ou ainda um atestado médico devidamente 

realizado, onde relate que o/a respetivo(a) sócio(a) não poderá praticar exercício 

físico por um período de tempo indeterminado. 

Estes são os procedimentos normais, segundo os princípios e regulamento da 

organização, para realizar um cancelamento do contrato, independentemente 

dos motivos apresentados existe uma conduta, chamada entrevista de retenção. 

Nesta entrevista, o objetivo, como o próprio nome indica, é manter o sócio e 

fornecer-lhe outras soluções possíveis que não seja a rescisão do seu contrato. 

Deste modo, reforça-se a importância do exercício, sugere-se, sempre que 

possível, uma suspensão do contrato ao invés do cancelamento definitivo, 

realçando que ao rescindir vai perder o valor que paga no momento. Quando o 

membro insiste com o cancelamento é permitido pelo rececionista que o atende, 

oferecer-lhe alguma atividade, seja uma nova avaliação física, um treino com PT, 
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entre outras opções pré questionadas e validadas por os superiores, sempre com 

o objetivo de não perder o sócio. 

Sempre que não ocorra retenção do sócio é necessário reportar sempre a 

entrevista, pois em determinados casos, como uma mudança de residência, 

Saúde ou motivos profissionais, muitas vezes torna-se impossível reverter o 

pedido de cancelamento. 

Com este estudo, pretende-se perceber, as tendências das Adesões e das 

Rescisões realizadas, ao longo de seis anos, no Solinca de Gaia. Por 

consequência, outro objetivo é conseguir realizar uma projeção futura do clube 

estabelecendo estratégias de melhoramento, para que se lute por resultados 

mais fascinantes com  

ênfase numa boa gestão e trabalho em equipa. Esta análise é bastante 

importante pois, a adesão corresponde a 80% da faturação do clube. 

Posteriormente, a análise dos resultados irá ser observada mensalmente e 

anualmente, onde se pretende entender as principais tendências terminando 

com algumas conclusões e sugestões de estratégias de melhoramento. 
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9.2 Análise Mensal das Tendências 

Primeiramente realizei uma análise mensal, 

verificando as maiores tendências e os 

principais motivos que levam as pessoas a 

renovar ou rescindir contratos com o 

Solinca Gaia. 

Observa-se na tabela ao lado (Tabela 1), 

que ao longo dos 6 anos, foram analisados 

cada mês de cada ano, notando-se que 6 

meses ocorrem mais rescisões que 

adesões (março, junho, julho, agosto, 

novembro e dezembro) e nos outros 6 

meses precisamente o contrário (janeiro, 

fevereiro, abril, maio, setembro e outubro).  

Posteriormente, irei perceber se é 

significativo em termos de número e de 

motivos as adesões e rescisões no total dos seis anos.          

Após isto, realizei os gráficos mensais de modo a ser mais precisa a observação 

das propensões, assim como, as justificações para determinadas tendências 

acontecerem em momentos bem definidos. Ao mesmo tempo esta análise, serve 

para perceber as prospeções futuras, como também alternativas/ideias de 

melhoramento para reduzir as rescisões de contrato e aumentar as adesões. 

Para tal, deve existir métodos ao longo dos anos com objetivos bem definidos 

em cada mês/semana e dia.  

Os primeiros gráficos a serem apresentados referem-se aos meses de janeiro e 

fevereiro de 2013 a 2018. Saliente-se que nestes como nos seguintes gráficos a 

numeração de 1 a 6 corresponde a: 1 – 2013; 2 – 2014; 3 – 2015; 4 – 2016; 5 – 

2017 e 6 – 2018. 

JAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 252 387 261 375 174 200 1649

Rescisões 25 91 110 86 80 106 498

FEV 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 306 582 457 390 281 223 2239

Rescisões 53 100 280 192 192 134 951

MARÇO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 60 150 126 147 249 143 875

Rescisões 52 93 277 192 252 194 1060

ABRIL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 121 73 97 128 142 66 627

Rescisões 34 64 100 143 120 89 550

MAIO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 54 51 64 177 78 112 536

Rescisões 55 50 84 154 94 69 506

JUNHO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 21 43 48 52 77 32 273

Rescisões 49 72 76 95 116 95 503

JULHO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 71 37 37 53 47 29 274

Rescisões 33 60 90 68 82 64 397

AGOSTO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 161 15 58 60 77 25 396

Rescisões 310 118 116 98 207 102 951

SETEMBRO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 265 255 205 352 150 138 1365

Rescisões 70 104 119 250 166 100 809

OUT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 178 172 162 181 137 210 1040

Rescisões 72 160 149 141 190 150 862

NOV 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 127 24 55 55 97 50 408

Rescisões 109 155 158 130 128 100 780

DEZ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Adesões 62 14 22 33 13 45 189

Rescisões 66 83 94 93 64 90 490

Tabela 1: Dados mensais de adesões e rescisões entre 2013 - 2018 
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Através da análise dos dois gráficos acima, percebe-se que nestes meses, o 

número de adesões é sempre superior às rescisões, com oscilações no decorrer 

dos anos, justificadas pelas diferentes promoções que foram realizadas na 

época. 

Janeiro e fevereiro são dois meses onde todos os anos ocorrem grandes 

campanhas promocionais, possuindo ambos mais adesões ao longo dos anos. 

O facto de existir estas campanhas promocionais as pessoas aderem mais 

facilmente ao ginásio pois as condições são mais acessíveis, promovendo-se 

sempre a oferta de algo gratificante para o novo sócio. Nestes casos as 

motivações dos novos sócios são na maior parte das vezes devido a estas 

promoções. Realço que sempre que existam campanhas, há procedimentos que 

ajudam na divulgação, não só para novos clientes (através de cartazes, rádio, 

TV, panfletos, entre outros), mas também um sistema mais particular de envio 

de mensagens e chamadas a Ex-sócios assim como a pessoas que facultam o 

Web Site do Solinca com o intuito de saber mais informações. As mensagens 

enviadas informam sobre a campanha e respetiva data de término. As chamadas 

realizam-se com a perspetiva de convidar a pessoa a vir visitar o ginásio e 

informar-se das condições. 
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Gráfico 2: adesões e rescisões - janeiro 

Gráfico 3: adesões e rescisões - fevereiro 
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No entanto, esta evolução das adesões nem sempre se comporta da mesma 

forma, o mês de março traz alterações (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mês de março é um exemplo de um declínio de rendimento, ao nível de novas 

adesões, ocorrendo no geral mais rescisões (por não renovação) do que 

adesões. Com a exceção do ano 2013 e 2014. Este, é o mês onde se finalizam 

as campanhas e os valores e condições que o clube oferece são muito elevados 

relativamente aos dois meses passados. Assim, acontece frequentemente 

potenciais novos sócios perguntarem pelas antigas campanhas, pois não têm 

conhecimento do seu término e quando percebem que já não conseguem 

usufruir, não se inscrevem. 

Neste mês as inscrições que temos são pessoas mais auto-motivadas, ou seja, 

na maioria das vezes, indivíduos motivados por querem treinar e melhorar algo 

na sua condição física ou saúde. Nesta situação, grande parte dos novos sócios 

que se inscrevem, fazem-no “independentemente” do valor que lhes é oferecido 

acabam por aderir ao Solinca. 

Na minha opinião, os valores praticados no mês de março deveriam crescer de 

forma mais gradual, pois passar de dois meses (janeiro e fevereiro) com as 

melhores campanhas promocionais para os nossos valores standard, provoca 

alguma desilusão em sócios que acabam por rescindir os seus contratos e outros 

que poderiam ser novos clientes que não se inscrevem. 

Seguidamente, os meses de abril e maio mostram uma pequena mudança 

(Gráfico 5 e 6). 
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Gráfico 4: adesões e rescisões - março 
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Gráfico 6: adesões e rescisões - maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes dois meses as diferenças entre as adesões e rescisões efetuadas foram 

quase nulas. Aproxima-se o verão e o clima também influencia as pessoas a 

estarem motivadas para treinar, sendo que nesta altura era previsível haver uma 

maior preocupação das pessoas devido ao início da época balnear e é normal 

ocorrer um maior cuidado com o corpo. 

Apesar disto, no geral há maior número de adesões do que rescisões. Neste 

período as inscrições, são, por um lado, motivadas pelo treino para ficarem em 

forma e obterem sentimentos de bem-estar e, por outro lado, pela preocupação 

de se estar a aproximar o verão. Como se pode observar (Gráfico 5 e 6) as linhas 

quase se sobrepõem, ou seja, há sempre novos sócios a quererem aderir nesta 

altura pelos motivos mencionados anteriormente, ou outros e também sócios que 

rescindem por falta de tempo ou pelo clima próprio da época, usufruindo do 

tempo de outras formas. 

Ao contrário do que esperava para esta fase do ano, não ocorre um pico de 

adesões. Esta situação pode dever-se ao facto de nesta época não ocorrerem 

campanhas promocionais, como nos meses do início do ano, o que influencia o 

nível de adesões. 
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Gráfico 5: adesões e rescisões - abril 
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Gráfico 7: adesões e rescisões - junho 

Posteriormente, serão apresentados os gráficos referentes aos meses de junho, 

julho e agosto com os dados dos 6 anos em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando ao longo destes seis anos a tendência dos três meses de verão, 

verifica-se que de um modo geral há sempre mais rescisões de contratos do que 

novas adesões ao clube. Segundo os dados fornecidos pela rede Solinca, estas 

rescisões são, na maioria das vezes, por não-renovação do contrato e uma 

minoria pelos restantes motivos anteriormente esclarecidos (saúde, mudança de 

residência, profissionais). 

Nesta altura do ano, as pessoas estabelecem outras prioridades de afazeres, 

sendo que é a época onde muita gente tira férias e mesmo quando têm tempo 

aproveitam-no para realizar atividades diversas e diferentes do resto do ano. 
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Gráfico 8: adesões e rescisões - julho 

Gráfico 9: adesões e rescisões - agosto 
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Apenas no mês de julho no ano de 2013 é que ocorreu, ineditamente, mais 

adesões do que rescisões, sendo este episódio considerado fora da tendência 

normal, os chamados outliers. 

Ao contrário do que esperava, no verão deveria haver mais adesões, pois as 

pessoas têm mais preocupações com a saúde e com o corpo. Na verdade, é 

exatamente o contrário que acontece, quem se inscreve nesta altura são sócios 

altamente motivados para praticar exercício pois não há campanhas e os preços 

são os standards. Por outro um lado, se existisse alguma promoção nesta época, 

poderia aumentar o número de adesões. 

Outra perspetiva que pode ser analisada, sendo uma altura de menor afluência 

ao ginásio, tanto a nível de sócios como de staff, poderá ser mais um motivo de 

pouca diferença nos dados apresentados (Gráficos 7, 8 e 9).  

Seguidamente, nos meses de setembro e outubro (Gráficos 10 e 11) voltam a 

aumentar o número de adesões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes meses acontece de novo um maior número de Adesões, extremamente 

significativos relativamente aos meses anteriores. Analisando os dados são o 
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Gráfico 10: adesões e rescisões - setembro 

Gráfico 11: adesões e rescisões - outubro 
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terceiro e quarto mês com mais adesões, respetivamente. Assim, nesta altura 

são compensados alguns dos resultados dos últimos meses (Gráficos 10 e 11). 

Setembro e outubro são meses onde ocorrem novamente campanhas 

promocionais muito acessíveis. Esta época, é uma altura em que as pessoas 

voltam das férias, regressando às suas rotinas. 

Os novos membros que se inscrevem, estão, normalmente muito motivados e as 

campanhas enaltecem essas motivações, sendo que a maioria das rescisões 

que acontecem nesta altura são por não renovação do contrato.  

Por último, os meses de novembro e dezembro, observados nos gráficos 12 e 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois últimos meses do ano, ocorrem de novo mais rescisões do que novas 

adesões ao ginásio, equiparando-se com a situação dos meses de verão.  

Contrariamente às minhas expetativas, nesta época natalícia, há um declínio 

pois as pessoas descoram um pouco, talvez por ser Natal e não valer a pena, já 

que vão cometer alguns excessos alimentares nessa época. Na minha 
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Gráfico 12: adesões e rescisões - novembro 

Gráfico 13: adesões e rescisões - dezembro 
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perspetiva deveria exatamente acontecer o oposto, devido a um ganho de 

consciência e um esforço extra, visto que, muito provavelmente, os erros 

alimentares vão ocorrer. 

Sendo esta uma altura com poucas campanhas, pois muitas pessoas estão de 

férias, ou vão para as suas cidades passar o Natal, é normal que se reduzam 

promoções.  

 

9.3 Resumo da Análise Mensal 

A competitividade atual obriga a investigação de abordagens inovadoras que 

permitiram às organizações adquirirem vantagens competitivas, em cidades com 

muitas organizações semelhantes, onde a competição se torna mais critica. A 

rendibilidade no desenvolvimento da atividade é uma inquietação com que os 

ginásios se encontram, em que a retenção surge como uma área elementar para 

o sucesso de qualquer negócio (Hurley, 2004) e para a sua rentabilidade 

(Ferrand, Robinson, & Valette-Florence, 2010). 

Na tabela 2 pode-se observar que durante os seis anos examinados e analisados 

por mês, metade, ou seja, seis meses (março, junho, julho, agosto, novembro e 

dezembro) tendem a ocorrer mais rescisões do que adesões e os restantes seis 

(janeiro, fevereiro, abril, maio, setembro e outubro) acontece exatamente o 

contrário. 

No total, somando todos os valores, ocorreram 9871 adesões e 8357 rescisões, 

no total 18228 sócios. De forma a ser mais explícito o significado destes valores, 

vemos que 54,15% são inscrições e 45,85% cancelamentos (18228 equivale a 

100%, através de uma regra três simples obtive as percentagens 

supramencionadas). O objetivo seria obter-se uma percentagem muito mais 

elevada de inscrições e muito menor de cancelamentos, o que não se verifica, 

mostrando ser um mau indicativo da tendência/ negócio ao longo dos anos. O 

objetivo de qualquer centro fitness é promover e conseguir a retenção dos sócios 

e adquirir novos membros, de modo a que a rescisão seja diminuída. 

Deste modo, confere-se que apesar de todas as oscilações ocorridas existe uma 

margem positiva de 1514 adesões ao longo dos seis anos. O mês que 
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tendencialmente possui mais adesões é fevereiro (2239) e menos o mês de 

dezembro (189). Pelo contrário o mês que tendencialmente possui mais 

rescisões é março (1060) e menos é o mês de julho (397).  

Conclui-se também que a maioria dos cancelamentos (80%, segundo dados 

informados por superiores da rede Solinca) realizados são por não- renovação 

do contrato, sendo os restantes 20% são anulados, por motivos de saúde, 

profissionais ou mudança de residência, devidamente justificados. Na minha 

ótica, o objetivo seria melhorar a retenção do cliente através de algumas 

estratégias, como a oferta de atividades para novas adesões (aula de PT, nova 

Avaliação física, consulta nutrição, entre outras para sócios ativos com tendência 

ao abandono e para os antigos e fiéis membros ao clube). 

 

 

9.4 Análise Anual das Tendências 

 

Gráfico Anual:  

 

Ao analisar o gráfico acima, que reflete o comportamento anual, verificou-se que 

nos anos 2015, 2017 e 2018 ocorreram no total mais rescisões do que adesões. 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2013 Adesões 252 306 60 121 54 21 71 161 265 178 127 62 1678

Rescisões 25 53 52 34 55 49 33 310 70 72 109 66 928

2014 Adesões 387 582 150 73 51 43 37 15 255 172 24 14 1803

Rescisões 91 100 93 64 50 72 60 118 104 160 155 83 1150

2015 Adesões 261 457 126 97 64 48 37 58 205 162 55 22 1592

Rescisões 110 280 277 100 84 76 90 116 119 149 158 94 1653

2016 Adesões 375 390 147 128 177 52 53 60 352 181 55 33 2003
Rescisões 86 192 192 143 154 95 68 98 250 141 130 93 1642

2017 Adesões 174 281 249 142 78 77 47 77 150 137 97 13 1522

Rescisões 80 192 252 120 94 116 82 207 166 190 128 64 1691

2018 Adesões 200 223 143 66 112 32 29 25 138 210 50 45 1273

Rescisões 106 134 194 89 69 95 64 102 100 150 100 90 1293

Tabela 2: Dados relativos a adesões e rescisões, 2013 - 2018 

Gráfico 15: Gráfico anual de adesões e rescisões, 2013 - 
2018 

Gráfico 14: Gráfico anual de adesões e rescisões, 2013 – 2018 
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No entanto, o ano em que acontece menor diferença entre cancelamentos e 

inscrições é em 2018 em que a disparidade foi apenas de 20 cancelamentos a 

mais, relativamente ao número de inscrições. Em 2015 essa variação foi de 61 

e onde se sentiu mais, foi em 2017 com uma diferença de 169 cancelamentos 

comparando com as inscrições realizadas. 

 Pelo contrário, nos anos 2013, 2014 e 2016 ocorreram mais adesões do que 

rescisões, neste caso as diferenças entre as inscrições e cancelamentos são 

elevadas, o que demonstra ser um bom indicativo para o negócio. Portanto, para 

perceber qual o melhor ano para o clube, realizamos a diferença entre adesões 

e rescisões ficando assim com o resultado real de novos sócios. Logo, 2013 foi 

o ano onde obtivemos melhores resultados, tendo uma diferença de 750 adesões 

a mais do que rescisões. De seguida, em 2014 esta diferença foi 653 e por último 

o ano 2016 foi o que obteve menos resultados dos três, apesar de no geral terem 

sido realizadas 2003 inscrições, ocorreram também muitas anulações de 

contrato (1642) ficando apenas 361 sócios na realidade. Através destes dados 

entende-se uma tendência decrescente ao longo dos anos, apesar da margem 

ainda ser positiva. 

Para completar, realizei os rácios (estatística de proporção entre dois valores), 

entre as adesões e rescisões (adesões a dividir pelas rescisões), para perceber 

de forma mais clara, o que acontece no decorrer destes seis anos, perspetivando 

o que poderá acontecer no futuro. 

Assim, em 2013 o rácio foi de 1,81; 2014 de 1,57; 2015 de 0,96; 2016 de 1,22; 

2017 de 0,90 e 2018 de 0,98; observando-se mais uma vez a tendência 

decrescente ao longo dos 6 anos (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

ANO RÁCIO= A/R

2013 1,81

2014 1,57

2015 0,96

2016 1,22

2017 0,90

2018 0,98

Tabela 3: Rácios das adesões e rescisões, 2013 - 
2018 
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De maneira, a ser mais percetível esta tendência, realiza-se o Gráfico 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a tabela e o gráfico acima, verifica-se, através dos rácios, mais uma 

vez uma tendência decrescente ao longo dos anos observados. 

Excecionalmente, em 2016 ocorre um crescimento, mas posteriormente volta a 

decrescer, havendo novamente um ligeiro crescimento em 2018. 

Apesar de se observar um decréscimo nos anos observados, as adesões ainda 

superam as rescisões. No entanto sendo uma pequena diferença de 54,15% 

(adesões) e 45,85% (rescisões), sendo importante tomar algumas medidas para 

que esta amplitude seja cada vez maior. 

 

9.5 Conclusão  

Apesar de tudo que foi observado e analisado, o Solinca de Gaia mantém-se, 

como se percebeu anteriormente, com uma margem positiva relativamente ao 

número das adesões superiores ao das rescisões no total dos seis anos 

estudados. 

Contudo, a tendência que tem vindo a ocorrer é decrescente e é necessário 

proceder a estratégias que visem mudar este comportamento, para que ocorra 

uma maior de retenção de clientes e elevar o número de angariação de novos 

sócios. 

Gráfico 16: Rácios das adesões e rescisões, 2013 - 2018 
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9.6 Sugestão de Estratégias para o Solinca de Gaia 

Da análise realizada, tomei a iniciativa de elaborar algumas propostas e 

estratégias simples que se poderão aplicar no futuro do Ginásio Solinca de Gaia, 

com o objetivo de melhorar esta tendência. 

-  Promover campanhas promocionais nas alturas que antes não ocorriam (abril, 

Pico de Verão, novembro/dezembro); 

- Investir na divulgação através do departamento comercial, isto é, mais 

chamadas diárias e envio de SMS, que muitas vezes não são realizadas; 

- Apostar em mais promoções para sócios que tragam mais amigos (já há 

desconto de 10%, mas é pouco divulgado e é apenas para novas inscrições), 

sugerindo propagar por SMS aos nossos sócios, sendo aproveitado também 

para os clientes antigos; 

-  Realização de mais estudos de mercado para compreendermos a concorrência 

e os membros do clube; 

- Solicitar uma maior eficiência e rapidez no sistema esport que muitas vezes 

atrasa o trabalho a ser efetuado; 

- Estabelecer uma rotina de reuniões, que não existe, com colaboradores para 

evitar erros e promover a melhoria através de opiniões dos empregados da 

empresa; 

- Lutar por parcerias com empresas externas, de modo a ter vantagens para 

ambas. Já existem muitas, mas são pouco divulgadas, se fossem mais 

publicitadas, talvez houvesse mais procura; 

- Investir no bom atendimento ao sócio. Um exemplo é, muitas vezes não existir 

professores em sala, e quando há o atendimento não é o melhor. Ser eficaz na 

avaliação física, estabelecendo um plano de treino específico para a pessoa. Um 

bom serviço é a melhor publicidade que se pode fazer; 

- Investir na tecnologia, tendo por exemplo, uma aplicação que já existe para 

marcar aulas, mas não para obter o plano de treino após a realização da 

avaliação física, marcações de consultas de nutrição, entre outras funções que 

podem vir a ser muito práticas com o auxílio e o avanço das novas tecnologias; 
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- Divulgação de campanhas através dos professores nas aulas ou na sala, desta 

forma, os antigos sócios trazem amigos e têm benefícios para eles próprios.
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10. Reflexão crítica e Competências adquiridas 
 

A reflexão critica, visa reforçar as competências adquiridas, assim como fazer 

observações relativas às atividades exercidas durante o estágio. Realço que, 

todas as atividades foram encaradas como um desafio e que as superei de forma 

muito positiva, de modo a dar o melhor contributo à entidade de estágio. 

As funções desenvolvidas no meu estágio curricular, na Gestão do ginásio 

Solinca de Gaia, surpreenderam-me, sendo que a minha experiência nos 

departamentos que passei desenvolveram em mim uma aprendizagem pessoal 

e profissional, na qual consegui por em prática alguns conhecimentos adquiridos 

no Mestrado de Gestão Desportiva. Deste modo, permitiu-me consolidar 

conhecimentos, assim como, obter novas aprendizagens referentes à gestão 

especifica no mercado do fitness, no mundo real. 

O facto de ter iniciado o meu estágio na Receção ajudou-me bastante a conhecer 

os sócios nos diferentes horários, a conhecer o sistema que a rede Solinca 

trabalha diariamente em qualquer departamento e, sem dúvida, que me 

beneficiou na qualidade do trabalho posterior nos restantes cargos por onde 

passei (Consultor Comercial, Membership e Club Manager). Destaco ainda, que 

na Receção senti que fosse um dos departamentos mais importantes e que 

executava tarefas de maior responsabilidade, pois é lá que todos os 

procedimentos têm início. Desta forma, foi um cargo que acompanhei durante 

todo o estágio, porque sempre que algum colega faltava ou sempre que era 

necessário realizar horas de substituição eu fazia autonomamente e toda a 

equipa confiava no meu trabalho, tendo autorização para todos os 

procedimentos, o que foi bastante enriquecedor para mim.  

Seguidamente, no departamento de Consultor Comercial, evoluí no que se refere 

ao contacto telefónico com possíveis membros, assim como pessoalmente 

quando realizava visitas pelo clube aconselhando os potenciais sócios para que 

aderissem ao clube. No entanto, houve algo que me deixou desconfortável e, 

fiquei um pouco confusa, por exemplo, na atribuição de comissões de todas as 

novas adesões ao ginásio, pois estas, eram contabilizadas para os prémios 

salariais do Consultor Comercial, se os objetivos fossem superados. Todavia, a 
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maioria das vezes quem consegue novas adesões são, os colaboradores da 

Receção, também alguns professores que estejam disponíveis, ou Staff que 

traga amigos e familiares para se inscrever, e não o próprio comercial. Deste 

modo considero mais justo que os colaboradores da Receção tenham direito a 

um prémio, uma vez que também contribuem para a realização de novas 

adesões. Apesar disto, como referi, aprendi a realizar publicidade do clube 

(sabendo sempre todas as campanhas promocionais em vigor), a falar ao 

telefone de maneira a captar a atenção do cliente agendando muitas visitas que 

se transformavam em adesões. Algo que me admirou neste cargo, é que não 

tem um horário de trabalho definido e não possui um delineamento de tarefas 

organizado, sendo que, vai efetuando o seu trabalho consoante as prioridades 

que acontecem durante o dia, com o objetivo final de realizar o máximo de 

adesões possíveis, no sentido de atingir sempre as suas metas. Foi bastante 

enriquecedor, gostei do que fiz, e principalmente senti-me orgulhosa por ter 

auxiliado a atingir vários objetivos. No decorrer do estágio, participei várias vezes 

nas tarefas do comercial, apenas em situações de campanhas promocionais, 

porém fiquei autónoma em todas as funções que o Consultor Comercial executa, 

sendo que quando este, por motivos pessoais, não comparecia eu efetuava 

partes da sua função. 

Posteriormente, na função de MemberShip, considero que foi onde mais aprendi 

ao longo do estágio, sendo também o mais complexo em termos de tarefas 

diárias a realizar, como a execução de suspensões dos sócios, cancelamentos, 

gerir todas as despesas do ginásio, emissão de faturas e realização de 

reembolsos, entre outras atividades que passei a adquirir competências para as 

fazer autonomamente. Conseguir esta autonomia para mim foi muito gratificante, 

pois já tinha o meu próprio lugar no escritório onde realizava as minhas tarefas 

com a total confiança dos superiores, ainda que com a devida supervisão quando 

necessária. Este departamento de serviços financeiros permitiu-me por em 

prática conteúdos adquiridos no mestrado, e, por isso se tornou muito mais 

desafiante. Foi também onde senti maior dificuldade, pois trabalha-se com vários 

sistemas e é o cargo que apoia o Club Manager do clube tendo assim uma 

responsabilidade acrescida. 
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Relativamente, à função de Club Manager, realizada em último, foi uma 

experiência benéfica para a minha evolução enquanto estagiária, sendo que é 

neste cargo que se enquadra a gestão da rede Solinca. As atividades do CM são 

de elevada responsabilidade, no entanto, foi o único cargo em que não me senti 

independente na concretização das diversas tarefas, pois durante o tempo que 

estava neste serviço, era várias vezes requisitada para apoiar a Membership 

devido ao volume de trabalho diário que esta tem. Deste modo, aprendi 

estratégias de gestão de equipa, e percebi que muito do trabalho do CM passa 

por uma gestão diária do seu tempo a resolver diferentes situações do clube, e 

dos seus colaboradores tal como as que referi no capítulo dos procedimentos 

deste. 

No que diz respeito, aos eventos em que participei, foram ambos muito 

enriquecedores, pois apesar de já ter organizado eventos outrora, num clube foi 

a primeira vez. Assim, permitiu-me, organizar, montar e desmontar toda a 

estrutura e materiais necessários para o evento, preparar toda a decoração 

segundo os temas escolhidos, como também, ter contacto e ficar encarregue de  

diversas crianças, tendo a responsabilidade de as orientar e ajudar em tudo que 

fosse preciso até as entregar, muito felizes, novamente aos pais. Não só com os 

mais novos, mas também com os adultos os eventos instalavam sempre um 

ambiente divertido, onde toda a gente cooperava e valia a pena trabalhar. 

Referindo-me agora ao pequeno estudo de caso, que realizei no Solinca, apesar 

de não poder ter tido acesso a muitos dados, foi interessante perceber as 

tendências que nos últimos anos descrevem as adesões e as rescisões de 

contrato no ginásio. Concluindo que são necessárias aplicar mais estratégias 

para que a tendência decrescente observada se altere para crescente. Apesar 

disto, verifiquei que o Solinca de Gaia ainda consegue estabelecer uma margem 

positiva e, por isso, ainda se vai a tempo de converter esta tendência.  Contudo, 

é importante salientar que o facto de só ter tido acesso ao número de inscrições 

e de rescisões, não engloba muitos outros fatores que possam estar 

alavancados a estes valores, como por exemplo a variação dos preços mensais 

ao longo dos anos.  

No entanto, apesar de ter adquirido novas capacidades ao longo destes 9 meses 

de estágio, penso que seria gratificante, em qualquer estágio apostarem numa 
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formação prévia para tornar desde início o trabalho mais eficiente, pois existem 

procedimentos para todos os cargos de trabalho e se estes fossem abordados 

numa pequena formação, na minha opinião, seria mais simples a integração, a 

eficácia e a evolução das competências. Apesar disso adquiri muitas novas 

competências ao realizar o estágio, desde o atendimento ao cliente até à gestão 

propriamente dita, como o lançamento de faturas, tratar de todas as despesas 

do clube, aprender a utilizar diversos e complexos sistemas informáticos, gestão 

de uma equipa, entre as restantes que foram supramencionadas.  

O facto de ter ficado completamente autónoma em três dos quatro cargos que 

exerci, Rececionista, Consultora Comercial e Membership, mostra as 

competências que foram assimiladas e postas em prática até o findar do estágio. 

Assim, as minhas expetativas foram superadas servindo como ponto de partida, 

para que tenha um futuro profissional nesta área que tanto me fascina. 

Neste momento, tenho a felicidade de me sentir preparada para exercer gestão 

desportiva, principalmente numa função semelhante à de Membership, em 

empresas relacionadas com o desporto, marcas desportivas, organizações 

desportivas, entre outras oportunidades que possam surgir. 

Por fim, após uma reflexão daquilo que exerci e tendo em conta que a equipa 

onde estive inserida foi incansável e acolhedora ajudando-me sempre que tinha 

dificuldades. Do mesmo modo, tentei sempre ser prestável, disponível, 

responsável e eficiente para qualquer situação e todos os departamentos foram 

aprazíveis de se realizar. 
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11. Considerações Finais e Perspetivas futuras  

 

Durante o decorrer do Mestrado em Gestão Desportiva, consegui aprofundar os 

meus conhecimentos sobre a Gestão Desportiva, sendo que o estágio enalteceu 

a prática destes saberes. 

Assim, neste capítulo, o objetivo é estabelecer algumas conclusões desde o 

começo de realização do relatório até à finalização do estágio propriamente dito, 

realçando todo o processo de realização do relatório de estágio e do estágio em 

si, visto que este foi um método determinante para o meu desenvolvimento 

pessoal e profissional, relativamente à melhoria da minha confiança, segurança, 

autonomia, liderança, entre outros aspetos que espero ainda desenvolver no 

futuro a nível profissional, e ambiciono que seja nesta grande área que é a 

gestão. 

Inicialmente, o facto de ter pesquisado e conhecido toda a história da Sonae, foi 

bastante pertinente para a minha formação relativa a esta empresa e auxiliou-

me a perceber como a Sonae evoluiu até chegar a uma das suas áreas de 

negócio que é o fitness. Após isto, um dos principais contributos foi ter a hipótese 

de compreender o crescimento da indústria do fitness, que hoje em dia sofre um 

desenvolvimento cada vez maior, por sua vez, esta evolução, requer também 

uma exigência enorme a todos os níveis, desde a contratação de colaboradores 

competentes quer na qualidade das instalações e serviços que se ofereça. 

O Solinca de Gaia fez-me compreender que neste âmbito do fitness, todos os 

cargos são de extrema importância, a Receção porque é a imagem do ginásio e 

o primeiro impacto para o cliente ser bem recebido, a vertente comercial por ser 

quem produz estratégias para captar o cliente e incentivar a que este adira ao 

melhor ginásio, a Membership por ser um departamento de extrema 

responsabilidade relativa a todo o processo financeiro, e o papel do gestor (CM) 

é extraordinariamente diversificado, pois trabalhada com muita variedade de 

atividades que requerem muitas competências e conhecimento muito vasto, no 

que diz respeito à organização/método, à coordenação, liderança, solucionar 

problemas, entre outras habilitações. Além disso, conhecer todas as atividades 

que a rede Solinca oferece é indispensável para qualquer departamento e 
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principalmente para o CM, que deve gerir tudo que acontece dentro do clube 

desde as atividades, aos colaboradores, até aos técnicos de manutenção e 

limpeza, de modo a obter o sucesso. Com o estágio, percebi também esta 

grande multiplicidade de serviços de qualidade que a rede Solinca oferece, 

assegurando o conforto e o bem-estar em todos eles, sendo que inicialmente, 

cometi alguns erros e aprendi muito com eles, apesar de ser algo que ninguém 

gosta, deve-se tirar o maior proveito/ aprendizagem e evitar que aconteça 

novamente. No decorrer do estágio profissionalizante, consegui cumprir com os 

objetivos traçados no planeamento, com pequenas exceções, mas sempre 

focada no plano que me tinha sido elaborado pelo Supervisor local. No entanto, 

a elaboração do relatório teve algumas dificuldades, mas nunca baixei os braços, 

dando sempre o melhor de mim, ao manter-me persistente e determinada em 

todas as fases do mesmo.   

Devido a toda esta evolução que esta área esta a sofrer, é natural que cada vez 

mais a qualidade de todos os serviços melhore, por isso, para haver sucesso é 

necessário criar estratégias e promover a diferenciação no mercado. O objetivo 

é lutar sempre pela qualidade do serviço, para que os clientes estejam satisfeitos 

e, por sua vez sejam fiéis, o maior tempo possível. Neste sentido, o estudo 

desenvolvido, sobre as adesões e as rescisões que acontecem no ginásio 

Solinca de Gaia, fez-me entender que nem tudo pode parecer evolutivo, pois as 

tendências observadas foram decrescentes apesar de ainda apresentar um valor 

de margem positivo e por isso, sugeri algumas estratégias referidas nesse tópico, 

de modo que a tendência acompanhe o desenvolvimento do mercado. 

Por último, referindo-me à equipa que me acompanhou, estes foram incansáveis, 

senti-me desde o começo, completamente integrada, e ao longo do tempo para 

além de serem excelentes profissionais e me ajudarem em todas as atividades/ 

tarefas necessárias, também desenvolvi laços afetivos tornando-me amiga de 

muitas pessoas. Foi sem dúvida, gratificante em todos os sentidos. 

Concluindo, no findar do meu estágio, pretendia realizar na empresa um estágio 

profissional após o término do curricular, pois penso que seria uma mais valia 

para mim e quem sabe integrar mais tarde os quadros da empresa. De facto, 

isso infelizmente não foi permitido, pois nesta empresa nunca ocorreu estágios 

profissionais na vertente da Gestão Desportiva. Por sua vez, também integrar os 
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quadros da empresa, não é fácil começar de imediato na gestão, sendo que o 

que acontece é iniciar, por exemplo, no departamento comercial e 

posteriormente crescer dentro da empresa até Club Manager ou funções 

semelhantes. Neste momento tenho as portas abertas no Solinca e quem sabe 

ainda este ano venha a exercer funções na empresa. 

O meu objetivo de curto prazo é exercer profissionalmente na área da gestão 

seja em ginásios ou em empresas relacionadas com desporto ou mesmo marcas 

desportivas. Assim, para que isto aconteça estou disposta a começar a minha 

carreira por qualquer outra área relacionada, de modo a evoluir e tornar-me uma 

excelente profissional da gestão desportiva. 
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