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RESUMO 

 

O crescimento acentuado de ginásios e health clubs com que nos 

deparamos nos últimos anos leva-nos a pensar que, por um lado, os 

consumidores possuem hoje uma posição mais atenta e ponderada no que 

concerne aos benefícios que advém da prática de actividades de 

fitness/wellness (boa forma/bem-estar); por outro lado, os gestores e 

empresários começam a usufruir desta nova oportunidade de mercado, 

apostando na sua construção e idealização (Correia, 2000). 

O presente estudo tem como principal objectivo compreender o 

funcionamento dos ginásios e health clubs que se revelam mais tradicionais na 

vertente de marketing, mais especificamente do Total Fitness. A 

especificidade do ginásio em questão, a posição geográfica, cultural e sócio 

económica legítima a sua abordagem enquanto estudo de caso e a sua 

escolha foi realizada de acordo com o objectivo do estudo. 

A concretização deste estudo teve o seu início na construção da revisão 

da literatura visando o enquadramento teórico e a identificação das categorias 

presentes na descrição e interpretação dos dados obtidos. Para a recolha de 

dados desenvolveu-se uma pesquisa no terreno, complementada por 

entrevistas semi-estruturadas a quatro colaboradores do ginásio em causa. 

A descrição e interpretação dos dados baseiam-se na análise e no 

confronto da realidade observada no terreno com as categorias, a marca, a 

qualidade e a retenção e fidelização de clientes, identificadas aquando da 

revisão da literatura. 

A análise dos resultados do estudo sugere que, apesar dos valores e da 

cultura da organização se encontrar bem definida pelos colaboradores, torna-

se necessário dar visibilidade e valor à marca Total Fitness, melhorando a 

qualidade das instalações e apetrechamento, pois dado o momento de crise 

que se vive e com o aumento não só da concorrência, mas também da 

agressividade dos clubes de fitness em termos de marketing, fundamental é 

atingir a excelência nos aspectos tangíveis (os que se podem controlar) da 

organização. Deste modo, é premente a implementação de uma política de 
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retenção e fidelização que vá de encontro às novas tendências, necessidades 

e demandas dos clientes, permitindo a diminuição da taxa de abandono do 

ginásio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: GINÁSIOS, HEALTH CLUBS, MARKETING, 

ACTIVIDADE FÍSICA, DESPORTO. 
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ABSTRACT 

 

Lately, we have met a significant growth of facilities such as Gyms and 

Health Clubs which leads us to do some thinking about the consumers who are 

paying more attention and being more thoughtful about the benefits of the 

fitness/wellness practice; on the other hand, the managers and entrepreneurs 

start to profit on this new market opportunity through the opening of this 

compounds, Gyms and Health Clubs (Correia, 2000).    

The hereby research aims to understand the Gyms and Health Clubs 

working which disclose themselves more traditional about marketing, especially 

Total Fitness gym and health club. This gym‟s specificity, its geographical, 

cultural and social- economic standing asserts its approach as a case study, 

and therefore it was chosen because its similarities with the study‟s purpose. 

The literature revision was the starting point for this research aiming the 

theoretical framing and the categories identification present on the description 

and interpretation of the collected data. A field research was developed to 

gather information, and semi structured interviews were carried on with four 

Total Fitness workers. 

The data description and interpretation are grounded on the analysis and 

comparison of the reality monitored on the field with the categories, the brand, 

the quality, and costumer‟s preferences in gyms and health clubs, already 

identified when revising literature.   

The data analysis suggests that although the organisation values and 

culture meet the workers definitions, it is imperative to reshape the Total Fitness 

brand with visibility and value, enhancing the facilities „quality and equipment, 

as the current severe crisis moment and the competition increasing, together 

with the fitness clubs boldness concerning marketing, fundamental is to achieve 

the excellence in the handy aspects (the controllable ones) of the organisation. 

Hence, a policy of costumers‟ gaining and holding is urging, meeting the new 

tendencies, demands and costumer‟s needs, allowing the decreasing of the 

gyms‟ abandonment rate    
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RESUME 

 

L‟accroissement  accentué des Gymns et des Health Clubs pendant les 

derniers années nous a amené à penser que  les consommateurs sont plus 

attentifs et prennent  en considération les bénéfices qui arrivent de la pratique 

des activités de fitness/wellness ; d‟un autre coté, les manageurs et les 

entrepreneurs commencent à retirer des dividendes de cette nouvelle 

opportunité du marché à travers de la implémentation de Gymns et Health 

Clubs (Correia, 2000).  

Cette étude a le but de comprendre le fonctionnement des Gymns et 

Health clubs qui se manifestent plus traditionnels en ce qui concerne le 

marketing, plus spécifiquement le Total Fitness Gym et Health Club. La 

spécificité de cette structure, sa localisation  géographique, culturelle et socio – 

économique justifie l‟approche lorsque étude de cas, en remplissant tous les 

conditions idéaux pour bien accomplir notre recherche. 

La construction de la révision de la littérature a été le premier  pas pour 

la concrétisation de cette étude, en permettant l‟encadrement théorique et 

l‟identification des catégories qui font part de la description et de l‟interprétation 

de l‟information colligée. A fin de recueillir l‟information on a développé une 

recherche au terrain, complémentée par des interviews semi – structurées à 

quatre collaborateurs du Total Fitness Gym et Health Club.  

La description et l‟interprétation de l‟information ont été établies sur 

l‟analyse et avec la confrontation observée au terrain avec des catégories, la 

marque, la qualité et la rétention  et fidélisation des consommateurs aux gymns 

et health clubs, identifiées lors de  la révision de la littérature.    

Les résultats de cette recherche mettre en évidence que malgré les 

valeurs et la culture de l‟organisation se trouvent bien déterminées par les 

collaborateurs, il est nécessaire de  donner de la  visibilité et  du valeur à 

marque Total Fitness, en améliorant la qualité des installations et de 

l‟équipement, donc le présent moment de crise et avec l‟augmentation de la 

concurrence, plus l‟agressivité des autres clubs de fitness en concernant le 

marketing, il est très important d‟atteindre l‟excellence dans les aspects 
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tangibles (ceux qui peuvent être contrôlés) de l‟organisation. Ainsi, il est 

pressant l‟implémentation d‟une politique de rétention et fidélisation qui 

s‟harmonise avec les nouvelles tendances, nécessités et exigences des 

consommateurs, en permettant la diminution de la taux d‟abandon du gym. 

 

MOTS – CLEF: GYMNS, HEALTH CLUBS, MARKETING, ACTIVITE 

PHYSIQUE, SPORTS.  
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"Marketing is not the art of finding 

clever ways to dispose of what you 

make. It is the art of creating 

genuine customer value." 

Philip Kotler 
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Os ginásios e health clubs estão associados ao movimento de procura 

de harmonia, de bem-estar físico e psicológico pelas pessoas que almejam um 

corpo mais saudável e belo (Correia et al., 2006). Neste contexto, usufruem da 

tendência de aumento da procura de bem-estar que se tem verificado nos 

últimos anos e desenvolvem uma variedade de serviços em prol da satisfação 

das pessoas. Estas organizações devem ser perspectivadas num ambiente 

concreto, inseridas numa competição, possuindo determinados recursos e 

competências e produzindo serviços para públicos específicos.  

O marketing corresponde ao conjunto de processos e meios da 

organização para satisfazer as carências dos seus públicos-alvo, levando à 

efectivação dos objectivos da empresa. No âmbito do desporto, a preocupação 

reside na satisfação das necessidades dos consumidores de desporto, estando 

o sucesso da troca dependente da competência da organização em associar 

um correcto conhecimento dos praticantes à produção de serviços e aos 

objectivos da organização. 

Uma eficaz gestão de marketing de ginásios e health clubs pauta-se pela 

racionalidade do desenvolvimento da organização, que num mundo competitivo 

terá invariavelmente de situar o focus no cliente. Estamos na presença de 

experiências subjectivas e emoções de difícil mensuração, onde os sócios 

assumem parte integrante do acontecimento e o marketing a adoptar deverá 

ser específico (Correia et al., 2006). Associar a estratégia ao marketing é 

crucial para que os ginásios e health clubs possam desenvolver vantagens 

concorrenciais, cuja identificação, manutenção e defesa a longo prazo se 

tornem na grande questão da estratégia organizacional. As opções estratégicas 

materializam-se nas decisões ao nível da definição dos objectivos, 

segmento(s)-alvo, concorrência, posicionamento e marketing-mix. 

Para compreender e potenciar o marketing em ginásios e health clubs é 

determinante considerar e aliar a qualidade dos serviços e da experiência que 

proporcionamos aos consumidores e à sua satisfação, melhorando assim a 

taxa de retenção e fidelização de clientes. Torna-se essencial conceber, 

sustentar e disponibilizar diferentes formas de fidelização, de modo a 
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engrandecer a posição no mercado de uma empresa que aspire a elevados 

índices de qualidade. 

Assim, o nosso propósito centra-se na produção de um documento de 

consulta, que implique a capacidade de influenciar decisões, visando a 

adopção de resoluções e de políticas de marketing desportivo consistentes 

com a realidade. 

A estrutura do trabalho aqui apresentado obedece a uma sequência que 

entendemos como lógica e quase natural. Optamos pela inclusão dos 

objectivos na Introdução, uma vez que foi deles que partimos para a realização 

deste estudo. 

A Metodologia surge antes do Enquadramento teórico, pois a revisão da 

literatura constitui por si só uma opção metodológica. Dela emergiram as 

categorias presentes na análise e interpretação dos dados recolhidos, visando 

a organização e clarificação das informações colectadas. 

Seguem-se a Tarefa descritiva e a Tarefa interpretativa. Após o 

conhecimento e definição das categorias, procedemos à descrição do conteúdo 

das entrevistas e à análise e interpretação dos dados categoria a categoria. 

A Conclusão finda a intenção proposta, revelando os dados mais 

proeminentes e o rumo a concretizar. 

 

Objectivos 

 

Assim, os objectivos específicos do estudo são: 

 Compreender o marketing como meio propulsor dos ginásios e 

health clubs tradicionais; 

 Analisar o potencial do ginásio e health club Total Fitness; 

 Perceber, detalhadamente, o funcionamento da política de Marca, 

Qualidade, Retenção e Fidelização de clientes do Total Fitness; e  

 Entender a importância dos colaboradores como potenciadores de 

serviços em ginásios e health clubs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. METODOLOGIA 
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1.1 Método Qualitativo 

 

“Um método é um conjunto mais ou menos estruturado e coerente de 

princípios que devem orientar o conjunto de procedimentos do processo no 

qual se inscreve (nomeadamente as técnicas utilizadas).” 

Ketele e Roegiers 

 

 

A metodologia de investigação escolhida para o estudo idealizado foi a 

qualitativa. Tal como refere A. L. George (citado por Bardin, 2004), na análise 

quantitativa o que prevalece é a informação sobre a frequência com que 

emergem certas características; já que na análise qualitativa, utilizam-se 

metodologias capazes de originar informações descritivas que permitem 

perceber o pensamento dos intervenientes na investigação. 

Sabendo que a escolha do método eleito para este trabalho depende do 

objecto da nossa pesquisa, quando nos direccionamos para a compreensão de 

experiências, valores, crenças, atitudes, opiniões e comportamentos humanos 

estamos perante o paradigma qualitativo. Apesar dos métodos quantitativo e 

qualitativo se complementarem, o segundo é possuidor de uma natureza 

indutiva e descritiva que nos aproxima dos indivíduos, visto ter a sua base na 

interpretação e compreensão dos fenómenos e não na sua experimentação. 

Embora este método seja maioritariamente utilizado pelas ciências 

sociais e humanas, a decisão da sua aplicação no marketing desportivo é 

essencial para a obtenção de uma perspectiva mais intimista e pessoal dos 

sujeitos. 

 

 

1.2 Concepção da Investigação 

 

Para a efectivação deste trabalho adoptamos a concepção estudo de 

caso, que é referido como sendo uma investigação que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe única ou 
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especial em determinados aspectos, procurando descobrir o que há nela de 

mais essencial e característico e contribuindo para a compreensão global de 

um certo fenómeno de interesse. 

Analisamos o marketing como ferramenta estratégica no estudo do 

ginásio e health club Total Fitness, já que na perspectiva de Yin (2002, p. 21 e 

2005, p. 380) a dinâmica deste tipo de estudo assenta na competência para 

analisar, no seu íntimo, um caso dentro do seu real contexto, fornecendo bases 

únicas para o entendimento de fenómenos individuais, organizacionais, 

políticos e sociais. 

 

 

1.3 Estratégia de Investigação 

 

Na sequência do estudo de caso exposto neste trabalho, foi delimitada 

uma estratégia de investigação onde foram usados alguns métodos e técnicas 

de suporte para a realização do necessário enquadramento teórico dos 

capítulos subsequentes. 

Para Ketele e Roegiers (1999:154), técnica é um procedimento ou 

conjunto de procedimentos predeterminados que devem ser realizados 

segundo uma determinada ordem e, ocasionalmente, num determinado 

contexto que pode estar mais ou menos condicionado conforme as técnicas 

utilizadas. 

Assim, Lakatos e Marconi (1990) definem dois momentos que se 

prendem com a realização do levantamento de dados, primeiro passo de 

qualquer busca científica: a pesquisa documental (ou de fontes primárias) que 

visa representar o teor de um documento diferenciando-o do original, com o 

objectivo de facilitar a sua consulta e referenciação posteriores (Bardin, 2004: 

40). Esta primeira fase limita-se à análise de documentos, escritos ou não, 

podendo ser utilizada no momento em que o acontecimento/ fenómeno surge, 

ou mesmo posteriormente. O segundo aspecto refere-se à pesquisa 

bibliográfica (ou fontes secundárias), englobando todas as referências 
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bibliográficas publicadas e relativas ao assunto em questão, desde revistas, 

jornais, publicações isoladas, livros, teses, monografias, etc. 

Deste modo, procederemos à elaboração de uma entrevista semi-

estruturada, com perguntas relativamente abertas, que nos auxilie na recolha 

de informação, permitindo a verificação de diferentes perspectivas. Finalmente, 

analisaremos e interpretaremos o conteúdo de toda a informação recolhida, 

com o intuito de a contextualizar na situação pretendida. 

 

 

1.4 Instrumento 

 

Apresentamos de seguida, de forma minuciosa, o instrumento de 

investigação seleccionado, mais concretamente a entrevista semi-estruturada e 

a respectiva elaboração.  

Para este estudo, recorremos à entrevista como instrumento de colheita 

de informação e à técnica de conversação orientada, devido ao interesse que 

existe em compreender e dar significado à experiência e à história do indivíduo 

comum. Este conhecimento visa intensificar a cultura, os valores, as sensações 

e a forma de viver dos sujeitos (Ketele & Roegiers, 1999, Sideman, 1991 & 

Fontana & Frey, 2000). 

Portanto, de forma mais genérica e citando, novamente, Ketele e 

Roegiers (1999:22), a entrevista é “(…) um método de recolha de informações 

que consiste em conversas orais, individuais ou em grupos, com várias 

pessoas seleccionadas cuidadosamente, a fim de obter informações sobre 

factos ou representações, cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade é 

analisado na perspectiva dos objectivos da recolha de informações”.  

As entrevistas foram realizadas a quatro colaboradores, que assumem 

funções distintas no ginásio em questão. Á recepcionista devido ao valor 

atribuído à habilidade de saber relacionar-se com pessoas. As empresas 

necessitam do toque humano e de habilidade na recepção, característica 

considerada fundamental no marketing em Ginásios e Health Clubs. Ao director 

técnico (DT) para adquirir uma perspectiva mais generalista da empresa, visto 
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ser o coordenador das políticas de marketing, contabilidade e recursos 

humanos, gerindo também os serviços, actividades, instalações, equipamentos, 

materiais e a sua manutenção. Ao professor de aulas de grupo (PAG) e ao 

professor de musculação (PM) com o objectivo de perceber o funcionamento 

interno do ginásio e como o relacionamento com os sócios influência a política 

de marketing da empresa. Os indivíduos foram seleccionados 

meticulosamente, em função do objecto de estudo e por oposição à técnica de 

amostragem. 

Por norma, uma investigação centrada no estudo de caso não é 

possuidora de uma amostra tradicional, já que, de acordo com Yin (2005), o 

que está em causa numa pesquisa desta natureza não é a vertente estatística, 

mas sim a analítica. Neste tipo de estudo, em que a importância da amostra 

reside na adaptação desta ao objectivo proposto, os indivíduos são escolhidos 

pelo valor e individualidade que detêm para a pesquisa e não pelo valor 

numérico da categoria que representam (Albarello et al, 1997). 

 

 

1.4.1 Entrevista Semi-Estruturada 

 

Ao recorrermos à entrevista semi-estruturada, orientamos e conhecemos 

os pensamentos, experiências e histórias do indivíduo em torno do objecto 

perspectivado. Sendo este tipo de entrevista flexível, e não tão rígida como a 

estruturada, permite uma maior liberdade e espontaneidade da resposta. A 

relação entrevistado/entrevistador é mais descontraída e possibilita a correcção 

de possíveis enganos, visto superar a dificuldade que, por vezes, as pessoas 

têm em expressar e vislumbrar o que lhes vai na alma através da escrita. 

A fim de elaborar o guião da entrevista, seguiremos aos seguintes 

passos (Garcia, 2000): 

 

1. Revisão bibliográfica exaustiva a fim de isolar as grandes categorias 

de onde sairão as perguntas a realizar na entrevista; 

2. Elaboração de um primeiro modelo de entrevista; 
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3. Sujeição desse modelo a um corpo de peritos; 

4. Introdução das alterações sugeridas pelos peritos; 

5. Entrevistas a elementos do universo do estudo a fim de verificar o 

grau de compreensão destes relativamente às perguntas e o grau de 

adequação das respostas às expectativas do pesquisador; 

6. Discussão dos resultados obtidos com o corpo de peritos que 

entenderá, ou não, introduzir novas alterações ao modelo; 

7. Caso haja necessidade de alterações, proceder-se-á a partir do  

n.º 4, quantas vezes forem necessárias; 

8. Caso não sejam necessárias alterações, passar-se-á à fase de 

aplicação da entrevista. 

 

As entrevistas serão gravadas e realizadas de forma individual para, 

posteriormente, procedermos à transcrição e análise do seu conteúdo. 

 

 

1.5 Análise de Dados 

 

O procedimento que compreende e expõe os dados descobertos e 

colectados pelo investigador é denominado análise de dados. 

Esta análise pode ser realizada de várias formas, sendo do tipo 

confirmatório, visto as categorias serem delimitadas a priori e sustentadas 

através da informação e dos dados recolhidos, mantendo-se sempre em aberto 

a inclusão de novas categorias ou subcategorias. Esta sustentação provém 

tanto da revisão bibliográfica e da análise documental como da informação 

procedente das entrevistas. 
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1.5.1 Análise de Conteúdo 

 

“Tudo o que é dito ou escrito é 

susceptível de ser submetido a 

uma análise de conteúdo.” 

Henry & Moscovici  

 

 

Bardin (2004:37) define a análise de conteúdo como “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens e, dependendo do domínio e da finalidade ambicionada esta 

técnica tem que ser reinventada a cada momento.” 

O objectivo da análise do conteúdo das entrevistas é o estudo e 

compreensão profunda da fala e das palavras como factor individual da 

linguagem, procurando retirar delas o seu significado e valor. Assim, a análise 

de conteúdo (ou, melhor ainda, as análises de conteúdo), debruça-se sobre o 

conhecimento de diferentes realidades contidas no interior das palavras e 

mensagens com que é confrontada, permitindo-lhe conhecer aquilo que mais 

as identifica (Bardin, 2004). 

 

 

1.5.2 Codificação 

 

Para Bardin (2004:97), “tratar o material é codificá-lo”. A codificação 

corresponde a uma alteração dos dados existentes no texto, permitindo 

clarificar as particularidades do conteúdo presentes. Nas palavras de Holsti (cit. 

por Bardin, 2004) “A codificação é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem 
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uma descrição exacta das características pertinentes do conteúdo.” Pressupõe, 

deste modo, dois tipos de unidades a respeitar: a unidade de registo e a 

unidade de contexto.  

A unidade de registo equivale à porção do conteúdo considerada como 

unidade de base, direccionando-se para a categorização e contagem 

frequencial e podendo variar na sua natureza e grandeza (Bardin, 2004). Como 

a investigação é de cariz qualitativo, será considerada a presença ou ausência 

de indicadores em detrimento da frequência. Na análise de conteúdo o recorte 

é sempre de ordem semântica e a unidade de registo utilizada será o tema, 

visto ser o objectivo da investigação estudar as motivações, crenças, opiniões, 

atitudes, valores e tendências nas respostas dos entrevistados (Bardin, 2004). 

Berelson (citado por Bardin, 2004, p.99) define o tema como “uma afirmação 

acerca de um assunto. Quer dizer, uma frase, ou uma frase composta, 

habitualmente um resumo ou uma frase condensada, por influência da qual 

pode ser afectado um vasto conjunto de formulações singulares.” 

A unidade de contexto possibilita o entendimento da unidade de 

registo, pois corresponde a uma fracção da mensagem que, por ser superior a 

esta, permite a sua profunda compreensão (Bardin, 2004). 

 

 

1.5.3 Categorização 

 

“A partir do momento em que a análise de conteúdo decide codificar o 

seu material, deve produzir um sistema de categorias.” 

Laurence Bardin 

 

 

Com o intuito de elaborar o guião das entrevistas, realizamos 

primeiramente uma revisão bibliográfica para isolar as respectivas categorias. 

Todavia, mesmo que o investigador inicie o seu estudo com um quadro 

conceptual pré-definido (guião), como resultado das suas “descobertas” na 
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bibliografia, as categorias e questões não estão totalmente fechadas no início 

da sua pesquisa. 

A categorização pode ser idealizada de duas formas, a saber: uma seria 

no momento em que as categorias vão sendo construídas durante o estudo e à 

medida que a informação vai sendo recolhida; e a outra quando se define a 

priori um conjunto de categorias consoante os elementos e os objectivos da 

investigação (Bardin, 2004). Para este estudo optamos pela segunda opção, ou 

seja, a execução de um sistema categorial que surge da revisão bibliográfica e 

de onde emergem as questões que constituem e conduzem a entrevista em si. 

Assim sendo, aquando da elaboração do sistema de categorias, 

procuramos obedecer às seguintes regras recomendadas por Bardin (2004): 

homogeneidade, exaustividade (esgotar o texto no seu todo), exclusividade 

(um mesmo elemento do conteúdo apenas pode ser classificado numa 

categoria), objectividade (os resultados devem ser iguais, mesmo com o uso de 

diferentes codificadores) e adequação/pertinência (adaptadas ao conteúdo e ao 

objectivo do estudo), representando todas estas regras uma importância 

fundamental na análise que se requer válida e fidedigna.  

Tendo em conta as características, os parâmetros e os objectivos 

propostos, as categorias estabelecidas foram as seguintes: 

 

1. A Marca em Ginásios e Health Clubs. 

 

As Marcas fazem parte do nosso quotidiano e estão a ganhar 

progressivamente terreno num mercado bastante competitivo. Desde muito 

cedo, o homem sentiu a necessidade de diferenciar o seu produto/serviço de 

outros similares. Hoje compramos Marcas ao invés do produto em si. 

Compramos LG e não electrodomésticos, Nike e não calçado ou roupa 

desportiva, Carolina Herrera e DKNY e não perfumes. 

Existimos num mundo de Marcas, as quais baseiam a sua existência 

numa construção e evolução constantes. O conceito valor da marca é 

complexo, podendo ser mensurado em termos económicos ou cognitivos, 

afectivos ou comportamentais, dependendo da reacção do cliente. Este 
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conceito inclui a Imagem e Identidade da Marca, na qual a primeira se alia ao 

processo de recepção e depende da percepção e entendimento do 

consumidor; e a segunda ao da emissão que corresponde à ideia e à 

mensagem que é desenvolvida e apresentada pela própria organização.  

Na sociedade hodierna, as empresas vêm-se obrigadas a posicionar, 

diferenciar e tornar conhecidas as suas marcas de entre um conjunto vasto de 

produtos e serviços similares, de forma a não “caírem” no esquecimento. Os 

ginásios e health clubs partilham desta preocupação. Os centros de fitness têm 

vindo a multiplicar-se e a ganhar terreno nos últimos anos, devido a uma 

exigência social que impõe a adopção de um estilo de vida activo e saudável. 

Escolhemos esta categoria porque a concepção de uma marca forte e positiva 

e que permita o reconhecimento da organização é determinante. Logo, é 

importante perceber como o Total Fitness funciona neste âmbito. Para 

evidenciar o valor da Marca, numa perspectiva de fitness, torna-se necessário 

avaliar os antecedentes e consequências, ou seja, a qualidade percepcionada, 

a consciência da Marca, as associações da Marca e a fidelidade da Marca.  

Organizados metodicamente em conjuntos (Health Club, Organização e 

Mercado) e, tratados pelos componentes do valor da Marca, numa lógica de 

causa/efeito, os antecedentes vão criar condições para atingir os objectivos 

pretendidos: a retenção e fidelização dos clientes e o aumento das vendas. 

 

2. A Qualidade em Ginásios e Health Clubs. 

 

Por se tornar necessária a distinção entre os diferentes tipos de resposta 

pretendida pelos inquiridos, subdividiu-se esta categoria, dando origem a duas 

subcategorias: 

 

2.1. A qualidade dos colaboradores. 

2.2. A qualidade do serviço. 

 

Qualidade é um conceito difícil de definir. Podemos encontrar na 

bibliografia diversos trabalhos com definições variadas. No entanto, optamos 
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por considerar que qualidade é conseguir, progressiva e evolutivamente, que o 

produto ou serviço cumpra, de forma imediata e exacta, o fim a que se propôs, 

fornecendo ao cliente, seja este interno ou externo, um produto ou serviço que 

o preencha e satisfaça. Em termos estratégicos, a gestão da qualidade 

assume-se como uma ferramenta de gestão, sem a qual é difícil competir num 

mercado cada vez mais dinâmico. Em relação aos ginásios e health clubs a 

gestão da qualidade tem, habitualmente, como finalidades ultrapassar a 

concorrência, aperfeiçoar o contacto com o cliente, suprimir desperdícios e 

reduzir os custos adicionais e desnecessários. Daí a sua escolha. 

A aplicação correcta de sistemas eficazes de gestão de qualidade 

conduz a um incremento ao nível da produtividade e rentabilidade da empresa. 

Hoje, em ginásios e health clubs, os clientes já não adquirem apenas um 

produto ou serviço mas toda uma experiência que abrange a decisão de 

compra, o acto de comprar, a utilização e o serviço/produto em si. Torna-se 

essencial investir em formas divergentes de fidelização e retenção de clientes, 

com vista à conquista de uma postura que reflicta elevados indicadores de 

qualidade para a empresa.  

Com um paradigma de CRM organizado, é exequível a criação de valor 

para a organização e para o cliente, aumentando também a lealdade junto 

deste. Tudo isto implica um plano estratégico direccionado para a evolução, 

comunicação e incorporação da cultura de valores da organização junto da 

população. Cada vez mais o cliente já não se acomoda e satisfaz com o bom 

quando já usufruiu do excelente. Só com óptimos padrões de qualidade, num 

universo cada vez mais concorrencial, se torna possível diferenciar um health 

club de qualidade média de um wellness club de qualidade superior. O 

envolvimento da gestão de topo e a disponibilidade e autonomia dos 

colaboradores possibilitam uma administração baseada em factos e uma 

ênfase cada vez maior no cliente. À medida que o wellness se expande, as 

empresas que eficazmente aliem a qualidade do serviço à satisfação integral 

do cliente conseguirão liderar o mercado.  

 

3. A Retenção e fidelização de clientes em Ginásios e Health Clubs. 
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Por se tornar necessária a distinção entre os diferentes tipos de resposta 

pretendida pelos inquiridos, subdividiu-se também esta categoria, dando 

origem a duas subcategorias: 

 

3.1. Formas de combate ao abandono. 

3.2. Estratégias de retenção e fidelização de clientes. 

 

A escolha deste parâmetro recai em averiguar a existência ou ausência 

de uma política de retenção e fidelização de clientes e, caso exista, perceber o 

seu funcionamento. A subida da taxa de retenção dos clientes é de extrema 

importância para o sucesso económico do ginásio. Conquistar um novo cliente 

implica um esforço monetário maior do que manter os já existentes. Contudo, e 

infelizmente para os centros de fitness, os orçamentos não levam em 

consideração o valor do cliente leal. A maior parte focaliza a sua atenção nos 

custos e proveitos da organização, ignorando o cash-flow esperado ou previsto 

durante o ciclo de vida do cliente com o ginásio.  

É fundamental enaltecer a vertente humana na gestão de academias, 

fazendo primar a interacção da empresa com os colaboradores, dos 

colaboradores com os clientes e dos clientes com os clientes.  

 

 

1.6 Interpretação de Dados 

 

Após a aplicação da entrevista é essencial analisar o conteúdo, o teor 

daquilo que foi dito, pois só assim as palavras e expressões ganham sentido 

para a investigação. Este processo consiste na organização sistemática das 

transcrições das entrevistas, de notas e outros materiais recolhidos, com o 

intuito de incrementar a sua compreensão. 

Para analisar o conteúdo das entrevistas, o método adoptado foi a 

heurística, procedimento de descoberta e exploração do material e 

aperfeiçoamento de uma grelha de análise; seguido de um trabalho de 
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codificação e comparação sistemática, que conduziu à interpretação e reflexão 

dos dados recolhidos. 
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2.1 As Pessoas na Gestão de Ginásios e Health Clubs1 

 

 Nos tempos que correm, escapulimo-nos por breves instantes ao ginásio 

e health club, sempre em busca do rejuvenescimento e do bem-estar físico, 

psicológico e social. De facto, a promessa associada a um estilo de vida activo 

é factor de atracção para os vários segmentos da população. Simboliza 

juventude, energia, corpo forte e vigoroso, domado e amigo, resistindo às 

fragilidades da vida, às nossas debilidades, medos e ansiedades. 

A manifestação do homem como indivíduo social, que interage e 

aprende com os outros, é patenteada no espaço em si, na recepção, no 

balneário, nas máquinas, nas coreografias, na água, nos gabinetes de estética, 

no restaurante. Sendo realçada nos eventos, nas danças, nas aulas de grupo, 

nas conversas entre aulas, com os conhecidos, amigos, familiares e instrutores 

(Correia et al., 2006). 

De modo a satisfazer os anseios dos clientes, os ginásios e health clubs 

devem possibilitar uma variedade de serviços, fundindo magistralmente a 

intenção da oferta e da procura e levando sempre em consideração as 

condutas próprias de cada indivíduo. Portanto, no entender de Correia (2006) 

devem proporcionar-se actividades predominantemente aeróbias; a 

musculação; as expressivas; as holísticas, que procuram a harmonia da mente, 

do corpo e da alma; as de combate; as especiais, dirigidas a populações 

específicas, tais como crianças, grávidas e idosos; as estéticas e de 

relaxamento; os serviços de conveniência, como o bar, lojas, avaliações 

corporais, festas de aniversário e outras; as actividades aquáticas; os serviços 

personalizados (PT) e desportos de raquete, neste caso o squash. Existe 

também a possibilidade de promoção de actividades de outdoor fora do espaço 

habitual, surgindo como uma ocupação de tempo livre, fins-de-semana ou 

férias. 

                                                           
1
 Quando é mencionado o termo Health Club, referimo-nos a uma grande superfície que, para além de promover as 

actividades desenvolvidas num ginásio, engloba outro tipo de serviços, tais como: o restaurante, a clínica de beleza, o 

cabeleireiro, a oficina, a loja, a sala de eventos, etc. (Correia et al., 2000) 
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O aumento da procura de um estilo de vida saudável por parte das 

populações obriga os ginásios e health clubs a repensar os serviços a 

disponibilizar, devendo torná-los mais eficazes e atractivos, não só para os 

sócios que existem e para os que potencialmente existirão, mas também para 

que seja possível atingir um grau de extrema competitividade que lhes permita 

crescer num futuro próximo. 

Todavia, a concorrência entre as organizações depende da localização e 

do posicionamento adoptado por elas. Certas estruturas orientam-se para 

segmentos particulares do mercado, outras direccionam os seus esforços em 

função do preço, enaltecendo os aspectos tangíveis do serviço, tais como as 

instalações, o apetrechamento e o grau de personalização do serviço.  

No que concerne ao posicionamento estratégico, é essencial que a 

empresa realize um estudo de mercado, com o intuito de identificar o seu 

potencial. Deve desenvolver um espaço físico agradável, uma estruturação 

notável dos serviços e produtos estandardizados. Contudo, há organizações 

que apostam na diferenciação para elevar os seus níveis de competitividade, 

centrando o seu objectivo em populações específicas e suas carências 

particulares. Dado isto, torna-se fundamental compreender os ginásios e health 

clubs numa perspectiva mais alargada e menos abstracta; visualizando-os 

como organizações sociais, susceptíveis de alterações ambientais e detentoras 

de determinadas capacidades e recursos. 

Na gestão deste tipo de organizações existem três pilares 

determinantes: as pessoas que buscam o prazer e o bem-estar (segmento(s)-

alvo); a organização em si e as circunstâncias próprias de competitividade; e as 

organizações que constituem a concorrência e que competem pela atenção e 

pelos recursos. Dubois (cit. por Correia et al., 2006, p.20) afirma que, “um acto 

de consumo não é mais do que uma faceta particular do comportamento 

humano”. Logo, ao procurarmos e aprofundarmos o conhecimento acerca 

daquilo que as pessoas realmente querem e necessitam, conseguimos 

compreender os seus comportamentos. No fundo, as pessoas sonham com 

uma saúde forte, contemplam os corpos que vêm nas telas de cinema e 

cobiçam as silhuetas da passerelle. Isto leva-nos a concluir que, para a 
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idealização e implementação de uma estratégia que vise a produção de 

serviços no fitness, é determinante compreender, explicar e prever o 

comportamento humano. 

Qualquer organização – ginásio e health club – é portadora de uma 

história, cultura e estratégia; é detentora de instalações, equipamentos, 

recursos humanos e recursos financeiros próprios; insere-se numa 

determinada localidade que vive valores sociais, culturais e económicos que 

irão influenciar o seu maior ou menor sucesso. Estes são aspectos 

determinantes na gestão do fitness: pensar na organização antes de idealizar 

os serviços (Correia et al, 2006). 

A competitividade entre as organizações de fitness é um factor 

inevitável. Os ginásios e health clubs são elementos da nossa cultura social e 

económica e concorrem com as restantes estruturas para obter de forma mais 

satisfatória a atenção, o tempo e a disponibilidade das pessoas, convencendo-

as de que o fitness é aquilo que necessitam para melhorar a auto-estima, 

aumentar a qualidade de vida e, principalmente, prevenir doenças. Portanto, 

com o aumento significativo do número de ginásios nestes últimos anos, as 

pessoas não devem ser encaradas como um bem adquirido, mas tratadas de 

forma única. 

 

 

2.2 O Conceito de Marketing e o Desporto 

 

O marketing corporiza, nos nossos dias, esta atitude na gestão das 

organizações, cujo ponto de partida consiste na detecção das necessidades 

expressas ou emergentes (Kotler, Armstrong, Saunders & Wonga, cit. por 

Correia et al., 2006). As empresas de fitness devem alargar o seu leque de 

opções, visto os clientes procurarem serviços que se adaptem ao seu dia-a-dia, 

aos seus desejos e necessidades. Para tal, devem comunicá-los eficazmente 

aos consumidores, considerando minuciosamente os custos e proveitos 

julgados.  
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2.2.1 Marketing 

 

Actualmente, o marketing desportivo marca uma filosofia de vida, uma 

forma de conceber a empresa e a actividade física, uma atitude pessoal em 

relação ao trabalho de todos que participam na empresa, sustentando certas 

linhas de pensamento que devem actuar como guias ou directrizes constantes 

no quotidiano de cada um. Existem variadas definições de marketing. Para a 

American Marketing Association “Marketing is the activity, set of institutions, 

and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging 

offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large”.  

(AMA Dictionary, 2007). O marketing é visto como uma actividade humana 

orientada para a satisfação das necessidades dos clientes, através de 

processos de troca (Kotler, cit. por Correia et al, 2006), sendo tipicamente 

percepcionado como criador, promotor e propiciador de bens ou serviços aos 

consumidores e às empresas (Kotler, 2000). Por sua vez, Lindon, Lendrevie, 

Lévy, Dionísio & Rodrigues (2004:18) acrescentam que “O marketing é o 

conjunto dos métodos e dos meios de que uma organização dispõe para 

promover, nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos 

favoráveis à realização dos seus próprios objectivos.” 

 

O marketing direcciona-se então para a satisfação de desejos ou 

necessidades de terceiros. De seguida, analisaremos três conceitos 

fundamentais que nos proporcionarão um melhor entendimento sobre o que é o 

marketing: o serviço, a troca e o mercado. 

Segundo Kotler (cit. por Correia et al., 2006, p. 234), o serviço é o “acto 

ou desempenho que uma parte pode oferecer a outra, essencialmente 

intangível, não resultando na propriedade de coisa alguma e podendo a sua 

produção estar, ou não, ligada à existência de um produto físico.” Este conceito 

será aprofundado mais adiante. A troca é o acto de se obter um produto 

desejado oferecendo algo como retorno (outro produto ou dinheiro). É o 

conceito central do marketing, pois implica uma relação de comunhão entre 
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duas partes que, num dado momento, estão em convergência. O marketing 

ocorre quando as pessoas decidem satisfazer as suas necessidades e desejos 

por meio de trocas. Por fim, o mercado corresponde ao conjunto de clientes 

(actuais e potenciais) com hipóteses, meios e vontade de consumir/comprar ou 

influenciar o consumo/compra de produtos/serviços, que satisfaçam as 

necessidades, preferências e exigências identificadas e ponderadas por uma 

análise de utilidades que justifiquem um julgamento de valor e uma medida de 

satisfação em determinadas condições de transacção. 

Em suma, no marketing é determinante a presença dos elementos que 

se seguem: 

 Necessidades ou desejos por satisfazer; 

 Serviços capazes de os satisfazer; 

 Entidades insatisfeitas e outras capazes de as satisfazer; 

 Realização da troca. 

 

 

2.2.2  Marketing do Desporto 

 

De acordo com a Carta Europeia de Desporto, “entende-se por desporto 

todas as formas de actividades físicas que, através de uma participação 

organizada ou não, têm por objectivo a expressão ou o melhoramento da 

condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a 

obtenção de resultados na competição a todos os níveis” (artigo 2.º). Segundo 

esta definição podemos associar o marketing desportivo à gestão de ginásios e 

health clubs, visto denotar-se uma preocupação com o bem-estar físico, 

psíquico e social através da actividade física humana. 

Shank (cit. por Correia, 2006, p. 22) refere que “Sports marketing is the 

specific application of marketing principles and processes to sport products and 

the marketing of non-sports products through association with sport.” Segundo 

Buján (2004), o marketing desportivo corresponde à técnica utilizada na relação 

de troca efectuada entre a organização desportiva, neste caso entre o ginásio/ 

health club e o cliente, identificando, criando, planificando, desenvolvendo e 
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programando um produto/serviço que seja desejado pelos clientes e que 

origine benefícios para a empresa. 

Depreende-se que o marketing desportivo está invariavelmente 

direccionado para o cliente e para a troca. Até mesmo no âmbito do 

desenvolvimento desportivo, Pires (Fórum Olímpico de Portugal, s.d.) interpreta 

o marketing como um factor de desenvolvimento do desporto, sendo o seu 

propósito melhorar qualitativa e/ou quantitativamente as situações desportivas, 

comunicando-as e adaptando-as às particularidades e angústias dos clientes. 

De acordo com o que foi referido anteriormente, deduz-se que os 

objectivos essenciais do marketing do desporto são: satisfazer as 

necessidades e os desejos dos consumidores; a troca voluntária, ou seja, a 

satisfação procurada pelos clientes e pelas organizações que fornecem os 

serviços; e a construção de um plano de marketing baseado numa ideia 

inovadora. Para que tal seja possível, distinguem-se quatro áreas de actuação 

do marketing em ginásios e health clubs: 

a) O conhecimento do mercado e capacidades da empresa; 

b) A gestão eficaz do marketing-mix2 para responder às necessidades, 

desejos e expectativas da população; 

c) A gestão do processo de qualidade; e 

d) A gestão do processo de retenção e fidelização de clientes. 

 

 

2.2.3 A Gestão de Marketing no Fitness 

 

A gestão de marketing é entendida como o processo de análise, 

planeamento, implementação e controlo de programas que visam criar e 

manter relações de troca/transacção com clientes alvo. Na gestão de ginásios 

e health clubs, a relação recíproca entre a empresa e o mercado é essencial. 

Por um lado, é de importância capital a adaptabilidade da organização ao 

mercado com que se depara, sendo determinante realizar um estudo prévio 

                                                           
2
 Por marketing-mix entende-se o conjunto de variáveis controláveis pela empresa com o intuito de influenciar a 

resposta do consumidor. Estas variáveis são os instrumentos de actuação concreta da empresa no mercado. As quatro 

variáveis que geralmente componhem o marketing-mix são: produto, preço, local e promoção (Sousa, 1990). 
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com o objectivo de descobrir quais as verdadeiras necessidades dos 

consumidores. Por outro, pode optar por uma via pró-activa, tentando seduzir 

as pessoas e convencendo-as a experimentarem fitness e a transformarem as 

suas necessidades em prazer, bem-estar e harmonia, perfazendo o processo 

de livre troca com a empresa. 

Os ginásios e health clubs também podem adoptar uma estratégia de 

actuação, projectando as carências dos indivíduos e modificando a forma e a 

medida de estimulação e satisfação das mesmas. Isto significa que a empresa 

possui uma vantagem em relação ao mercado, que é a de transformar as suas 

necessidades e primar pela diferença na potencial alteração dos seus serviços. 

Na gestão do fitness, a elaboração de estratégias eficazes que permitam 

ter uma percepção do mercado é fundamental. As organizações criam e 

expandem os seus produtos, não só para servirem os seus clientes, mas 

também para liderarem uma campanha lucrativa, que possibilite uma maior 

competitividade no mercado. Para que tal se concretize, devem ter sempre em 

mente os objectivos gerais e específicos delimitados pela estratégia de 

marketing. 

 

 

2.2.3.1 Papel do Gestor de Marketing no Fitness 

 

Os gestores de marketing, e em especial no ramo do fitness, são os 

profissionais que concebem, desenvolvem e coordenam as actividades que 

visam adequar a produção de produtos e/ou a prestação de serviços de uma 

empresa ao mercado de consumo, tendo em vista o aumento das vendas. O 

objectivo do seu trabalho é assegurar o funcionamento das empresas segundo 

uma óptica de mercado, isto é, incitando à produção de produtos e/ou à 

prestação de serviços que satisfaçam as necessidades e as preferências dos 

consumidores. Estes profissionais diagnosticam os anseios dos actuais e/ou 

potenciais consumidores e utilizam essa informação na elaboração de um 

determinado produto/serviço. Também identificam possíveis concorrentes e 

tentam desenvolver estratégias de diferenciação. 
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2.2.4 Os Serviços em Ginásios e Health Clubs 

 

  Podemos definir serviço como um desempenho, essencialmente 

intangível, que não resulta na propriedade de algo e que pode ou não estar 

ligado a um produto físico. Consideramos como serviço de fitness todo o bem 

intangível que supõe uma transacção entre o ginásio e health club e o cliente, 

existindo o beneficio económico e/ou social para a empresa e a satisfação para 

o cliente. Traduz-se pelo conjunto de benefícios que o cliente espera receber, 

em troca de um preço, de uma imagem e de uma reputação que a instituição 

detém. 

  No momento de crise que vivemos, o responsável de marketing deve 

esforçar-se por compreender quais as necessidades e desejos do cliente, para 

poder avaliar, analisar e projectar todos os benefícios que pode desenvolver e 

proporcionar. Na realidade, todo o processo desde a entrada do cliente nas 

instalações até ao momento em que a sua acção se finaliza deve representar 

motivo de preocupação acrescida para o profissional do marketing. 

  Sustentamos firmemente que num serviço de qualidade o contacto com 

o cliente deve manter-se sempre activo. Mesmo que este tenha desistido, é 

necessário manter o vínculo através do telefone, carta ou correio electrónico, 

tentando apurar o porquê do abandono e repensando no que pode ser feito 

para o recuperar. Pode proceder-se ao envio de informação sobre novos 

serviços que lhe possam interessar, tais como uma nova filosofia de vida 

saudável e desportiva, hábitos diários de alimentação, exercício, etc. O cliente 

exige uma melhor qualidade no serviço, visto deter um maior conhecimento do 

mercado. (Buján, 2004). 

  O bom gestor de um centro de fitness deve conhecer profundamente 

todos os elementos da equipa e saber como realçar os seus atributos, de modo 

a oferecer ao cliente um conjunto amplo de actividades que o satisfaçam e uma 

equipa de colaboradores atractiva, competente e eficaz na execução das suas 

tarefas (personalização da oferta). Toda a empresa deve direccionar a sua 

atenção para o cliente com o objectivo de o presentear com um serviço de 
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excelência. O êxito de qualquer organização desportiva é a angariação e 

fidelização de clientes, a auscultação dos seus interesses e particularidades. 

Assim, é indispensável trabalhar com pessoas que prestem um serviço eficaz e 

personalizado; ser detentor de instalações desportivas adequadas; ter 

equipamentos e materiais de qualidade; e definir os procedimentos e métodos 

a instaurar. 

 

 

2.2.4.1  Características dos Serviços 

 

  Os serviços são caracterizados pela intangibilidade, inseparabilidade, 

variabilidade e perdurabilidade (Correia et al., 2000). 

 

Intangibilidade 

 

  A experiência de fitness é, nos tempos que correm, influenciada pelas 

expectativas, pelo entendimento, pela percepção e pela vivência do indivíduo. 

Aqui o serviço é intangível, isto é, não pode ser visto, sentido, provado ou 

tocado, não é palpável como ocorre com a generalidade dos produtos. Esta é a 

sua mais evidente característica. Contudo, é necessário ter em atenção que, 

embora essencialmente intangível, todo o serviço possui diversos aspectos 

tangíveis, perceptíveis e reais, tais como as instalações, o equipamento, os 

colaboradores, a indumentária, etc. Logo, uma das principais técnicas de 

marketing de serviços em ginásios e health clubs é justamente “tangibilizar o 

serviço”, isto é, tornar visível o invisível, evidenciar aquilo que o serviço 

promete. Mas, deste aspecto do serviço surgem duas barreiras: a complicação 

que é perceber e medir o grau de satisfação do sócio em relação ao que foi 

vivido e os obstáculos que existem na atribuição de preços e na comunicação 

dos serviços. Portanto, segundo Correia (2006), para superar a intangibilidade 

dos serviços de fitness é essencial: 

 A organização conceber uma imagem forte e credível;  
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 A divulgação e enaltecimento de elementos concretos: instalações, 

apetrechamento, indumentarias, etc.; 

 A construção e manutenção de fontes íntimas de informação. 

 

 

Inseparabilidade 

 

  Nos serviços de fitness, os ginásios são o ponto de venda, o local onde 

nos deparamos com os reais e/ou potenciais clientes e onde o consumo e a 

compra ocorrem simultaneamente. Os sócios são parte integrante na criação 

do próprio fitness, cultivando-se uma interacção e uma ligação entre os 

técnicos/professores, os clientes e outros elementos tangíveis do serviço. 

Assim sendo, é determinante desenvolver uma forte relação entidade/sócio, 

devendo o plano de marketing direccionar-se para a segmentação do mercado; 

para uma adequação dos serviços face às novidades e escolhas dos sócios; 

para os clientes; para a formação dos colaboradores, professores, técnicos, 

recepcionistas, vendedores e outros e para a manutenção das instalações e do 

equipamento. 

 

 

Variabilidade 

 

  A diversidade dos serviços é fortemente influenciada pelas pessoas que 

neles participam, sendo consequência do ambiente que se vive na academia, 

da produção do próprio serviço, dos professores e de uma variedade de 

elementos externos que oscilam entre o temperamento e o estado de espírito 

dos sócios. Recordamos que a angariação e retenção dos clientes são factores 

potenciados pela qualidade do serviço e o elemento variabilidade vem 

complicar a padronização e, consequentemente, o controlo da qualidade, facto 

que afecta directamente a satisfação dos clientes. Esta componente do serviço 

faz com que a estratégia de marketing se oriente para a personalização dos 

serviços, para recursos humanos competentes e para o controlo de qualidade, 



2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

33 

padronizando os serviços em ginásios e health clubs e incluindo a substituição 

do pessoal por máquinas nos pagamentos e informações. 

 

 

Perdurabilidade 

 

  No fitness, os serviços não podem ser armazenados, estando 

dependentes da vontade dos clientes. Logo, é complicado, mas necessário, 

saber gerir e controlar o eixo que potencia o encontro entre a oferta e a procura 

dos serviços. 

 

 

2.2.5 Estratégia e Marketing 

 

  A análise estratégica é determinante no marketing, permitindo aos 

ginásios e health clubs um ajustamento das decisões e dos recursos às 

condições concorrenciais, às possibilidades e às forças externas e internas do 

sector. Este é um meio cada vez mais competitivo, mais abrangente e 

concorrencial. É um espaço onde se desenvolvem novos produtos e serviços, 

profissionais mais qualificados e clientes mais exigentes e detentores de um 

vasto e profundo conhecimento. Logo, o êxito destas organizações e a 

delineação de uma estratégia adequada aos serviços de fitness depende do 

investimento em todos estes aspectos. 

  Torna-se necessário um sentido estratégico a curto, médio e longo 

prazo, que adapte e prepare as instalações, alcançando um elevado padrão de 

optimização no que toca à competitividade. Por exemplo, segundo Correia et 

al. (2006) adoptar aulas de grupo ou técnicas comerciais estandardizadas e 

utilizadas pela concorrência pode não ser uma boa estratégia, assim como a 

aposta em equipamentos tecnologicamente avançados, podendo resultar 

apenas em custos e não em proveitos. 

  Nesse sentido, estratégia de marketing define-se como o 

desenvolvimento de actividades e tomadas de decisão a fim de construir e 
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manter uma vantagem competitiva sustentável. Isto ocorre devido à contínua 

interacção com o meio externo, à relação mantida com vários públicos, em 

especial com os consumidores, procurando informações e respondendo às 

exigências existentes. 

  A permuta entre as organizações de fitness e os sócios é potenciada 

pelo estudo estratégico, devendo a criação do serviço e as condições internas 

e externas estar em plena sintonia. Similarmente, a entidade deve ter 

competência para delinear as acções mais apropriadas, mediante a análise 

efectuada. No marketing a escolha da estratégia é centrada nas opções ao 

nível da definição dos objectivos, da escolha do(s) segmento(s)-alvo, da 

concorrência, do posicionamento e do marketing-mix. 

  Toda e qualquer empresa entra na competição desde que disponibilize 

no mercado produtos/serviços que possam funcionar na óptica do cliente. A 

análise e averiguação da concorrência directa e indirecta assumem-se como 

uma acção determinante na gestão. É indispensável ser portador de uma 

postura dinâmica na gestão de serviços em ginásios e health clubs, procurando 

alianças com outras empresas, não só do mundo do fitness, e parcerias que 

representem excelentes vantagens a vários níveis. 

  Como refere Correia et al. (2006) é preciso que as organizações de 

fitness saltem progressivamente do “fazer” para o “ver”, isto é, não lhes 

bastando o funcionamento dos serviços ou a realização de eventos. Devem 

verificar o seu posicionamento junto das pessoas e das organizações 

envolvidas. 

 

 

2.3 Plano de Marketing 

 

  A certeza de que o marketing é a ferramenta de gestão que mais 

influencia a evolução do homem e da sociedade já não constitui novidade. A 

certa altura torna-se fundamental recorrer a um sistema que auxilie a gestão na 

tomada de decisão ao nível do marketing. Logo, o plano de marketing emerge 

aqui como um instrumento essencial na delineação do marketing estratégico. 
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De acordo com Correia et al. (2006), relativamente aos serviços de fitness, 

entende-se o plano de marketing como um documento escrito onde se definem 

as orientações e a afectação de recursos relativos ao marketing da 

organização, numa perspectiva a curto prazo. 

  O plano de marketing exige tempo para idealizar ambições futuras e isso 

obriga, em consequência, à definição das direcções a tomar e das metas a 

atingir. Esse documento, quando correctamente articulado, fornece-nos um 

olhar global da realidade que queremos para a empresa e, ao mesmo tempo, 

uma análise coesa e devidamente estruturada das acções a serem executadas. 

  Numa perspectiva mais operacional, o plano de marketing certifica-se de 

que todas as acções e experiências não se dissipem, originando assim uma 

melhoria na relação de todos os colaboradores do processo. Enfatiza a 

responsabilização, a continuidade do trabalho e uma rápida e mais fácil 

integração de novos recursos humanos no interior da organização. 

  Durante a execução do plano de marketing, a conformidade do ginásio e 

health club às tendências, necessidades, desejos, exigências e oportunidades 

dos consumidores é determinante. É essencial incluir na sua elaboração todos 

os recursos humanos que estejam disponíveis, desde colaboradores, a 

patrocinadores, fornecedores e sócios, recolhendo as suas sugestões, ideias e 

soluções, já que a noção de parceiro é decisiva na gestão de uma organização. 

  Conhecendo a realidade da organização e da sua concorrência, o plano 

de marketing marca a evolução do presente e o caminho futuro dos serviços 

produzidos por um ginásio e health club específicos. E, para isso, é necessário 

responder, sequencialmente, a três questões fundamentais (Correia et al., 

2006): 

 

- Onde estamos? – O ginásio e health club deve fazer uma análise da 

situação, consciencializando-se do ponto em que se encontram os 

serviços e quais são prestados à população. Têm que considerar 

corrigir, dar continuidade e inovar no futuro; estar a par da história e da 

cultura da organização; informar-se sobre factos e acontecimentos 
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importantes; saber quais as concepções que têm regido a instituição e 

conhecer as pessoas e interesses que lideram o processo. 

 

- Para onde vamos? – Aqui, pretende-se que a organização saiba a 

posição que assume no mundo do fitness, que determine o motivo da 

sua existência e que saiba que serviços produzir futuramente para ser 

bem sucedida. O objectivo é visionar e planear o futuro e entender qual 

a relevância social que emana através dos serviços de fitness que 

produz. 

 

- Como vamos lá chegar? – Este é o campo da acção e das decisões. 

A organização distribui responsabilidades, pensa nos colaboradores e 

determina quais os melhores recursos e processos para atingir o futuro 

tão cobiçado no passado. Corresponde ao dia-a-dia, aos preços face à 

qualidade dos serviços, a uma boa localização da empresa de fitness e 

a uma óptima política de vendas, de comunicação e de relações 

públicas. 

 

  Em conformidade com as três perguntas fundamentais, o plano de 

marketing desenrola-se em três fases distintas e complementares: análise da 

situação, recomendações e avaliação. 

 

 

2.3.1 Análise da Situação 

 

  Kotler (Marketing Faculty, 2008) afirma que um planeamento formal 

pode dar muitos benefícios à organização, estimulando a administração a 

pensar de forma sistemática, forçando o refinamento dos seus objectivos e 

políticas e melhorando a coordenação de esforços e a obtenção de padrões 

mais claros de desempenho. 
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  A visão de futuro de uma organização deve estar em sintonia com a sua 

missão. Nesta primeira fase do plano de marketing, e de modo a existir uma 

análise e gestão eficaz dos serviços/produtos e do ginásio e health club em si, 

é essencial recolher e tratar as informações relevantes acerca dos clientes, da 

concorrência, da própria organização e do ambiente geral que nela se vive. De 

forma resumida, observamos de seguida os aspectos fundamentais nesta fase 

do plano de marketing: 

 

- Mercado; 

- Instalações e apetrechamento; 

- Posicionamento; 

- Recursos financeiros e humanos; 

- Análise da concorrência; 

- Clientes; 

- Ambiente geral. 

 

  O estudo de todos os aspectos referidos é importante para a definição 

de objectivos, estratégias, projectos e programas concretos e coerentes com a 

realidade em que vivemos no fitness, projectando também condições futuras da 

estrutura e dos referentes serviços/produtos. 

 

 

2.3.1.1 Análise SWOT 

 

  Incluímos no diagnóstico da situação a análise SWOT, visto ajudar-nos 

na percepção das variáveis presentes na empresa e no mercado.  

 

  Esta análise realiza-se para permitir decisões sensatas, implicando um 

estudo exaustivo da população e do mercado. É um instrumento muito eficaz e 

facilmente aplicável, levando-nos a perspectivar uma determinada realidade 

antes de ponderarmos o projecto em causa. 
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  O termo SWOT é derivado de quatro parâmetros (figura 1) que têm, 

obrigatoriamente, de ser analisados pela empresa: Strengths (forças), 

Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). 

 

 

 

Figura 1 – Parâmetros da análise SWOT. 

 

 

  A utilização da análise SWOT constitui-se uma forma bastante eficaz de 

conhecer e perceber as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças do 

negócio e de fortalecer e tornar mais competitiva a marca da empresa. É 

importante mantermo-nos actualizados relativamente ao surgimento de novos 

mercados ou à mudança dos já existentes, daí a relevância da análise SWOT 

antes da iniciação de um projecto e mesmo no decorrer do mesmo. A 

observação do seu conteúdo auxilia na gestão do negócio, dando um novo 

alento aos pontos fortes, encaminhando para o entendimento de novas 

oportunidades e diminuindo as fraquezas e debilidades.  

 

  Forças: Consiste na análise interna das vantagens e recursos 

disponíveis na organização. Devemos ser realistas e não modestos e 

considerar não só o nosso ponto de vista, mas também o das pessoas com 

quem convivemos no dia-a-dia.  
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  Fraquezas: É a análise interna do que se pode melhorar e do que se 

deve evitar na empresa, as suas desvantagens, debilidades e fragilidades, 

sendo benéfico considerar a opinião de todos os colaboradores da entidade.  

 

  Oportunidades: São os aspectos positivos da realidade circundante. 

Aqueles com potencial para fazer crescer a vantagem competitiva da empresa, 

reflectindo acerca das possibilidades e tendências mais atractivas do mercado. 

Para detectar as oportunidades, torna-se importante contemplar as fraquezas 

do ginásio e health club e perceber se, uma vez eliminadas, constituem 

oportunidades. E/ou olhar para as forças e entender se estas desenvolvem 

novas oportunidades.  

 

  Ameaças: Consistem nos aspectos negativos da realidade envolvente, 

comprometendo a vantagem competitiva da empresa. Através da análise da 

concorrência, sabendo que acções estão a implementar, que fraquezas 

realmente podem afectar o sucesso do negócio e que barreiras se enfrentam, 

as acções podem ser antecipadas. Na medida em que tudo à nossa volta está 

em constante e rápida mudança, e com o aumento da competição empresarial, 

deve entender-se qual a realidade enfrentada na zona de actuação e influência 

do ginásio e health club. 

 

 

2.3.2 Recomendações 

 

  Na actualidade, o marketing deve abranger objectivos que se sustentem 

nas vendas e na quota de mercado. Deste modo, deve definir-se o mercado 

que se pretende atingir, onde se pretende competir e quais os serviços a 

fornecer. Na gestão de serviços de fitness é importante determinar objectivos 

mensuráveis e em função do tempo, sendo estes fundamentais e indicando o 

caminho a seguir. Valores como a união, a segurança e a confiança entre a 

empresa e os seus parceiros sairão fortalecidos. 
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  Atingimos um ponto determinante no mundo do fitness. Visto a 

concorrência ser cada vez mais forte, é essencial diferenciar e posicionar a 

empresa no mercado. A missão da organização, e mais precisamente do 

gestor, é diferenciar os serviços e produtos e, tendo em conta que tudo 

comunica, seleccionar, desenvolver e transmitir a posição escolhida para o 

centro desportivo. 

  O ginásio e health club, de acordo com os objectivos definidos, devem 

ajustar os seus serviços ao respectivo preço, local e política de comunicação 

(marketing-mix). 

 

 

2.3.3 Avaliação 

 

  Da avaliação constam o funcionamento interno da empresa, a 

verificação da qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes, sendo 

importante a participação de todos os colaboradores, parceiros e 

consumidores. Esta é a fase em que a organização muda de atitude 

providenciando as melhorias nos serviços, aperfeiçoando os processos e 

recursos e fazendo a adequação das práticas desactualizadas (Correia et al., 

2006). 

 

 

2.4. A Importância do Wellness3 (bem-estar) em Ginásios e 

Health Clubs 

 

  O mercado Wellness baseia-se na prestação de serviços ou venda de 

produtos a pessoas sadias (ausência de patologias) de uma forma dinâmica 

com o objectivo de retardar os efeitos do envelhecimento, auxiliar na prevenção 

de doenças e incentivar o aumento da auto-estima e a melhoria da imagem 

corporal. O wellness é uma indústria proactiva, já as pessoas se tornam 

                                                           
3
 A menção ao conceito Wellness deve-se ao facto dos clubes de fitness sentirem cada vez mais a necessidade de 

acrescentar a vertente saúde tanto ao ginásio como ao health club.  
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clientes voluntariamente, para se sentirem mais saudáveis. Todos querem ser 

clientes desta prematura indústria, que prima por uma especial preocupação 

com a saúde, a harmonia e o bem-estar (Pilzer, 2007). 

  Este desejo de bem-estar (wellness) está patenteado nas decisões do 

dia-a-dia, desde a escolha dos produtos de higiene e beleza até aos hábitos 

alimentares e de actividade física. A população exige uma maior segurança e 

prevenção nos serviços/produtos que lhe são disponibilizados. Na realidade, 

esta indústria ainda não conquistou totalmente a consciência pública da sua 

necessidade. Até porque a maioria dos serviços e produtos wellness ainda não 

estão totalmente disponíveis no mercado (Pilzer, 2007). 

  A obesidade, o sedentarismo, a inactividade física, o envelhecimento e o 

tabagismo colocam desafios constantes, motivando o crescimento desta 

indústria. Os serviços prestados e os produtos disponibilizados cultivam um 

estilo de vida saudável e prazenteiro. 

 

 

2.4.1 As Principais Inclinações no Mundo Wellness 

 

  Constata-se que os indivíduos sem excesso de peso também se 

preocupam em adoptar um estilo de vida saudável, através de uma 

alimentação equilibrada e da prática regular de exercício físico. 

  Na Antiguidade, não só o intelecto, a criatividade e a moralidade 

conduziam à excelência; aptidões como o vigor, a destreza física, a saúde e o 

belo eram igualmente consideradas e apreciadas. De certa forma, recuamos no 

tempo, constatando que, actualmente, as pessoas investem cada vez mais no 

seu bem-estar (wellness), cuidando da imagem, aumentando os níveis de 

energia, “adiando” o envelhecimento e evitando o surgimento de doenças. 

  Os serviços e/ou produtos Wellness têm vindo a alargar o seu mercado 

a toda a população. Nos dias de hoje, encontram-se superfícies que 

providenciam serviços e/ou produtos diversificados e economicamente mais 

acessíveis, quer ao nível da prática de exercício físico e desporto em ginásios 

e health clubs, quer a nível nutricional ou de suplementos naturais. Isto deve-se 
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ao crescente número de investidores que a indústria Wellness começa a atrair 

e a conquistar, solucionando, de certa forma, aquilo que é um factor de stress 

económico e social para a população. 

  Segundo Sacavém e Correia (2006), nas sociedades com maior 

evolução no que respeita aos serviços/produtos Wellness, sobressai um grupo 

socioeconómico que se denomina baby boomers (pessoas que têm idades 

compreendidas entre os 43 e os 61 anos). Esta faixa etária é cada vez mais 

cobiçada pelas direcções dos ginásios e academias, devido ao seu poder de 

compra e à dedicação e fidelidade às marcas. 

  Contudo, é fundamental referir que os ginásios e health clubs sofrem de 

uma Churn Rate (Taxa de Abandono) ou Attrition Rate, média que ronda 

significativamente a ordem dos 40%. Logo, o principal desafio colocado às 

academias nos tempos vindouros é o aumento da taxa de fidelização de 

clientes, ou seja, a diminuição da Churn Rate. 

 

 

2.4.1.1 Serviços Wellness Chave na Mão 

 

  Os serviços wellness chave na mão têm como propósito os sócios não 

se ausentarem das instalações do ginásio para zelar pelo seu bem-estar. Neste 

sentido, os ginásios e health clubs passarão a ser um centro de gestão 

integrada de bem-estar onde existirá uma oferta muito diversificada de 

produtos e serviços wellness. Logo, é importante que estas instalações 

apostem, invistam e viabilizem estes serviços, apostando na satisfação plena 

dos consumidores e na redução da taxa de abandono (churn rate). 

  Desta forma, os ginásios e health clubs, para além da actividade física, 

deverão ser detentores de um conjunto mais diversificado de serviços e 

produtos nutricionais e estéticos de bem-estar, conforto, prazer e melhoria da 

imagem corporal. A integração de um programa de exercício físico deverá ser 

conjugada com os seguintes produtos e serviços (Sacavém & Correia, 2006): 

 

 Personal training ou group personal training; 
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 Serviços estéticos (tratamentos, depilação, manicure, pedicure, etc.); 

 Produtos de suplementação natural; 

 Nutricionista; 

 Sessões de gestão do tempo e wellness coaching; 

 Sessões de desenvolvimento pessoal; 

 Sessões de actividades e massagens ancestrais; 

 Sessões de gestão de finanças pessoais; 

 Sessões de gestão de imagem pessoal. 

 

 

2.5 Segmentação em Ginásios e Health Clubs 

 

“O processo de marketing 

consiste, para uma organização, 

em conhecer os seus públicos para 

melhor se lhes adaptar e para agir 

sobre eles de um modo mais 

eficaz.” – Mercator XXI. 

 

 

  O segredo da segmentação não está relacionado com a construção de 

mais ou menos instalações ou com o projecto de determinado serviço, mas 

com a aplicação das soluções às necessidades expressas e emergentes da 

população que se pretende conquistar. Para tal, duas questões se levantam:  

 

1. Quem são as pessoas que queremos atingir?  

2. Quais as necessidades a satisfazer? 

 

  A segmentação tem como principal propósito seleccionar a população-

alvo, agindo diferenciadamente sobre grupos de pessoas com gostos, 

vontades, necessidades e formas de pensar distintas. 
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  Neste sentido, a segmentação consiste no agrupamento de pessoas 

com necessidades, comportamentos e motivações idênticas, constituindo 

grupos tão homogéneos quanto possível. Esta homogeneidade faz com que os 

consumidores apresentem predisposições, atitudes e reacções análogas face a 

um marketing-mix constituído por um serviço ou produto específico, colocado 

no mercado a um preço estabelecido, divulgado e distribuído de determinada 

forma (Dionísio et al., 2009). A segmentação é uma técnica que traz benefícios 

quer para o cliente quer para a empresa, visto os serviços ou produtos 

desenvolvidos serem adaptados a grupos que partilham das mesmas 

características. 

  Os centros de fitness não conseguem satisfazer toda a população em 

simultâneo. “A auto-estima, o auto-conhecimento, a fase da vida, a motivação, 

a atitude, as características físicas, são influências individuais que 

comprometem o envolvimento do indivíduo com o desporto” (Correia et al., 

2006, p 131). Daí a dificuldade imposta a todas as grandes, médias e 

pequenas empresas. A adopção de um processo de segmentação eficaz reduz 

o risco de um afastamento por parte dos clientes, elevando os níveis de 

produção de meios que se encaminhem para a satisfação das exigências 

expressas.  

  Numa sociedade onde a mudança e a evolução são factores marcantes, 

as empresas têm de se sentir preparadas e capacitadas para uma adaptação 

às transformações recorrentes. O fitness vive momentos de uma concorrência 

feroz, que uma vez negligenciada, conduz à extinção. Nesse sentido, o 

marketing, através da segmentação, faz uma análise do panorama actual, 

prevendo o futuro e fortalecendo a relação entre a organização e os clientes. 

  Sendo o desporto uma realidade polissémica, devem os marketers 

recorrer a diferentes estratégias para atingir os diversos públicos-alvo. A tarefa 

dos marketers só é realçada se a estratégia de segmentação utilizada se 

concentrar nas necessidades, desejos e expectativas dos clientes, trazendo 

benefícios para a organização em causa (Correia et al., 2006). 
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2.5.1 Os Clientes e a Segmentação 

 

  Os ginásios e health clubs continuam a aumentar em número, devido à 

existência de pessoas que procuram usufruir dos serviços e produtos 

disponíveis, fazendo com que o processo de marketing e, especificamente, a 

segmentação gerem resultados positivos para a empresa. Deduz-se que uma 

gestão descentrada do cliente e do consumidor pode conduzir o centro de 

fitness ao fracasso, mesmo sendo possuidor de professores e técnicos 

formados e habilitados e instalações e equipamentos inovadores. 

  As pessoas vão adquirindo perspectivas diversificadas do mundo 

exterior, o que as leva a controlar a impulsividade e, ao mesmo tempo, a 

cultivar a independência e o espírito crítico. Estas características podem ser um 

inibidor ou estimulador no que concerne ao fitness, dependendo da 

personalidade e do estado de espírito do consumidor. Nos ginásios e health 

clubs, os clientes participam na produção do próprio serviço. Deste modo, as 

experiências e sensações que consigam atrair novos sócios e que, reforcem as 

expectativas dos mais antigos, são determinantes para o sucesso. Daí a função 

dos marketers ser tão desafiante, por tornar-se complicada a selecção, 

compreensão e satisfação do(s) segmento(s)-alvo que procuram a empresa. 

  Para conhecer os potenciais consumidores do seu serviço, o gestor de 

marketing deve tentar identificar a região a que pertencem (dados geográficos, 

sócio demográficos, comportamentais e psicográficos), onde habitam, qual o 

local de trabalho ou de estudo, como conheceram o serviço, onde o 

experimentaram e porque o preferem. Nesse sentido, é fundamental a 

aplicação de questionários antes e durante a idealização do ginásio, para 

corrigir e adaptar os serviços às tendências, necessidades e anseios dos 

clientes. 

  É comum afirmar-se que se torna mais dispendiosa a angariação de 

novos clientes do que a fidelização dos já existentes. Assim sendo, considera-

se fundamental que as organizações de fitness sejam detentoras de um saber 

profundo acerca dos sócios, fortalecendo a relação com estes e optimizando os 

seus serviços face aos desejos e vontades dos mesmos. 
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  A Marktest refere que, em Portugal, os principais clientes de fitness 

pertencem à faixa etária mais jovem. Isto acontece, provavelmente, devido à 

influência dos meios de comunicação social (revistas, televisão, rádio, 

computador, etc.), da moda e de figuras de referência. Primeiramente, 

aparecem indivíduos com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos, 

seguidos de jovens com idades entre os 18 e os 24 anos. Em segundo lugar, 

posicionam-se as pessoas de classe média e média/alta, visto o ginásio 

conferir-lhes um certo “status” social. Mas não só. Este tipo de clientes é 

conhecedor profundo dos benefícios de um estilo de vida activo e saudável, 

optando pela escolha de um serviço que proporcione momentos de extrema 

felicidade. 

  No processo de segmentação não basta apenas identificar e dividir os 

indivíduos em grupo(s)-alvo e conhece-los afincadamente, é também 

necessário saber reconhecer as fases de tomada de decisão que os 

caracterizam. Sá e Sá (1999:59) são da mesma opinião e sugerem que o 

processo de decisão para a compra é constituído por seis passos (figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Processo de Tomada de Decisão (Sá & Sá, 1999). 
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  Reconhecimento da necessidade: o cliente reconhece que necessita 

de comprar; 

 

  Recolha de informação: o cliente procura informações, estendendo-se 

às opiniões e informações de terceiros; 

 

  Avaliação das alternativas: Normalmente está relacionado com a 

imagem do produto e seus benefícios, preço, tempo dispendido, experiências 

anteriores, equipamento necessário, etc; 

 

  Decisão: É tomada tendo em conta a avaliação das alternativas e a 

relação preço-qualidade-benefícios; 

 

  Experiência desportiva: O passado desportivo é considerado aquando 

da aquisição de um novo serviço desportivo; 

 

  Avaliação da experiência: Aqui é tomada em consideração a equação 

Qualidade = Satisfação – Expectativa. Se a satisfação for alcançada, as 

probabilidades de uma nova compra aumentam. Caso contrário, existe a 

possibilidade de reconsiderar as alternativas ou voltar ao processo de recolha 

de informação. 

 

  O último, mas não menos importante, aspecto a considerar é a 

motivação. Torna-se necessário compreender as motivações intrínsecas e 

extrínsecas que levam as pessoas a escolher determinado ginásio ou serviço. 

Logo, um estudo da IHRSA (cit. por Correia et al., 2006) revela que o factor que 

lidera a escolha do ginásio e health club é a localização, seguida do preço, das 

instalações e, por fim, da qualidade. Também se constata que os motivos que 

fidelizam os homens e as mulheres diferem. As mulheres preocupam-se com o 

ambiente social, o afecto e a simpatia dos colaboradores; os homens com a 

qualidade, condições e disponibilidade das instalações e equipamentos. 
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2.5.2 Segmentação On-line vs Segmentação Tradicional 

 

  De acordo com Dionísio et al. (2009), a segmentação tradicional não 

permite tratar cada cliente de forma única e diferente. A quantidade de 

informação necessária sobre cada um deles é escassa e as empresas não se 

sentem capacitadas para conceber propostas diversificadas e que se apliquem 

a cada sócio. 

  Assim, segundo o mesmo autor, os clientes dividem-se em grupos 

relativamente homogéneos (segmentos), devendo ser criadas propostas de 

valor que se apliquem a cada segmento. Todavia, esta segmentação é 

portadora de algumas restrições: 

- A empresa pode estar a segmentar de forma incorrecta os indivíduos 

aos respectivos grupos; 

- A proposta de valor pode não ser diversificada, apropriada ou 

suficientemente apelativa, visto os segmentos não serem tão 

homogéneos quanto deveriam; 

- Podem ser excluídos consumidores importantes para a empresa, daí 

a dificuldade em validar o processo de segmentação tradicional; 

- Este tipo de segmentação é estático. 

 

  No mundo online, a realidade é diferente. Permite a obtenção de 

informação exclusiva, pormenorizada e importante sobre cada (ou possível) 

sócio, criando propostas de valor individualizadas, facilitando a gestão 

automática, gradual e em tempo real do percurso de cada cliente na empresa e 

possibilitando a auto-segmentação do indivíduo que fornece os seus próprios 

dados (Dionísio et al., 2009). 

 

  Como se verifica na figura 3, no processo de segmentação tradicional, o 

targeting e a apresentação da proposta de valor surgem em duas fases: na 

primeira definem-se os possíveis segmentos, efectuando-se o targeting e 

elaborando-se propostas de valor diferenciadas; na segunda verifica-se se os 

indivíduos realmente pertencem ao segmento teórico para o qual foram 
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destacados para, posteriormente, ser apresentada uma proposta de valor 

individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Processo de Segmentação Tradicional (Dionísio et al., 2009). 

 

  No processo de segmentação on-line (figura 4), o targeting e a 

apresentação da proposta de valor acontecem em simultâneo, sendo 

efectuados pelo próprio consumidor, que ao disponibilizar os dados para a 

construção do seu perfil, auto-segmenta-se. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Processo de Segmentação On-line (Dionísio et al., 2009). 
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2.5.3 Critérios de Segmentação 

 

  Para encontrar os segmentos-alvo é importante a definição de critérios 

ou de grupos de variáveis que descrevam os diferentes segmentos de forma 

eficaz e de acordo com a informação disponível. Segundo Dionísio et al. (2009) 

os critérios mais comuns de segmentação são: 

 Geográficos (país, região, cidade, clima); 

 Sociodemográficos (Idade/geração/ciclo familiar, sexo, classe social, 

dimensão do agregado familiar, educação, profissão, etnia);  

 Comportamentais (frequência da compra, tamanho da compra, fase 

do processo de compra, grau de fidelidade dos consumidores à 

marca e benefícios retirados do que os consumidores procuram num 

produto (fiabilidade, estética, status, conforto, etc.)); 

 Psicográficos (estilo de vida, personalidade, actividade, interesses, 

opiniões). 

 

  A gestão da segmentação deve ser elaborada segundo o perfil médio 

dos consumidores de cada um dos segmentos de mercado escolhidos.  

 

 

2.5.4 A Segmentação e os Serviços em Ginásios e Health Clubs 

 

  Na actualidade, os ginásios e health clubs já não se limitam apenas a 

presentear os clientes com modalidades de fitness, cada vez mais alargam a 

oferta e encontram serviços e produtos que ofereçam vantagens 

concorrenciais, tais como a estética, as clínicas ou os SPA´s. Assim, os 

marketers podem optar por enaltecer as capacidades internas do ginásio e do 

health club, em consonância com a concorrência, com o seu próprio plano e 

com a evolução e inovação da oferta; também podem decidir-se pela estratégia 

de diferenciação, oferecendo novos serviços ou melhorando os já existentes. 

  Normalmente, os centros de fitness oferecem serviços como a 

Musculação, o Cardiofitness, a Localizada e o Step. Estas modalidades são 
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normalmente apostas ganhas, se optarmos por manter a mesma oferta que as 

restantes organizações. Pensamos ser importante o destaque atribuído aos 

serviços idealizados, adoptando estratégias impulsionadoras no âmbito 

desportivo, da saúde e do bem-estar e conquistando públicos insatisfeitos. A 

vantagem competitiva advém da coragem de sair da zona de conforto e optar 

pela implementação de serviços que se aproximem das necessidades dos 

consumidores, atraindo os públicos inactivos. Idosos, obesos, crianças, 

grávidas, entre outros, são potenciais clientes dos ginásios e health clubs. 

Podem ser oferecidos serviços que se adaptam à realidade de cada pessoa, já 

que a oferta padrão poderá não ser a mais eficaz e adequada. 

 

 

2.6 Posicionamento em Ginásios e Health Clubs 

 

  Diversos gestores suportam que o posicionamento é um processo 

importantíssimo na estratégia de marketing de qualquer empresa. Sá e Sá 

(1999) sustentam que o posicionamento consiste na forma como os produtos 

ou serviços são entendidos junto dos mercados alvo. Já Lindon et al. (cit. por 

Correia et al., 2006, p. 145) afirma que “o posicionamento é o conjunto de 

traços salientes e distintivos da imagem que permitem ao público situar o 

produto no universo dos produtos análogos e distingui-los dos outros. Por 

outras palavras, é uma representação (ou percepção) simplificada, redutora, 

comparativa e distintiva do produto”. 

  Ries e Trout (cit. por Correia et al., 2006) referem que o posicionamento 

se inicia no serviço. A sua finalidade não é conceber um serviço novo ou 

diferente, mas construir e manusear o pensamento do consumidor e compará-

lo com as ligações já existentes. O ginásio e o health club pode posicionar-se e 

acrescentar valor à organização, através da escolha do segmento-alvo, 

proporcionando custos menores que a concorrência ou fornecendo vantagens 

que justifiquem custos superiores. 
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2.6.1 Importância do Posicionamento 

 

  O posicionamento só será eficaz se assentar em parâmetros importantes 

para os sócios do ginásio e health club. Logo, em concordância com Lindon et 

al. (cit. por Correia et al., 2006), o posicionamento é importante porque: 

- Se a empresa não o definir, os clientes irão fazê-lo e nem sempre de 

forma positiva. Assim, a organização deve posicionar-se da maneira 

que considera mais favorável; 

- As decisões do cliente relativamente a tudo o que acontece na 

organização são baseadas no posicionamento definido; 

- O posicionamento é determinante para assegurar a coerência ao nível 

da estratégia do marketing-mix. 

 

 

2.6.2 Etapas do Posicionamento 

 

  O conceito de posicionamento está aliado a duas componentes 

complementares: a primeira corresponde à Identificação e revela como 

posicionar o tipo de serviço na mente do consumidor; e a segunda denomina-

se diferenciação e suporta todos os atributos e características diferenciadoras 

do serviço.  

 

Formas de Diferenciação 

 

 Kotler (1994) faz referência a quatro formas de diferenciação: 

 

- Melhor, quando o serviço oferecido sobressai em relação à 

concorrência; 

- Mais recente, quando se encontra um serviço inovador. Envolve mais 

riscos mas pode possibilitar mais ganhos. 

- Mais rápida, quando atenua o tempo de obtenção e/ou utilização de 

um serviço. 
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- Mais barata, quando nos deparamos com um serviço idêntico e 

menos dispendioso. 

 

  O último aspecto merece mais atenção, pois os serviços e/ou produtos 

mais baratos são, muitas vezes, considerados de qualidade inferior, levando a 

organização a diminuir os custos. Os ginásios e health clubs devem destacar-

se para além desse elemento, já que constitui factor prejudicial em termos 

concorrenciais.  

 

 

  Nos ginásios e health clubs, as estratégias de diferenciação de um 

serviço podem ser caracterizadas:  

 Pela liderança no mercado, que advém de ofertas inovadoras que 

mantêm e aumentam o usufruto dos sócios no clube, anulando, de 

certa forma, a concorrência;  

 Pela familiaridade e proximidade com os clientes, conhecendo-os 

minuciosamente e optimizando os serviços pretendidos; e  

 Pela oferta de um serviço que transmita aos clientes segurança, 

confiança, coerência e disponibilidade a custos reduzidos. 

 

  A qualidade do serviço é um factor decisivo e diferenciador para o 

sucesso. As organizações podem posicionar-se de forma eficaz, focando a sua 

política de qualidade nas seguintes dimensões: segurança (nas actividades 

aquáticas, terapias termais, nos procedimentos de emergência, seguros 

desportivos, etc), responsabilidade (responder prontamente aos desejos dos 

sócios - o serviço “willing to help”), confiança (na organização e na equipa de 

profissionais, principalmente ao nível de professores e técnicos de saúde e 

desporto), empatia (atendimento personalizado com consideração e simpatia 

por parte dos funcionários) e tangibilidade dos serviços (o ambiente físico, as 

instalações e os equipamentos associadas ao serviço são determinantes para 

os sócios). 
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Quantas Diferenças Promover? 

 

  Para Ries &Trout (cit. por Correia et al., 2006) a instituição deve eleger 

uma característica e promover-se como “número um”. Com a crise que se vive 

na actualidade os clubes de fitness procuram promover-se e destacar-se a todo 

o custo. Grande parte dos ginásios copia uma ideia e melhora-a, enaltecendo a 

inovação e o melhor em vez do mais rápido. 

  Seguindo o pensamento dos mesmos autores, os posicionamentos 

número um mais desenvolvidos e utilizados são: a melhor qualidade, o melhor 

serviço, o preço mais baixo, o melhor valor, o mais seguro, o mais rápido, o 

mais avançado tecnologicamente, o mais conveniente e o mais acessível. E, 

um ginásio e health club ao optar por um posicionamento que agrade, atraia e 

convença os sócios, terá benefícios não só financeiros mas também ao nível 

do reconhecimento, promoção e lembrança da marca. 

  Por vezes, também é utilizado o posicionamento de benefício duplo, 

precisamente quando duas organizações asseguram ser as melhores na 

adopção da mesma característica. Neste caso há a necessidade de encontrar 

uma segunda característica para se promoverem e diferenciarem. Podem, de 

igual modo, existir casos de posicionamento de benefício triplo, no momento 

em que as organizações tentam aliciar três segmentos populacionais em 

detrimento de um. 

  Porém, o aumento do número de características associadas à 

organização torna-se um risco, uma vez que faz vacilar a credibilidade junto 

dos consumidores. Devem os ginásios e health clubs evitar quatro grandes 

erros de posicionamento (Correia, et al, 2006): 

- O sub-posicionamento, que representa a percepção por parte das 

organizações de que os sócios não têm uma noção muito clara do(s) 

serviço(s); 

- O super-posicionamento, que faz com que os sócios tenham uma 

ideia exagerada da organização, atribuindo ao(s) serviço(s) qualidades 

que estes não têm; 
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- O posicionamento confuso, que pode resultar da publicidade 

exagerada ou de modificações constantes no posicionamento, 

confundindo a ideia que os sócios possuem do(s) serviço(s); 

- O posicionamento duvidoso, que leva os sócios a porem em causa a 

credibilidade da organização, devido às características do(s) serviço(s), 

à má publicidade, ao preço ou mesmo ao Instrutor de Fitness ou PT. 

 

 

2.6.3 Reposicionamento 

 

  Proctor (cit. por Correia et al., 2006) refere que é importante efectuar um 

reposicionamento quando: 

- Um novo concorrente se posiciona próximo da nossa organização, 

representando um efeito incómodo na partilha do mesmo mercado; 

- As opções, vontades e necessidades dos sócios em relação ao 

serviço se alteram; 

- Os sócios surgem com novas tendências e preferências e a 

organização cria o compromisso de torná-las reais. 

- O posicionamento original é incorrecto. 

 

  O reposicionamento pode incluir o acrescento, a troca ou a redução do 

público-alvo, a inspecção ao nível dos serviços ou, mais especificamente no 

mundo do fitness, o afastamento definitivo de determinados serviços e o 

abandono de certos segmentos. 
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2.7 A Marca em Ginásios e Health Clubs 

 

“If anyone can build a brand, it is the 

customer. The marketer can only create 

favorable conditions for a brand image to 

develop in customer´s minds.” 

Grönroos (2000) 

 

 

  A criação de uma marca forte e positiva é um factor de marketing 

determinante para qualquer negócio. Na maior parte das vezes, já nem 

pensamos nas instalações, equipamentos, materiais, condições e 

colaboradores que constituem a organização, muito pelo contrário, guiamos o 

nosso processo de compra pela marca que ela representa. O que nos remete, 

não só para a era de produtos e serviços, mas sobretudo para a “era das 

marcas”.  

  Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), “a marca 

pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de 

representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, 

desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva 

embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços 

de uma empresa dos de outras empresas”. 

  No entanto, Aaker (citado por Barreto, s.d.) define marca como um nome 

diferenciado e/ou símbolo (tal como um logótipo, marca registada ou desenho 

de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um fabricante ou 

de um grupo de fabricantes, com o intuito de os diferenciar da concorrência. 

Uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege, tanto o 

consumidor como o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos 

idênticos. 

  A American Marketing Association (AMA) define marca como “um nome, 

sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, destinados a 

identificar os produtos ou serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores 
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para diferenciá-los dos de outros concorrentes”. Na perspectiva dos serviços de 

fitness verificam-se duas objecções imediatas: a definição não menciona o 

serviço como processo e exclui o consumidor. Em relação à primeira, como os 

serviços são percebidos segundo processos nos quais o cliente normalmente 

participa, este processo deve, sem dúvida, diferenciar o serviço de diferentes 

organizações. Claro que o nome, o termo ou um sinal também contribuem para 

evidenciar a marca, mas o processo de produção dos serviços tem de ser o 

“coração” de marcas que investem prioritariamente neles, construindo no 

cliente opiniões e impressões favoráveis e definitivas. No que toca à segunda, 

o cliente determina a construção de uma marca forte e atractiva em ginásios e 

health clubs, sendo portador e transmissor de uma mensagem positiva ou 

negativa. Deve o marketer planear um conjunto de estratégias de marketing 

capazes de comunicar e desenvolver uma marca distinta e confiável, que 

corresponda ou supere as expectativas do cliente. 

  Uma marca é um produto ou serviço que agrega dimensões que, de 

alguma forma, a diferenciam de outros produtos ou serviços desenvolvidos 

para satisfazer a mesma necessidade. Essas diferenças podem ser funcionais, 

racionais ou tangíveis, ou seja, relacionadas com o desempenho do 

produto/serviço. Também podem ser simbólicas, emocionais ou intangíveis, 

isto é, relacionadas com o que a marca representa (Kotler e Keller, citados por 

Barreto, s.d.). 

  Com Correia et al. (2006, p. 187), verificamos a presença de dois 

princípios nas diversas definições de marca: o princípio da especialidade, que 

implica o reconhecimento de um ou vários produtos e/ou serviços e o princípio 

de carácter distintivo que marca a distinção em relação à concorrência. Uma 

marca que queira vingar no mercado tem de ser capaz de se evidenciar e 

diferenciar a nível competitivo. O consumidor, no momento em que se depara 

com um serviço razoavelmente homogéneo, passa a preocupar-se menos com 

o fornecedor e com os benefícios oferecidos e mais com o preço.  

  Por sua vez, o princípio da especialidade une a marca aos produtos e/ou 

serviços que lhe são autênticos. A marca pode abranger vários produtos e/ou 

serviços dirigidos a diversos segmentos-alvo, mas não pode nem deve ser 
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consumida por eles. Ou seja, os produtos/serviços devem ser representantes 

fiéis da marca sem nunca se sobreporem a ela. Assim, a marca possui duas 

vertentes: a adaptativa no espaço, que abrange uma diversidade de públicos-

alvo e a adaptativa no tempo, que faz permanecer a marca, apesar da 

constante evolução de produtos/serviços (Correia et al, 2006). 

  Concluímos que, antes de iniciar a construção de uma marca, é 

determinante: 

 

a) Uma pesquisa qualitativa para analisar a segmentação, tendências, 

motivações e necessidades não atendidas dos consumidores;  

b) Examinar os pontos fortes e fracos, posicionamento e estratégias de 

seus concorrentes actuais e potenciais; e  

c) Realizar uma auto-análise para identificar se a marca possui 

recursos, capacidade e disposição para cumprir as promessas da 

empresa. 

 

  A marca é um componente fundamental dentro deste processo de 

compra de serviços/produtos em ginásios e health clubs, visando criar uma 

imagem positiva no consumidor, para além de ser um bem intangível de 

elevado valor quando trabalhada correctamente. A compra de um serviço está 

directamente ligada à marca. 

 

 

2.7.1 Valor da Marca 

 

Em serviços considerados intangíveis, como é o caso do fitness, é 

determinante a implementação de marcas que sejam credíveis e transmitam 

segurança e confiança aos utilizadores. Mensurar o valor de marca e identificar 

os elementos essenciais da sua gestão, são questões fundamentais no 

marketing estratégico.  
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A essência de determinada marca origina um certo valor para os 

consumidores, facilitando as suas escolhas através da criação de um símbolo 

autêntico e reduzindo o risco percebido pelo cliente. O valor da marca 

corresponde não só ao incremento de valor que é fornecido a um 

produto/serviço face a um outro idêntico sem marca, mas também ao misto de 

ideias e condutas dos clientes, dos canais de publicidade e da empresa 

proprietária da marca. Esta dinâmica conduz a um aumento do cash flow da 

empresa, possibilitando um carácter distintivo e suportado face às 

organizações concorrentes. A marca pode ser caracterizada segundo duas 

perspectivas: a financeira e contabilística, sendo utilizada para gerar benefícios 

monetários para a empresa, e a de marketing, sendo enaltecida conforme o 

tipo de reacção que obtém do cliente (cognitiva, afectiva ou comportamental) 

(Correia et al, 2006). 

  Aaker (citado por Correia et al, 2006, p.188) define valor da marca como 

“um conjunto de activos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu 

símbolo, que permitem aumentar (ou diminuir) o valor dos produtos oferecidos, 

quer para a empresa quer para o consumidor”. A criação do valor da marca 

fornece à empresa uma importante vantagem competitiva, estabelecendo uma 

barreira que evita a permuta por parte dos consumidores. 

  As empresas com forte valor de marca prestam serviços que os clientes 

realmente valorizam, realizando-os perceptivelmente melhor que os seus 

concorrentes e contando eficazmente a sua história através de comunicações 

que criam consciência, estimulam a experimentação e reforçam as 

experiências dos clientes. Com o tempo, essas empresas tornam-se famosas 

pela eficiência com que se autodefinem, auxiliadas não apenas pelas 

mensagens controladas que emitem sobre si mesmas, mas também pela 

comunicação “boca a boca” (marketing “word of mouth”) dos clientes. 

  A marca estabelece um elo com o consumidor, transmite as suas 

emoções, é uma entidade com personalidade independente. No que toca ao 

valor emocional da marca, a sensibilidade do consumidor só é atingida quando 

a compra se realiza e se satisfaz emocional e racionalmente por meio da 

imagem do produto. 
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  Berry (citado por D'Avila, Damacena & Garrido, 2008) considera que o 

valor da marca é constituído pela sua lembrança e significado, tendo como 

antecedentes a marca apresentada pela empresa, as comunicações externas e 

a experiência do consumidor (figura 5). 

  A marca que a empresa ostenta é representativa da mensagem 

fomentada e difundida pela mesma. Segundo o mesmo autor, toda e qualquer 

informação que o cliente adquira por fontes externas à empresa, como o 

marketing “word of mouth” e a publicidade, é parte integrante da comunicação 

externa e pretende compreender e perspectivar a imagem que a população 

possui acerca da organização. 

  A lembrança da marca evidencia a capacidade que o consumidor tem 

para se recordar daquilo que lhe é demonstrado e comunicado sobre a marca. 

O seu significado, por sua vez, corresponde à ideia imperante que o cliente 

possui sobre a marca, a sua experiencia e tudo o que lhe está associado 

(Berry, citado por D'Avila, Damacena & Garrido, 2008). O que diferencia a 

lembrança do significado da marca é o sentido que o consumidor atribui à 

experiência obtida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Modelo de mensuração de brand equity de serviços (Adaptado de Berry, 2000). 
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2.7.2 Imagem de Marca 

 

  Não existe produto ou serviço sem uma imagem que o torne conhecido, 

permitindo difundi-lo ou vendê-lo. 

  A imagem de marca é considerada uma das extensões da concepção de 

valor da marca, sendo ela percebida como um conjunto simplificado e 

relativamente estável de percepções e associações mentais ligadas a um 

produto ou serviço e, consequentemente, à empresa pelos seus consumidores. 

Logo, a imagem de uma marca resulta da conectividade entre a mente do 

consumidor e o conjunto de acções de marketing que evidenciam o potencial 

dessa mesma marca, concebendo-lhe assim valor. 

  A imagem de uma marca é um fenómeno de recepção. Daí distingue-se, 

a imagem pretendida ou projectada, que está intimamente relacionada com a 

identidade da Marca, e corresponde à imagem que a marca pretende projectar 

dela própria (aquela que interessa ao emissor) e a imagem percebida, que 

equivale à imagem que os públicos formarão dela a partir dos contactos que 

com ela desenvolvem, e que confrontarão com os seus próprios valores, 

preconceitos, preferências e outros factores psicológicos internos. Estes 

fenómenos possuem representações mentais similares, mas, por vezes, 

conduzem a interpretações diferentes. A imagem percebida será sempre 

diferente da pretendida, por mais rigoroso que seja o processo de projecção 

desenvolvido pela comunicação de marketing, pois há sempre factores de 

distorção. A imagem de Marca implica uma análise da identidade da mesma e 

do seu impacto em diferentes públicos. 

 

 

2.7.3 Identidade da Marca 

 

  Segundo a literatura (figura 6) parece haver um parecer comum que 

refere a identidade como fenómeno de emissão e a imagem como fenómeno 

de recepção (Correia et al., 2006). 
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Figura 6 – Identidade e imagem (Correia et al., 2006: adaptado de Kapferer, 2003). 

 

 

  A identidade da marca é caracterizada por um conjunto de traços que 

lhe são próprios e peculiares, derivados do seu percurso, da sua essência 

emocional, física e social, do seu domínio, dos seus valores, da sua verdade, 

do seu relacionamento com os consumidores, do seu reflexo. Portanto, esta é 

constituída por todos os aspectos tangíveis e intangíveis que a empresa 

confere à marca e passíveis de serem transmitidos ao público-alvo. 

  Para que a marca atinja o seu valor no mercado, torna-se necessário o 

desenvolvimento de alguns aspectos relevantes para a formação da sua 

identidade, tais como o posicionamento e a personalidade. O posicionamento 

reconhece-a e dá-lhe um carácter diferenciador. Relativamente à 

personalidade, Kapferer (citado por Muniz, 2005) defende que uma marca 

ganha personalidade de acordo com o seu discurso e comportamento, 

podendo esta ser definida como um conjunto de características humanas 

associadas à respectiva marca, que estabelecem um meio de diferenciação 

dentro de uma categoria de produtos ou serviços. 

  A marca e a sua essência são evidenciadas e reconhecidas pela sua 

identidade e sistema de valores. Por isso, segundo Correia et al. (2006), a 

marca deve ser portadora de três características: credibilidade, legitimidade e 

afectividade. 

 

 

 

 

      Emissão   Meios Recepção 

Ruído da concorrência 

Identidade da Marca Sinais emitidos Imagem de Marca 



2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

63 

  Kapferer (citado por Correia et al, 2006) dividiu a ideia de identidade em 

seis facetas (figura 7): 

 

1- A física, que tangibiliza a Marca; 

2- A personalidade da Marca, caracterizada por factores individuais e 

únicos que a corporizam (nomes e símbolos); 

3- A cultural, que concebe e representa um quadro de valores; 

4- As associações e concepções provenientes da mente dos 

consumidores, que possibilitam uma relação sólida e estável; 

5- O significado. Quer a Marca quer os clientes dão o seu próprio 

significado aos produtos/serviços, estando este reflectido nas suas 

acções; 

6- O auto-reconhecimento de uma Marca pelo consumidor. 

 

 

 

Figura 7 – Prisma da identidade da marca. 

 

  Para que a identidade de uma marca seja eficaz, é necessário ser parte 

integrante do plano estratégico da empresa, representar as promessas actuais 

e futuras da organização, diferenciar a marca dos seus concorrentes e 

conquistar o público visado. 
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2.7.4 A Marca e os Ginásios e Health Clubs 

 

  Como a competição se tem intensificado e o mercado apresenta, de 

maneira geral, alternativas semelhantes, não só dentro dos ginásios e health 

clubs mas da grande maioria de sectores e ramos de actuação, a marca 

ganhou destaque como elemento diferenciador, visto a avaliação do 

consumidor ultrapassar os aspectos racionais e funcionais. 

  A indústria Wellness, direccionada para ginásio, SPA e serviço de 

saúde, está em constante evolução e multiplicação. Cada vez mais os clientes 

procuram e preferem um local onde possam usufruir de todo o tipo de serviços, 

de modo a economizar tempo, dinheiro e gastos energéticos desnecessários. 

Em consequência dessa demanda, abrem frequentemente cadeias de ginásios 

e health clubs direccionados para concepções de uma vida saudável e 

dinâmica, com ofertas direccionadas para o conceito wellness.  

  Segundo Correia et al. (2006), quando todos os clubes de fitness 

brindam o cliente com os mesmos serviços, há que identificá-los e distingui-los 

entre si através da construção de uma marca. Nessa construção consideram-

se quatro componentes: 

 

1º Qualidade percepcionada – Remete-nos para a importância que os 

clientes conferem às características e benefícios do produto/serviço, 

variando consoante o preço e o posicionamento do mesmo. O 

produto/serviço em si e as suas características e benefícios 

desenvolvem uma posição no pensamento do consumidor. 

Relativamente ao fitness, a qualidade percepcionada diz respeito aos 

resultados alcançados pelo sócio no ginásio.  

 

2º Consciência da Marca – A consciência corresponde ao momento 

em que se cria valor para a marca, estando em conformidade com a 

qualidade percepcionada pelo cliente e sendo encarada como a 

capacidade e facilidade do nome e da marca serem reconhecidas e 

lembradas. A criação de uma consciência da marca nos utilizadores 
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interfere na evolução e profundidade das associações realizadas e 

aumenta a probabilidade de identificação, influenciando as decisões 

dos clientes. 

 

3º Associações da Marca - Associações são imagens, lembranças ou 

características que surgem no subconsciente dos consumidores 

quando pensam na marca ou entram em contacto com ela. As 

associações são ideais para agregar valor diferenciado para a marca. 

Em ginásios e health clubs o valor da marca é constituído, sobretudo, 

por qualidades intangíveis, nas quais as associações são classificadas 

segundo as sensações do indivíduo ao vivenciar o produto/serviço 

(experiência) e os ganhos que saciam as suas carências ao nível da 

aceitação e manifestação social e pessoal (simbolismo). Estas 

propriedades intangíveis dependem, igualmente, do conceito que se 

detém do produto/serviço; da força do produto/serviço, ou seja, dos 

benefícios que a quantidade e qualidade atribuem à marca; da 

singularidade e individualidade do produto/serviço e da marca face à 

competitividade. Quanto ao fitness, as associações da marca estão 

relacionadas com os benefícios proporcionados pela experiência 

consagrada no ginásio e com o simbolismo atribuído pelo consumidor. 

 

4º Fidelidade da Marca – Para existir lealdade à marca o cliente tem, 

obrigatoriamente, de estar satisfeito com o produto/serviço, pois só 

assim volta a comprar. Contudo, os centros de fitness oferecem 

serviços/produtos com uma componente intangível, participando o 

cliente na produção do próprio serviço o que torna difícil a avaliação 

dos padrões de satisfação e qualidade junto do consumidor. Para 

manter e incrementar o valor da marca é essencial a existência e 

subsistência de clientes fiéis que contribuem para um fluxo de vendas 

sólido e estável, não comprometendo o seu valor face à concorrência. 

Esta dimensão está, portanto, directamente ligada à angariação, 

retenção e satisfação de clientes. 
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  Nos ginásios e health clubs o poder da marca está implícito nas 

inscrições obtidas e na credibilidade construída junto dos sócios e da 

população em geral (Correia et al., 2006).  

 

 

2.8 Retenção e Fidelização em Ginásios e Health Clubs 

 

“It is no longer enough to satisfy 

customers. You must delight them” 

Philip Kotler (2000) 

 

 

Como podemos equilibrar a aquisição com a retenção de clientes? 

 

  Estes dois fenómenos complementam-se. A retenção de um cliente tem 

como ponto de partida toda a publicidade ao nível do marketing externo, 

fortalecendo-se na angariação de um novo membro. Esta relação vai sendo 

construída durante o tempo que esse cliente permanece no ginásio, tendo por 

base o marketing interno da empresa, a hospitalidade, a receptividade e 

disponibilidade de todo o staff, as condições das instalações e apetrechamento 

e o cumprimento dos objectivos propostos, tanto ao nível da saúde e bem-estar 

físico, como social e emocional. Portanto, nos ginásios e health clubs a 

retenção inicia-se muito antes das pessoas se tornarem clientes, e a 

recompensa do clube face a uma retenção com êxito será a fidelização do 

cliente à empresa e aos produtos e serviços que esta oferece. Através do 

contacto inicial que o cliente estabelece com a marca (marketing externo), é 

construída uma expectativa primária sobre o produto/serviço, resultado da 

forma e teor da publicidade utilizada. Posteriormente, cabe à empresa de 

fitness provar ao cliente que as suas expectativas foram cumpridas.  

  No fitness, os consultores comerciais devem ser portadores da 

sensibilidade necessária para perceber qual a situação motivacional da pessoa 

que vai iniciar (ou reiniciar) a prática desportiva. Já que a venda “forçada” 
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resulta na mensagem pouco fidedigna e na possível desistência do cliente. A 

vinculação com o cliente será reforçada em todas as acções do centro de 

fitness, fomentando a sua lealdade, satisfação e consequente permanência no 

ginásio. O desafio que a maioria das empresas, que investem grandes quantias 

de dinheiro em programas de fidelização, enfrenta é precisamente a 

optimização da sua eficácia (reter os clientes mais valiosos) e a rentabilidade 

económica (que a relação entre o valor investido e o valor que os clientes 

fidelizados proporcionam seja positiva). Lamentavelmente, nem sempre é o 

caso.  

  A explicação reside numa pergunta muito básica: Que clientes se devem 

fidelizar? É prioritária a retenção dos que emprestam maior valor à empresa e 

contribuem para o seu crescimento. Os restantes podem igualmente ser 

fidelizados, mas com um menor investimento em termos de recursos. Esta é 

uma das ideias chave das estratégias de fidelização. No entanto, poucas são 

as empresas que retêm os seus clientes em função do seu valor actual e futuro 

para a empresa. (Fidelização: a matéria pendente, 2007).  

 

 

2.8.1 A Construção de Valor, Lealdade e Satisfação para o Cliente 

 

Valor para o cliente (customer value) 

 

  Na actualidade, o consumidor enfrenta uma vasta gama de escolhas de 

entre uma variedade de produtos, serviços, marcas, preços e fornecedores. 

Logo, como é que os clientes escolhem? Acreditamos que a escolha recai para 

a oferta que lhes trará mais benefícios e vantagens, ou seja, aquela que possui 

mais valor. Mesmo com a procura, o conhecimento, a mobilidade e os 

rendimentos limitados, o cliente forma uma expectativa de valor sobre o 

produto/serviço e age sobre ela. Quer a oferta faça jus ou não a essa 

expectativa, a satisfação e a probabilidade de uma nova compra serão sempre 

afectadas 
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  Segundo Kotler (2000) o valor para o cliente corresponde à diferença 

entre o valor total para o cliente e o custo total para o cliente. O valor total 

para o cliente representa o conjunto de benefícios que o cliente espera do 

produto/serviço prestado. O custo total para o cliente representa o conjunto 

de custos esperados pelo cliente na avaliação, obtenção e uso do 

produto/serviço. 

 

Satisfação e Lealdade 

 

“Satisfaction is a person´s feelings of pleasure or disappointment resulting from 

comparing a product´s perceived performance (or outcome) in relation to his or 

her expectations” 

                               Philip Kotler 

 

 

  Com o incremento concorrencial torna-se relevante medir a satisfação 

dos sócios, já que se as medidas, ferramentas e esforços reparadores não 

estiverem aptos, a insatisfação aumenta a probabilidade de abandono do 

cliente. Não se trata somente da correcção ou, se for o caso, supressão das 

lacunas da organização, mas de ultrapassá-las de forma rápida e profissional.  

  Como refere Kotler (2000), a satisfação depende da percepção do 

desempenho e das expectativas do indivíduo (figura 8).  

 

 

  

 

Figura 8 – Fórmula do Serviço (Adaptado do Livro Fitness e Marketing, Correia et al., 2006). 

 

  A percepção do desempenho corresponde à forma como o cliente 

interpreta sensorialmente o produto/serviço experienciado na academia. Os 

serviços de fitness influenciam as emoções e sensações dos indivíduos, 

actuando também sobre a sua intuição. Por isso, muitas vezes os discursos 

FÓRMULA DO SERVIÇO 

Satisfação (S) = Percepção do desempenho (P) – Expectativa (E) 
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proferidos pelos consultores comerciais são mal recebidos, pois o cliente 

percebe a venda forçada e a inautenticidade das palavras proferidas. 

  No fitness, a expectativa recai para o que o cliente espera do ginásio, 

para a coerência entre o serviço/produto que a empresa difunde e o que 

realmente oferece e para a comunicação que decorre em torno de toda a 

organização. Os consumidores criam expectativas de experiências passadas, 

de conselhos de amigos ou colegas, de informação proveniente do marketing 

externo dos ginásios, etc. 

  Se o desempenho fica aquém das expectativas, o cliente fica insatisfeito. 

Se o desempenho vai de encontro às expectativas, o cliente fica satisfeito. Mas 

se o desempenho supera as expectativas, nasce um cliente altamente 

satisfeito. Os consumidores com elevados níveis de satisfação possuem um 

laço emocional com a organização, não se baseando a escolha no puramente 

racional. Se, pelo contrário, os marketers constroem expectativas demasiado 

altas no consumidor, a probabilidade de decepção aumenta (Kotler, 2000). 

 

 

 Ferramentas para medir a satisfação do cliente:  

 

  Como está provado, um cliente satisfeito transmite as suas experiências 

favoráveis a apenas cinco pessoas, em detrimento de um cliente insatisfeito, 

que transmite o seu desagrado a nove (Clube e Cartões de Fidelização: Casos 

de Êxito e Estratégia, 2005). Por isso, é importante que as empresas 

concebam estratégias que permitam aos sócios a manifestação do seu 

descontentamento, de modo a reagir e a aperfeiçoar as suas políticas de 

retenção e fidelização de clientes. Consequentemente, Kotler (2000) 

mencionou quatro instrumentos que devem ser implementados em empresas 

centradas no consumidor: 

 

1 – Sistemas de reclamações e sugestões: é preciso saber escutar o 

cliente e disponibilizar os meios para facilitar essa comunicação (A 

importância de saber escutar, 2007). Para organizações centradas no 
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cliente, como é o caso dos ginásios e health clubs, torna-se mais fácil a 

implementação deste tipo de sistemas. 

  

2 – Inquéritos de satisfação: os estudos demonstram que de todos os 

clientes insatisfeitos, apenas 5% demonstram o seu desagrado. A 

maioria ou compra menos ou troca de empresa. Portanto, torna-se 

necessário encontrar meios que permitam às pessoas demonstrar o 

seu descontentamento. Deste modo, a organização possui o feedback 

essencial e pode resolver os problemas que daí advêm de forma rápida 

e eficaz. Estes inquéritos, para além de avaliarem o nível de satisfação, 

calculam também a probabilidade e vontade que os sócios têm de 

recomendar o clube e a sua marca a outras pessoas. 

 

3 – Visitas mistério: as empresas podem contratar pessoal externo para 

passarem por potenciais compradores, a fim de diagnosticar os pontos 

fortes e fracos da própria organização e da concorrência. Para além 

disso, o próprio director ou gerente da academia pode entrar em 

instalações concorrentes, onde não o conheçam, e visualizar o tipo de 

tratamento que é ministrado ao cliente. Pode mesmo ligar para o seu 

próprio ginásio e verificar a qualidade do atendimento telefónico.  

 

4 – Análise dos clientes perdidos: torna-se fundamental o contacto com 

os ex-sócios que simplesmente deixaram de adquirir os 

serviços/produtos ou passaram a adquiri-los noutro lugar. É importante 

perceber as razões que os levaram a desistir e implementar medidas 

para que essas situações não se repitam. Um estudo interno da 

Daemon Quest demonstrou ser sete vezes mais barato reactivar um 

cliente do que captar um novo (Captação de clientes, 2006). 

 

  A Daemon Quest Costumer Intelligence (A Lealdade e o Renascimento 

do Marketing, 2006) refere que "a tarefa fundamental do Marketing deve ser 

desenvolver a lealdade do cliente, para o qual deverá compreender a fundo a 
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relação que existe entre a lealdade dos clientes, os empregados e os 

investidores". Na realidade, o maior inimigo do lucro e da lealdade em 

organizações orientadas para o consumidor é a rotação de pessoal, clientes, 

colaboradores e investidores. O êxito desta estratégia baseia-se na harmonia 

entre estes três vectores e na compreensão de que os clientes satisfeitos não 

são necessariamente leais. 

  A lealdade do consumidor é conquistada no momento em que sente que 

o clube de fitness está a fazer os possíveis e os impossíveis para suprir e 

satisfazer as suas necessidades, vontades e expectativas. É visível o 

compromisso emocional que o cliente estabelece com a organização, 

originando a repetição do processo de compra e o seu aumento sustentado. 

  Segundo um estudo realizado pela Daemon Quest Costumer 

Intelligence, existe 80% de probabilidade de uma venda a um cliente leal e 25 

% de probabilidade de uma venda a um cliente potencial. A questão impõe-se: 

como é que a maioria das empresas foca os seus esforços na angariação de 

clientes? Não se trata de estratégias de retenção que se sobrepõe às de 

aquisição, mas à sua orientação por princípios similares, visto a retenção de 

25% dos clientes de alto valor para uma empresa aumentar os seus lucros 

operativos em 15%, representando um lucro bastante significativo (Fidelização: 

a matéria pendente, 2007). 

  A seguinte pergunta deve ser colocada pelas empresas de modo a medir 

o grau de lealdade dos seus clientes: “Você recomendaria os nossos serviços a 

um amigo?”. As respostas variam entre 1 e 10, em que 1 corresponde a “jamais 

recomendaria” e o 10 a “recomendaria vivamente” (Huete, citado por Correia et 

al, 2006).  

  Os resultados entre 1 e 6 reflectem os indivíduos que caracterizam os 

serviços negativamente, são os chamados clientes “Detractores”. Os resultados 

7 e 8 correspondem aos clientes apáticos e indiferentes, simplesmente não se 

manifestam e identificam-se como “Neutralmente Satisfeitos”. Os resultados 9 e 

10 representam os clientes totalmente fiéis, portadores de uma paixão 

incontrolável pela empresa. São designados de “Promotores”  

 



O MARKETING COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NO ESTUDO DO GINÁSIO E HEALTH CLUB TOTAL 

FITNESS 

72 

  A chave para a fidelização de clientes é a satisfação. Um cliente com 

índices de satisfação elevados (Kotler, 2000): 

-  Permanece fiel à organização durante mais tempo; 

- Apresenta maior disponibilidade para a compra, sempre que a 

empresa introduz novos serviços/produtos ou actualiza os já existentes; 

- Fala favoravelmente sobre a empresa e os seus serviços/produtos, 

reduzindo os custos de aquisição de novos clientes; 

- Presta menos atenção a marcas e publicidade concorrentes e é 

menos sensível ao preço; 

- Oferece à empresa ideias acerca dos produtos e serviços; 

- Representa um custo menos elevado à empresa, visto ter as suas 

transacções sistematizadas.  

 

 

2.8.2 Como Desenvolver e Aumentar a Percentagem de Retenção de 

Clientes? 

 

 

2.8.2.1 Costumer-Centric 

 

  Um health club com uma estratégia centrada no cliente (customer-

centric) motiva a existência de clientes fiéis e promotores. Torna-se assustador 

e inquietante verificar que, actualmente, uma pluralidade de empresas centra 

grande parte dos seus recursos, não só a nível monetário mas também 

energético, na implementação de práticas actuais para a angariação de novos 

clientes. E, são completamente negligentes quando se trata de desenvolver 

estratégias e meios para assegurar a ligação e a fidelização dos sócios já 

existentes no ginásio. Portanto, nas academias com uma filosofia centrada no 

consumidor, a aquisição de novos sócios possui uma importância igual, ou por 

vezes inferior, àquela que é atribuída aos clientes existentes. Se os nossos 

pensamentos e acções se centrarem no cliente, ele retribuirá, não só 

economicamente mas também com dedicação e fidelidade. Stauffer (cit. por 
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Correia et al, 2006) sugere sete parâmetros para conquistar a lealdade do 

cliente: 

- Superar a simpatia dos colaboradores, por telefone ou em pessoa. A 

empresa só pára quando todos os assuntos referentes ao cliente 

estiverem tratados; 

- Fornecer autonomia, autoridade e instrumentos aos colaboradores 

para resolverem as diversas situações, ensinando-os também a 

proporcionar um serviço de excelência aos clientes; 

- Possibilitar toda e qualquer interacção desejada pelos clientes com a 

empresa, não se limitando às suas próprias concepções; 

- Certificar-se que os colaboradores vislumbram todo o envolvimento 

da empresa da mesma forma que os clientes; 

- Usufruir das sugestões dos clientes acerca da organização mais 

apropriada para a empresa; 

- Presentear os clientes com mais condições e perspectivar um futuro 

que vá de encontro às suas expectativas. 

 

 

2.8.2.2 Service Experience 

 

  O abandono do cliente não depende somente do preço em si ou de uma 

eventual falha no sistema, mas sim de tudo o que o rodeia na instalação e de 

toda a experiência percepcionada. A experiência vivida pelo consumidor pode 

influenciá-lo positiva ou negativamente. De acordo com a equação abaixo 

mencionada, a experiência de um serviço depende de aspectos tangíveis e 

emocionais, inconveniências, incertezas e, claro, do preço. 

 

 

 

 

 

Aspectos tangíveis – Aspectos emocionais – Inconveniências – Incertezas 

Preço 

Experiência de serviço  = 
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  Aspectos tangíveis: corresponde às interacções e contactos que o 

cliente tem com pessoas (colaboradores, professores/técnicos ou clientes), 

instalações e apetrechamento. O ginásio deve garantir interacções e contactos 

de qualidade na instalação através da formação dos colaboradores, medindo e 

avaliando a qualidade dessas ligações de forma regular. 

 

  Aspectos emocionais: são as emoções e sensações vivenciadas e 

harmonizadas no clube de eleição. A empresa deve sondar e considerar as 

sensações que desperta no sócio, assim como o tipo de ambiente que lhe é 

proporcionado. O asseio, a hospitalidade, o layout e a simpatia transmitida pelo 

pessoal e por outros sócios são factores de extrema relevância. 

 

  Inconveniências: sempre que o cliente experiencia de forma negativa 

um serviço/produto na academia, persiste uma “dor emocional” 

(inconveniência) como resultado dessa vivência. Essa “dor emocional” é 

consequência da qualidade do serviço/produto (aspectos tangíveis) e das 

percepções vivenciadas (aspectos emocionais) (Correia et al, 2006).  

 

  Incertezas: representam a credibilidade depositada pelo cliente no 

centro de fitness. O ginásio e health club devem atentar à coerência da 

mensagem a difundir. Deve existir uma lógica nas suas acções e uma solidez 

entre os processos operacionais e as relações humanas. 

 

 

  A lealdade do cliente propicia o crescimento gradual da empresa, por 

isso, quanto mais positivo for o resultado da fórmula mais positiva será a 

experiência que o ginásio proporciona ao cliente. É valorizando a lealdade que 

as empresas se desenvolvem, já que os sócios leais angariam novos clientes, 

compram mais serviços e permanecem mais tempo. 
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2.8.3 O Porquê do Abandono 

 

O abandono dos clientes é uma das maiores ameaças que paira sobre 

as empresas, especialmente sobre as que estão orientadas para o consumidor 

final.  

Actualmente, as formações universitárias dão mais valor aos conteúdos 

técnicos e uma ênfase menor aos comportamentos, motivações e relações 

humanas. Contudo, para gerir um serviço centrado no consumidor, é 

fundamental a relação com o cliente, o conhecimento das razões que o 

conduziram até determinado clube, o seu grau de motivação, os seus 

objectivos, expectativas e frustrações e uma avaliação ao seu comportamento, 

para melhor o satisfazer. 

  Um estudo da IHRSA preconizado por McCarthy (cit. Correia et al, 2006) 

demonstra que, por vezes, não há argumentação e intervenção possível face a 

certas razões de abandono: 

 

- A taxa de retenção de clientes varia com o tipo de clube. Em relação 

ao fitness, a taxa de retenção está entre os 50%-60%; 

- Uma quantidade notável de indivíduos deixa o centro de fitness por 

motivos que a instalação não consegue controlar, tais como, divórcio, 

falência, mudança de residência ou local de trabalho, morte, 

desemprego, etc. O total de inscrições perdidas devido a estes factores 

varia entre os 25% e os 35%. Se a taxa de abandono de um certo 

ginásio ronda os 45%, significa que 25% dessa taxa merece uma 

intervenção do ginásio no acautelar de possíveis desistências.  

- Academias em zonas urbanas habitadas por uma faixa etária entre os 

18 e os 34 anos possuem grande rotatividade de pessoas, verificando-

se uma taxa de abandono elevada; 

- A sazonalidade é outro factor a ter em conta. A estação do ano 

interfere na procura e na deslocação ao ginásio. No verão, há uma 

tendência constatada de diminuição da utilização dos ginásios pelos 

clientes, comparativamente às restantes estações do ano. 
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  O abandono deve-se frequentemente ao recurso exagerado a centros de 

atendimento telefónico, onde a atenção ao cliente é descurada; ao atendimento 

impessoal no ginásio; à falta de profissionalismo e formação dos 

colaboradores; às más condições gerais das instalações e equipamentos; e ao 

desamparo na resolução de problemas relacionados com serviços e produtos. 

O cliente constata que o seu percurso não está a ser produtivo, 

percepcionando insatisfatoriamente o serviço e perdendo espontaneamente a 

motivação para continuar a frequentar o clube. A empresa e todos os seus 

agentes podem controlar estes factores, no sentido de diminuir, ou pelo menos 

não aumentar, a taxa de abandono.  

  O conhecimento técnico não é suficiente para o sucesso de uma 

empresa. É determinante desenvolver competências ao nível das motivações, 

comportamentos e relações humanas. O activo humano de uma organização é 

a maior e mais insuperável fonte de soluções para a retenção dos clientes. 

 

 

2.9 Instrumentos para a Gestão da Qualidade dos Serviços 

em Ginásios e Health Clubs 

 

  O conhecimento, a informação e a consciência das alternativas fazem 

com que os clientes tomem decisões mais ponderadas e reflectidas. A 

excelência nos serviços é factor definitivo, dada a atmosfera competitiva que 

assalta os ginásios e health clubs. Logo, a gestão da qualidade torna-se 

complexa, devido ao compromisso mútuo com o cliente e ao acompanhamento, 

mudança e aperfeiçoamento da organização ao longo do tempo. 

 

 

2.9.1 O Crescimento do Conceito de Qualidade 

 

  O conceito de qualidade passa por um processo de transformação 

conceptual que evolui a par das transformações sociais, culturais e económicas 

verificadas ao longo dos tempos. 



2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

77 

  Nos anos 70, inicia-se a denominada fase de Gestão da Qualidade 

Total, que advoga um compromisso total com a satisfação do cliente, através 

da melhoria contínua e da inovação em todos os ramos do negócio. Sob esta 

perspectiva, a grande novidade caracteriza-se pela aceitação de que o 

elemento mais importante de todo o processo é o cliente. Este passa a ser 

visto como algo fundamental para a gestão da empresa.  

  Mas é no início dos anos 90 que surge um novo conceito e que se 

caracteriza pela integração dos procedimentos de qualidade nos mecanismos 

de funcionamento da empresa. Prevalece a noção de que o valor total que 

experimenta um cliente, sempre que entra em contacto com uma organização, 

é a soma de uma série de elementos, entre os quais a qualidade do produto ou 

o serviço adoptado. 

  Sempre que se pensa em qualidade, a tendência é para a distinção 

entre produto/serviço e processo. Quando se avalia a qualidade de uma 

empresa há que ter em consideração todo o processo, combinando 

tangibilidade com intangibilidade, e não apenas a qualidade intrínseca do 

produto/serviço facultado. 

  Do ponto de vista da gestão, a atenção à qualidade, até aqui orientada 

principalmente para o produto, começa sucessivamente a ser orientada para o 

mercado, passando a incluir sensações, percepções, impressões, opiniões e a 

satisfação do cliente. Dentro desta nova perspectiva, nasce uma nova 

dificuldade que se prende com o facto de, cada vez mais, a qualidade se 

assumir como um factor fulcral de diferenciação da concorrência. 

  A qualidade do serviço está dependente de vários factores, mas 

sobretudo da percepção e das expectativas sustentadas pelo consumidor sobre 

o serviço. E sempre que o cliente é confrontado com a negligência e supressão 

das suas expectativas, a qualidade é questionada (Correia, 2006). Assim, um 

produto tem qualidade quando executa plenamente a sua função. 

  A qualidade, a dedicação, a energia e a devoção dos colaboradores em 

serviços wellness está intimamente relacionada com a qualidade total da 

organização. Deming (cit. por Correia et al, 2006) defende que a motivação, a 

produtividade e a rentabilidade dos trabalhadores são duas caras da mesma 
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moeda - quanto mais motivados, mais produtivos e rentáveis são os 

colaboradores para a empresa. A motivação dependente da atenção que a 

administração dispensa aos trabalhadores e não do tipo de recompensas 

prometidas. 

  Já Juran (cit. por Correia et al., 2006) aproximou o conceito de qualidade 

à perspectiva do cliente, descrevendo-a como uma adaptação do produto à 

prática pensada e desejada. Portanto, no âmbito dos ginásios e health clubs, 

torna-se fundamental proporcionar serviços de qualidade para elevar os índices 

de satisfação dos clientes e conseguir ultrapassar a concorrência. 

  Como mencionado anteriormente, sugiro também a teoria da Gestão de 

Qualidade Total que vem realçar a importância da comunicação entre os vários 

departamentos operantes da organização. 

  Centremos o conceito de qualidade na óptica do consumidor. Assim, nas 

palavras de Abel Correia (2006:201), a qualidade é “o conseguir durante um 

processo de melhoria, que o produto ou serviço cumpra correctamente, à 

primeira vez, a finalidade a que está destinada e entregar ao cliente, seja este 

interno ou externo, um produto ou serviço que o satisfaça”. A organização deve 

centrar as suas competências na gestão da satisfação do cliente, tendo em 

mente o quadro concorrencial e as exigências específicas do produto 

desportivo. Nesta perspectiva, é fundamental compreender as pessoas, 

observar comportamentos, verificar preferências e possibilitar e intuir soluções 

à medida dos diferentes clientes e das diversas situações. Por outro lado, as 

exigências económicas devem conduzir a opções que proporcionem soluções 

eficazes na óptica do nível de utilização. 

  A gestão eficaz do processo de qualidade torna indispensável o 

conhecimento das carências e expectativas do mercado e o aperfeiçoamento 

da performance, através de uma análise profunda da própria organização. É 

comum a adopção de um método de avaliação da qualidade do serviço 

prestado, consistindo na identificação e avaliação das dimensões do serviço. 

Parasuraman et al. (cit. por Correia, 2000) identifica dez dimensões/atributos 

decisivos na mensuração da qualidade do serviço: 
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- Acessibilidade: de contacto ou de acesso ao serviço. Inclui a 

localização, o estacionamento, os horários e os equipamentos; 

- Comunicação: formas de comunicar, tipos de comunicação, 

quantidade e qualidade da informação gerada; 

- Competência ao nível dos conhecimentos e capacidades da 

direcção, dos professores/técnicos, dos clientes, dos colaboradores, 

dos administrativos, etc; 

- Simpatia dos recursos humanos da empresa; 

- Credibilidade correspondente ao nível de confiança que os clientes 

depositam no serviço; 

- Fiabilidade: comprometimento da empresa com o serviço prometido. 

Inclui o cumprimento dos objectivos, dos horários das aulas, da 

realização dos planos de treino, da pontualidade, etc; 

- Capacidade de resposta e actuação da estrutura no que diz 

respeito à resolução de problemas e ao funcionamento dos serviços; 

- Segurança dos clientes face a qualquer tipo de risco ou perigo. Inclui 

uma preocupação do ginásio ao nível das instalações e 

apetrechamento, das actividades, da sinalização de emergência, dos 

seguros desportivos, etc; 

- Tangibilidade: design e condições de utilização do espaço físico e 

equipamento e a indumentária dos recursos humanos; 

- Compreensão das necessidades dos consumidores: preocupação 

e empenho em saber quais os objectivos dos clientes. 

 

 

2.9.2 A Evolução do Conceito Ginásio para Health Club e Wellness Club 

 

  A evolução fulminante que se tem sentido ao longo das últimas décadas 

no âmbito dos Ginásios e Health Clubs faz nascer consumidores mais 

conscientes, conhecedores e informados de que a prática regular de 

actividades de fitness/wellness (boa forma/bem-estar) está associada a 
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benefícios físicos, mentais e sociais, aumentando também a longevidade 

(Correia et al., 2000). 

  No fitness, com o aumento da procura, da informação, do conhecimento 

dos sócios e com o surgimento de produtos e serviços cada vez mais 

diversificados, a qualidade transforma-se num requisito de diferenciação. Anos 

atrás, vivia-se a era dos ginásios. Estes detinham algumas máquinas 

cardiovasculares e de musculação, um balneário de pequena dimensão e aulas 

de grupo que se resumiam, na melhor das hipóteses, ao step e à localizada. Na 

realidade, o termo qualidade não era tomado em consideração, sendo a 

atenção focalizada no produto.  

  Mais tarde, o termo ginásio começou a estar associado ao termo health 

club, desencadeando uma preocupação com a existência de produtos e 

serviços mais diversificados. Surgiram as modalidades body training systems 

(BTS)4, o yoga, o pilates, o Personal Training (PT), que dedica ao cliente uma 

atenção mais personalizada e qualificada, e mais recentemente o sistema 

kinesis5 e o TRX6. É disponibilizada uma zona de SPA, um bar/restaurante e 

uma área dedicada às crianças. A pouco e pouco, os factores que vão 

diferenciando os vários health clubs vão diminuindo, constituindo-se a 

qualidade como elemento diferenciador para os sócios e, consequentemente, 

para a organização.  

  Recentemente, a denominação health club alia-se ao termo wellness 

club. A implementação desta indústria revela uma maior preocupação com a 

vertente da saúde: “Os wellness clubs adoptam uma visão mais abrangente do 

negócio e proporcionam bem-estar, saúde, avaliações da condição física, 

ambiente de felicidade e harmonia, exercício físico com tranquilidade, serviços 

                                                           
4
 O Body Systems é um conjunto de programas Les Mills Body Training Systems difundido nas academias de todo o 

mundo. Os programas reúnem as melhores actividades da academia numa sala com música, para animar os alunos. 

Os programas oferecidos pela Body Systems são: BodyBalance, BodyVive, BodyStep, BodyPump, BodyAttack, 

BodyCombat, BodyJam, RPM e Power Jump.  

5
 O Sistema Kinesis cuja palavra, em grego, significa movimento, consiste em inovadores aparelhos sustentados por 

um conjunto de cabos, que permitem aliar força, estabilidade e flexibilidade numa só máquina. Ao contrário do aparelho 

de musculação, o Kinesis possibilita uma maior liberdade de movimentos em simultâneo. 

6
 O TRX envolve trabalho numa posição de suspensão contra a gravidade, onde o peso do corpo é a resistência. Trata-

se de uma ferramenta portátil diferente, volátil e que permite fazer um trabalho diferenciado ao nível do estímulo 

proposto. É um treino de performance integrada, utilizando múltiplos exercícios com múltiplos materiais. 
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de SPA relaxantes com tratamentos à medida do cliente, área de nutrição 

especializada, áreas de lazer com biblioteca para leitura, lojas enquadradas no 

conceito, espaços dedicados à família.” (Correia et al., 2006, p. 229). O 

objectivo dos centros wellness é proporcionar experiencias e serviços 

diversificados aos clientes (exercício físico, saúde e bem-estar, beleza, 

ocupação dos tempos livres, etc), levando-os a uma não tão significativa 

ausência do ginásio, fidelizando-os e ganhando destaque competitivo pela 

qualidade do serviço. 

 

 

2.9.3 O Customer Relationship Management (CRM) e o Customer 

Intelligence 

 

  A maior parte dos clubes de fitness apostam no desenvolvimento e 

implementação de sistemas e métodos tecnologicamente avançados e 

inovadores de Customer Relationship Marketing. Com o CRM a organização 

adapta todos os procedimentos empresariais às necessidades dos clientes a 

fim de aumentar a sua fidelidade e ampliar os benefícios para a empresa e 

para o consumidor. Um dos grandes equívocos é pensar que o CRM se 

resume a um programa informático, a um software ou a uma tecnologia, 

substituindo os recursos humanos. O CRM é uma ferramenta ao serviço da 

empresa, mas não a resposta a todos os seus desafios comerciais. A utilização 

perspicaz e sensata deste programa permite controlar a informação sobre os 

clientes, reconhecendo a relevância de cada um deles, fidelizando os que 

representam mais benefícios e fornecendo produtos e serviços adaptados aos 

seus desejos e ambições. 

  Certas organizações incrementam a perspectiva do CRM, aplicando 

técnicas de Customer Intelligence (Inteligência de Clientes), isto é, “a análise 

de informação destinada a oferecer conclusões que sirvam para tomar 

decisões estratégicas” (Tecnologia avançada versus conhecimento científico, 

2006). Portanto, se não delimitarmos um plano estratégico de clientes com a 

envolvência de toda a empresa, nem soubermos quem são, o que querem, 
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como se comportam e quais as suas necessidades e expectativas, não há 

programa de CRM, por mais dispendioso que seja, que resulte.  

  O Customer Intelligence transmite aos directores/gerentes a realidade da 

organização, disponibilizando informação actualizada e evidenciando os 

potenciais riscos: 

 Em que local a procura do mercado está a decrescer e a empresa 

não está a ser tão lucrativa; 

 Qual o consultor comercial menos rentável para a empresa; 

 Quais os cliente menos satisfeitos e que ponderam optar pela 

concorrência; 

 Qual o perfil dos clientes mais rentáveis para a organização; 

 Quais as zonas onde se encontram potenciais clientes e que ainda 

não foram exploradas, etc. 

 

  O Customer Intelligence não substitui o gestor/director, apenas indica o 

caminho mais rentável para a empresa. Dá-lhe as ferramentas essenciais, 

analisadas e detalhadas, facilitando-lhe o mais possível as decisões referentes 

à política de clientes. Cada vez mais, as organizações implementam o 

Customer Intelligence nos seus sectores comerciais e de marketing, anulando 

as decisões que antes se baseavam na experiência e na intuição do gestor. O 

conhecimento profundo de tudo o que rodeia a empresa e o seu poder de 

decisão possibilitam a previsão do futuro, qualidade determinante para o êxito 

no universo competitivo do fitness (Tecnologia avançada versus conhecimento 

científico, 2006). 

  O Customer Intelligence em interacção com o CRM constitui a única 

solução válida para a rentabilização da carteira de clientes. Trata-se, 

definitivamente, de combinar o conhecimento científico e a tecnologia. Com 

estas duas ferramentas os ginásios e health clubs poderão conhecer, 

minuciosamente, os serviços ou produtos preferenciais dos sócios e 

desenvolver actividades e acções revolucionárias de relationship marketing, 

através do uso de hardware e software sofisticado e actual. 
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  O desenvolvimento, investimento e aperfeiçoamento no relationship 

marketing conduzirá ao decréscimo da taxa de abandono (churn rate) e ao 

aumento do consumo médio por sócio. Cria-se, deste modo, uma nova 

dinâmica no usufruto de novos serviços, novos pacotes e novos programas de 

valor acrescentado (ex: personal training, day SPA, squash, programas de 

outdoor, etc.). Toda esta dedicação e preocupação estimula a escolha do 

cliente, que se sente tentado a participar nas actividades diárias e 

extraordinárias da academia. 

  Os ginásios e health clubs terão acesso à informação dos clientes que 

mais frequentam o seu espaço e que usufruem dos serviços extra, prevendo 

deste modo o investimento mais adequado no futuro. Também poderão criar 

vários grupos divididos de acordo com o investimento de cada cliente - clientes 

gold (esperam pouco tempo na fila); clientes platina (esperam muito pouco 

tempo na fila) e clientes diamante (nunca esperam) – e desenvolver métodos 

que incentivem e premeiem o investimento extra efectivado pelos sócios no 

ginásio (Correia & Sacavém, 2006). 

 

 

2.9.4 Benchmarking 

 

  O benchmarking consiste na pesquisa das melhores práticas utilizadas 

pelas diferentes empresas concorrentes ao nível dos seus processos de 

produção e actuação, com especial ênfase naqueles cujo impacto permite 

assegurar e sustentar vantagens competitivas no desempenho. 

 

  No benchmarking a avaliação e comparação não representam um fim 

em si, mas um meio para apoiar o processo de melhoria, constituindo-se como 

uma forma de aprendizagem. A procura de melhores práticas implica uma 

análise cuidada das diversas formas de implementação dos processos, das 

metodologias de trabalho e dos diferentes arranjos organizacionais. O exercício 

termina com a análise de resultados, a definição de recomendações e a sua 

implementação.  
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  A ética deve ser realçada como um preceito fundamental no processo de 

benchmarking. As actuais práticas de benchmarking regem-se por princípios 

próprios, constituindo-se como um código de conduta que assume a 

reciprocidade na partilha e no uso da informação, a confidencialidade e o 

respeito pela individualidade dos parceiros como um princípio inviolável. São 

dois os tipos de benchmarking:  

 Interno: consiste na análise interna da empresa concorrente, no que 

diz respeito ao seu funcionamento, às suas competências e aos 

diferentes departamentos. É mais segura e mais fácil de controlar e 

implementar. 

 Externo: existe o perigo de uma parceria (apesar das vantagens que 

parece ostentar) que resulte em informação falsa, sendo difícil a sua 

implementação no momento em que a concorrência não coopera. 

 

  Este importante instrumento de gestão representa as seguintes 

vantagens: o aumento da satisfação dos sócios; a integração de melhores 

práticas; um incremento competitivo; a construção de objectivos reais e 

possíveis de atingir; a verificação da eficácia das políticas de qualidade; a 

reestruturação da organização; o aumento da produtividade; a estimulação da 

formação e a criatividade. 

 

 

2.10 Exercício Físico como Produto em Ginásios e Health 

Clubs 

 

  O objectivo final da promoção da actividade física é a saúde. A definição 

mais correcta e adequada de saúde é a da Organização Mundial de Saúde 

(OMS): “A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 

não meramente a ausência de doença ou enfermidade”. Actualmente, e devido 

à grande e constatada proliferação de pessoas obesas, os principais objectivos 

dos ginásios e health clubs consistem na captação da população sedentária, 

através da elaboração de programas de exercício alegres e entusiastas. A 
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população deve entender que, em primeiro lugar existe uma preocupação com 

a saúde e com o desenvolvimento das suas capacidades funcionais, 

considerando-se o propósito estético uma segunda prioridade. Neste sentido, 

os profissionais de Exercício & Saúde devem conhecer os segmento(s)-alvo, 

de modo a delinear e implementar programas de treino eficazes (Correia et al., 

2006). Deste modo, o êxito na promoção da saúde dependerá sempre da 

equipa de profissionais envolvida e das entidades públicas ou privadas que 

pretendam investir neste ramo.  

  A promoção da saúde através do exercício físico não deve assumir 

somente um papel activo na reabilitação de lesões e do bem-estar físico, 

mental e social; o seu propósito deve recair para o incentivo da prática regular 

de exercício físico, tornando as pessoas completamente conscientes dos seus 

riscos. Os benefícios fisiológicos, motores, sócio-afectivos e psicológicos 

decorrentes da prática regular de exercício físico são excelentes estratégias de 

captação e retenção de clientes.  

  O início da revolução do fitness deu-se nos anos setenta com o jogging. 

Numa segunda fase houve proliferação de modalidades, tais como a ginástica 

aeróbia de alto impacto e a bicicleta. Na terceira fase, deu-se uma aceitação 

mais significativa do fitness pela parte da população menos atlética, sendo 

representada por actividades como a caminhada, a ginástica aeróbia de baixo 

impacto e aparelhos cardiovasculares (passadeiras, bicicletas, elípticas, etc). A 

quarta fase contou com o aparecimento de um grande número de modalidades 

como o step, as danças de rua, as aulas de alongamentos, a hidroginástica, o 

treino em circuito, o remo, o indoor cycle, entre outras (Correia et al., 2006). 

  O mercado do Exercício & Saúde apresenta basicamente duas 

alternativas: a Personalização do Treino ou o Treino Personalizado. No Treino 

Personalizado adapta-se o programa ao indivíduo e aos objectivos por ele 

definidos, elucidando-o da existência de diferentes vertentes do fitness, health 

& wellness. Posteriormente efectua-se uma avaliação da condição física, com o 

intuito de despistar eventuais patologias ou condicionantes clínicas, conhecer o 

seu passado desportivo e determinar objectivos. Num terceiro momento é 

fundamental apelar à melhoria dos hábitos alimentares, de higiene e de saúde. 
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A Personalização do Treino (PT) sustenta as mesmas bases do Treino 

Personalizado, sendo o processo de treino realizado em condições diferentes e 

num rácio profissional-sócio de 1:1. Tanto pode ser aplicado individualmente, 

na sala de musculação ou na piscina, como em actividades de grupo. 

  No que diz respeito à sala de exercício, os meios e os equipamentos 

disponíveis evoluíram para equipamentos Hi-Tech (High Technology). Esta 

evolução, nomeadamente ao nível das máquinas de musculação constituídas 

agora por cabos e roldanas, possibilita uma maior segurança e autonomia do 

movimento pelos utilizadores. Houve um aumento significativo no uso de 

ergómetros nas salas de musculação, devido à melhoria comprovada na 

resistência aeróbia, na diminuição da massa gorda e no risco de doenças 

cardiovasculares. 

  Surgem também as plataformas vibratórias de elevada qualidade, como 

a Power Plate que deu origem a uma nova dimensão de boa forma para todas 

as idades, estilos de vida e capacidades físicas. Utiliza os princípios de 

acceleration training para estimular a resposta natural do corpo à vibração. A 

tecnologia Acceleration Training neste tipo de equipamento oferece uma série 

de benefícios, que vão desde uma melhoria imediata da circulação sanguínea 

até os mais variados resultados mensuráveis, tais como: o aumento da força, 

resistência e flexibilidade muscular, melhor amplitude articular, aumento da 

densidade óssea, alívio da sensibilidade e da dor e rápida recuperação. Este 

conceito de treino funcional integrado é cada vez mais aplicado em actividades 

de grupo, nomeadamente em todo o tipo de aulas que visem o treino de força, 

tais como, a ginástica localizada e suas sub-divisões, o GAP 

(glúteos/abdominais/pernas), o Total Core (abdominal e dorso-lombar) e, um 

dos programas mais difundido do mundo, o Body Pump. 

  Com a evolução no mundo do Fitness surge uma nova empresa – Les 

Mills - oriunda da Nova Zelândia. Celebra na sua cultura a saúde, a energia e a 

paixão pelo exercício em Ginásios e Health clubs. Uma empresa que se 

considera uma tribo (trabalham juntos e orientados para um mundo mais apto e 

saudável a todos os níveis), que se intitula corajosa e motivada e sempre em 

busca de novas oportunidades através do universo do fitness. A Les Mills 
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surgiu em 1980 e representa, neste momento, dez programas de exercício em 

grupo: Body Pump, Body Combat, Body Balance, Body Step, Body Attack, 

Body Jam, RPM, Body Vive e, mais recentemente, o Sh´bam e o CX30. São 

todos pré-coreografados e com música: 

 

 

O BODYPUMPTM é a aula original que fortalece e tonifica todo 

o corpo. Estes 45-60 minutos de treino desafiam todos os grandes grupos 

musculares, pois desenvolvem a força e a resistência muscular através do 

uso de barras e discos. A finalidade passa por uma sensação de bem-estar, 

melhorando também a auto-estima e a auto-confiança. 

 

 

O BODYCOMBATTM é um treino poderoso com uma forte 

componente cardiovascular. Descende das mais variadas vertentes das 

artes marciais, tais como o karate, o boxe, o taekwondo, o tai chi e o muay 

thai. É considerada uma modalidade bastante energética e divertida, 

proporcionando inspiração, auto-confiança e força interior. 

 

 

O BODYBALANCETM é uma aula composta por modalidades 

como o yoga, o tai chi e o pilates. O objectivo é aumentar a flexibilidade e a 

força, criando uma sensação de calma e tranquilidade. A respiração 

controlada, a concentração e uma série de movimentos, poses e 

alongamentos estruturados ao som da música criam um treino holístico que 

coloca o corpo num estado de harmonia e equilíbrio.  

 

 

O BODYSTEPTM é o treino de step enérgico e atlético, que 

transmite uma sensação de liberdade, vivacidade e harmonia. É utilizado 

um step de altura ajustável. Os blocos de treino cardiorespiratório 

estimulam a perda de massa gorda, colocando um grande desafio em 
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termos energéticos. Os blocos de condicionamento muscular tonificam e 

dão forma ao corpo. 

 

 

O BODYATTACKTM é o treino cardiorespiratório inspirado no 

treino desportivo que aumenta a força e a resistência. Esta aula de treino 

intervalado de alta intensidade combina movimentos aeróbios atléticos com 

exercícios de força e estabilidade. Instrutores dinâmicos e música poderosa 

criam motivação nas metas a atingir. É uma aula de 55 minutos que 

melhora a velocidade, a forma, a força e a agilidade, possibilitando um 

elevado dispêndio calórico. 

 

 

O BODYJAMTM é o treino cardiovascular que leva à fruição 

das sensações transmitidas pela dança. Uma fusão viciante dos mais 

recentes estilos de dança e dos sons mais cativantes, com ênfase tanto no 

divertimento como no treino. Os instrutores destes programas de 

complexidade acessível pretendem ensinar a dançar com atitude numa aula 

de 55 minutos. 

 

 

O RPMTM é o treino de indoor cycling, no qual se pedala ao 

ritmo de uma música poderosa. Visualiza-se um terreno com subidas, 

rectas, picos de montanha, provas cronometradas e treinos intervalados. 

Queimar calorias e alcançar uma excelente condição física é o objectivo 

desta aula. O indoor cycle foi adaptado pelos ginásios e health clubs devido 

às condições climatéricas, ao aumento da violência e à procura de 

exercícios mais estáveis e menos complexos. A segurança, o bem-estar e o 

conforto que estes espaços e estas actividades transmitem levaram a um 

incremento da procura. Nos últimos anos, esta modalidade teve um 

crescimento tão acentuado que deu origem a uma actividade com bicicleta 

realizada no meio aquático – a hidrobike.  
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O BODYVIVE TM é um programa de baixo impacto, 

integrando exercício aeróbio para a melhoria da saúde cardiovascular, 

treino com cargas adicionais para o desenvolvimento da força e 

estabilidade e trabalho de flexibilidade e mobilidade. São utilizados 

elásticos e bolas específicas para a modalidade. É direccionada para 

adultos com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos, para pessoas 

novas no fitness, para indivíduos que estão em reabilitação após uma lesão 

e para mulheres em pré ou pós-parto. 

 

 

    O SH´BAMTM é a mais recente, divertida e sociável forma de 

exercício, reunindo as mais populares músicas de dança. Cada minuto da 

aula SH´BAM é vibrante, único e variado. E a cada faixa etária está aliada 

uma coreografia exclusiva, sendo essencial que as coreografias sejam 

individuais. Proporciona uma sensação de energia, alegria, prazer e 

harmonia. 

 

 

  O CX30TM é uma aula de grupo com um novo formato, que 

dura apenas 30 minutos e que combina o melhor do Personal Training com 

a energia das aulas de fitness. É composto por rotinas coreografadas e 

música actual. Esta aula focaliza o seu objectivo para o treino do Core, os 

músculos da bacia, da pélvis e da lombar, que ligam a parte superior à 

parte inferior do corpo. Treina a força geral e tonifica a barriga e o glúteo, 

ao mesmo tempo que previne lesões. É direccionado para pessoas com 

pouco tempo para o exercício físico, tornando as experiências de fitness 

funcionais. 

 

  Do Brasil, surgem duas modalidades com bastante sucesso em 

Portugal: o Power Jump e o Power Pool. O Power Jump é um programa que 

proporciona o desenvolvimento da condição física e o melhoramento da 
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postura, utilizando movimentos simples e de intensidades variadas no mini-

trampolim. O Power Pool é um programa de hidroginástica adaptado a toda a 

população, que combina materiais simples e que se traduz por um treino 

intenso e repleto de benefícios. As actividades aquáticas adaptadas para 

populações específicas (bebés, grávidas, idosos, etc), apesar de pouco 

exploradas em Portugal são, hoje em dia, muito procuradas e bem-sucedidas 

em ginásios e health clubs. A exploração de modalidades aquáticas como o 

Watso, que pode ser descrito como Tai-Chi dentro de água; o Aquajump, 

actividade realizada com trampolins e a Hydrobike, seriam actividades a 

explorar e a introduzir neste novo panorama desportivo.  

   

  A procura do bem-estar recai sobre as actividades holísticas. No 

mercado encontramos as mais variadas ofertas, mas quase todas elas 

assentam em três programas: Pilates, Yoga e Tai Chi Chuan.  

  O Pilates é uma actividade física originária da Alemanha e concebida por 

Joseph Pilates. Foram criados 34 exercícios de solo que originam mais de 500 

combinações. Estes exercícios podem ser realizados no chão e/ou em 

máquinas e equipamentos próprios pensados e desenvolvidos por ele. O 

objectivo deste método centra-se no fortalecimento muscular localizado ou 

global; no aumento da flexibilidade geral; na correcção de distúrbios da 

postura; no melhoramento do equilíbrio estático e dinâmico e da coordenação 

motora; no alongamento axial; no fortalecimento das articulações periféricas; 

na estimulação proprioceptiva; no relaxamento muscular geral; no 

melhoramento da capacidade respiratória e no aumento da consciência 

corporal. 

  O Tai Chi Chuan é uma arte marcial reconhecida pela forma de 

meditação em movimento. Os mestres do Tai Chi Chuan tentam vencer o 

movimento através da quietude, a dureza através da suavidade e o rápido 

através do lento. É apreciado no ocidente, especialmente pela sua relação com 

a meditação e com a promoção da saúde, oferecendo, aos que vivem um ritmo 

veloz nas grandes cidades, uma sensação de tranquilidade e equilíbrio. 



2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

91 

  O Yoga manifesta união. A sua finalidade é unir e integrar o corpo, a 

mente e a emoção, para tornar possível uma actuação que englobe o 

pensamento e o sentimento. O Yoga, através do fortalecimento físico do corpo 

e do desenvolvimento da flexibilidade, transmite um relaxamento profundo, 

uma tranquilidade mental, uma concentração e clareza de pensamento. Os 

benefícios do Yoga são: o desenvolvimento e alongamento do tónus muscular, 

o aumento da capacidade pulmonar, o fortalecimento do sistema 

cardiovascular, a redução do stress, o aperfeiçoamento da postura, a melhoria 

da circulação, o aumento da resistência física e do equilíbrio e a consciência 

corporal. A melhoria destes aspectos está, obviamente, dependente da 

regularidade da prática. 
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Este estudo foi realizado no ginásio e health club Total Fitness – 

Actividades Desportivas Lda., situado no concelho do Porto, na Rua Faria 

Guimarães, nº 670. O ginásio foi fundado em 1997, existindo há 14 anos. 

O ginásio é constituído por: 

- Recepção; 

- Bar; 

- Dois balneários; 

- Sala de Musculação; 

- Sala de Spinning; 

- Gabinete de Estética; 

- Dois estúdios de Aulas de Grupo. 

 

  Constatamos a existência das seguintes modalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Modalidades existentes no Total Fitness. 

 

  O horário de funcionamento do ginásio e das aulas, assim como o 

preçário serão facultados nos anexos. 

 

  Pretendemos com o guião desta entrevista averiguar o funcionamento 

dos ginásios e health clubs mais tradicionais e familiares em termos de 

Musculação e Cardiofitness Taekwondo 

Personal Training Taekwondo Infantil 

Localizada Karaté Goju-Ryu 

Step Karaté Goju-Ryu Infantil 

Abdominais Tai Chi Chuan 

MTV Dance Jump 

Aeróbica Oriental Fit 

Pump Spinning 

Ginástica de Manutenção Dance Kids 

Pilates/Stretching  
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marketing. Com o intuito de perceber as políticas de desenvolvimento da 

marca, da qualidade, da retenção e da fidelização de clientes, elaboraram-se 

as seguintes questões: 

 

1- Quais os valores que a vossa marca pretende transmitir? O que 

pretendem que os consumidores pensem quando entram em contacto 

com a marca do vosso ginásio? 

 

2- Pensa que o público em geral consegue captar a mensagem e os 

valores que a organização pretende transmitir? 

 

3- Quais os meios ou acções utilizados para transformar a visita de 

um cliente numa inscrição? 

 

4- De que forma pensa que a formação e o profissionalismo dos 

colaboradores se reflectem na imagem da empresa? 

 

5- De que forma é que os serviços prestados pelo ginásio vão de 

encontro às expectativas e necessidades do cliente? 

 

6- Quando um cliente desiste procuram saber as razões do seu 

abandono a fim de perceber e melhorar a vossa politica de retenção e 

fidelização? E quais são as principais razões com que se deparam? 

 

7- Quais as estratégias e métodos utilizados pelo ginásio para 

conquistar a satisfação e lealdade dos clientes? 
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Recepcionista 

 

 Andreia Dinis tem 29 anos e trabalha no Total Fitness há 

aproximadamente um ano e meio. 

 

  Relativamente à primeira pergunta, Andreia refere que apesar de não 

terem as condições e as capacidades que os ginásios maiores têm, os 

principais valores que o ginásio pretende transmitir são a qualidade dos 

serviços e a proximidade com os sócios. Constata que a vertente social e 

familiar é marca dos ginásios mais antigos e tradicionais, o que não acontece 

de forma tão intensa nas grandes cadeias. 

  Responde afirmamente à segunda questão. A colaboradora pensa que o 

facto das pessoas responsáveis pelo ginásio passarem lá muito tempo e 

conhecerem bem os sócios, facilita a transmissão da mensagem, dos valores e 

da cultura da organização. 

  Constata na terceira questão, que tentam estabelecer uma relação 

positiva entre qualidade/preço. Refere que começam por mostrar ao 

consumidor as opções ao nível da frequência, mensalidades, aulas, tipos de 

pagamento, etc., e convidam o cliente a conhecer as instalações. A meta é a 

inscrição e a tentativa de ir de encontro ao que as pessoas procuram, 

realçando os aspectos favoráveis da organização, tais como: o horário das 

aulas, que é bastante completo e diversificado e que revela uma aposta nas 

aulas de grupo (devido ao aumento da procura), o ambiente acolhedor do 

ginásio, etc. “Tento acima de tudo não me cingir aos preços”, explica Andreia. 

Dá a conhecer todos os serviços que disponibilizam, tenta perceber quais os 

serviços mais cobiçados e convida a uma aula experimental. “Acho que o meu 

papel (…) é ser verdadeira, não gosto de esconder nada às pessoas, mostro o 

que temos (…), mas tento, obviamente, vender o meu produto”.  

  Face à crise e com o aumento do IVA, menciona que estão a sentir não 

só uma quebra acentuada nas inscrições mas, sobretudo, um decréscimo na 

procura.   
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  No que concerne à quarta questão, Andreia afirma que as pessoas 

licenciadas e formadas devem ser, de facto, reconhecidas. Alude que em todas 

as empresas a formação e qualificação do pessoal é importante, mas naquelas 

que lidam com o corpo e a saúde das pessoas esse factor torna-se 

determinante. Conta que a sua formação de base não é o desporto, mas sim a 

comunicação, o que a ajuda a desempenhar melhor as suas funções. 

“Continuo a acreditar, ainda que neste país isso seja um bocadinho posto de 

parte (…), que uma pessoa formada pode ser melhor profissional (…), pois tem 

valências que podem ser melhor aproveitadas”. Acredita ser fundamental o 

investimento na formação das respectivas equipas a todos os níveis, pois ter 

colaboradores na empresa que não conseguem, não sabem ou não têm 

conhecimento suficiente para transmitir ao cliente a informação necessária 

sobre os serviços que oferecem e os seus benefícios, espelha uma imagem 

negativa do ginásio. A formação é fundamental, seja ela adquirida ou não na 

faculdade. 

  Na quinta pergunta admite que o ginásio tem algumas lacunas. Certos 

aspectos deveriam ser melhorados, mas o que é possível fazer nesse sentido 

tem sido feito. Para satisfazer as necessidades e superar as expectativas dos 

clientes, tentam adaptar e actualizar os serviços de fitness de acordo com a 

mudança, a demanda e os desejos dos consumidores, investindo nos 

profissionais qualificados, nos horários e na vertente social e familiar do 

ginásio. Refere que é determinante para a dinâmica da academia, a satisfação 

revelada pelos sócios relativamente às aulas e à performance dos professores. 

  Na sexta pergunta, Andreia refere que só se conhecem as razões do 

abandono quando se trata de um sócio com contracto de fidelização, já que 

tentam saber o motivo através de carta ou por correio electrónico. Geralmente, 

os sócios desistem por motivos financeiros ou por motivos profissionais 

(mudança de zona de trabalho). Não se recorda de nenhuma desistência que 

não estivesse ao alcance do seu controlo. 

  Na última questão, a recepcionista assevera que o preço dos cartões 

normais já é competitivo em relação à concorrência. No entanto, o cliente pode 

usufruir dos seguintes descontos e promoções: do pagamento anual (com um 
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desconto de 20%); do pagamento semestral (com um desconto de 15%) e do 

contracto de fidelização, que é pago por débito directo e implica um desconto 

imediato de sensivelmente cinco euros. Apesar do desconto imediato no 

contracto de fidelização, as pessoas não consideram esta opção devido à 

evidente falta de ética de alguns ginásios concorrentes. Para além disso, o 

ginásio tem parcerias com o Instituto do Terço, a Associação de Estudantes de 

Enfermagem do Hospital de Santa Maria, o Sindicato dos Bancários do Norte, 

entre outros. Afirmam estar sempre abertos a novas parcerias.  

 

 

Professor de Musculação (PM) 

 

  Tiago Costa tem 25 anos e trabalha no Total Fitness há 

aproximadamente 4 anos. 

 

  Começa por responder à primeira questão, afirmando que o ginásio 

pretende transmitir valores tão essenciais como a aliança entre a actividade 

física, a saúde e o bem-estar, tentando atingir uma qualidade de vida superior.  

  Refere, em resposta à segunda questão, que grande parte dos clientes 

consegue captar a importância do desporto para a saúde, apesar da procura, 

nesta altura do ano, centrar-se meramente nos motivos estéticos. 

  Na terceira questão, sustenta que um professor deve cativar os clientes, 

tentando transmitir a sua essência e forma de estar. Cada professor tem a sua 

personalidade e cada pessoa apreende-a de forma distinta. A sua tarefa é 

conduzir a aula e encaixá-la no perfil geral da turma. 

  No entender de Tiago, a formação e o profissionalismo dos 

colaboradores é essencial, já que a longo prazo a competência ou falta dela 

tornar-se-ia evidente para os clientes. Nesta quarta resposta realça o factor 

negativo que constitui para o nível das inscrições a falta de conhecimento por 

parte dos profissionais. Essa lacuna também se reflectiria negativamente na 

taxa de abandono e no número de sócios activos. 
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  O professor de musculação considera importante o conhecimento que se 

detém do cliente, saber quais os seus objectivos e o seu passado desportivo, 

para tentar definir objectivos alcançáveis. A partir daí, a grande parte do 

trabalho reside na evolução do treino e na superação das expectativas. 

  Na sexta pergunta afirma que os sócios abandonam o ginásio por 

questões monetárias, por indisponibilidade de horário ou mudança de 

residência, mas raramente pela falta de qualidade da equipa. 

  Em resposta à última questão, Tiago declara que uma das estratégias 

eficazes para a retenção e fidelização dos clientes é a proximidade e 

familiaridade que se vivencia. É essencial a vertente social que se vive no 

ginásio e a capacidade comunicadora do staff. Aliar o exercício físico à 

convivência e socialização aumenta os índices de satisfação e lealdade dos 

sócios. 

 

 

Professor de Aulas de Grupo (PAG) 

 

  Miguel Soares tem 35 anos. É sócio/gerente do Total Fitness e trabalha 

na área do Fitness há sensivelmente 17 anos. 

 

  Na primeira pergunta refere que “o exercício ainda não faz parte da 

nossa rotina e tem que fazer”. Na sua óptica, os principais valores que o 

ginásio pretende proporcionar incluem uma boa relação qualidade/preço e a 

aliança necessária entre o desporto e a saúde. 

  Quanto à segunda questão, Miguel Soares aponta o departamento de 

marketing como um aspecto determinante em todas as empresas. A falta deste 

departamento no seu ginásio torna complicada a divulgação dos valores e da 

missão da organização. Cada vez mais as empresas de fitness investem nesse 

sector, visto ser imprescindível divulgar amplamente a mensagem que se 

pretende transmitir. Neste sentido, o Total Fitness investe na proximidade e 

familiaridade que tem com os sócios, apostando, inconscientemente, no 

marketing “word of mouth”. 
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  Responde à terceira pergunta mencionando a importância da simpatia 

dos colaboradores, sobretudo da recepcionista, visto ser a primeira pessoa a 

relacionar-se com o consumidor: “o recepcionista é o cartão-de-visita de 

qualquer ginásio e faz toda a diferença”. A pessoa que trabalha na recepção 

deve conseguir pôr o cliente à vontade e quebrar a barreira que existe entre 

duas pessoas que não se conhecem. Refere que realçam sempre ao cliente a 

boa relação que existe entre o preço e a qualidade do serviço. 

  Considera ser importantíssima a formação e qualificação dos 

colaboradores. Nesta questão salienta esse factor como fundamental para a 

retenção e fidelização do cliente. Após o primeiro contacto na recepção, a 

tarefa seguinte prende-se com a qualidade dos professores, não só a nível 

técnico, mas também comunicativo. Refere que o professor deve ser um bom 

comunicador, contribuindo para a retenção do cliente dentro da sala de aula. 

  Miguel afirma que o povo português está a tornar-se progressivamente 

mais insatisfeito, piorando a crise a intensidade do stress e da ansiedade. 

Todos estes factores reflectem-se negativamente na política de fidelização e 

retenção do cliente. 

  Responde à sexta questão, declarando que nunca foi necessário realizar 

qualquer tipo de trabalho, já que ocupam um nicho de mercado que quase não 

existe na região do Porto. O ginásio situa-se entre os grandes e os pequenos 

ginásios, tendo conseguido sempre oferecer um preço muito competitivo, bons 

professores, um vasto horário de aulas e “instalações simpáticas”. Todavia, 

assume que hoje precisam de trabalhar as estratégias de retenção e 

fidelização de clientes. Relativamente ao abandono, afirma que os sócios por 

norma nunca o comunicam, no entanto quando o fazem alegam dificuldades 

financeiras. 

  Na última resposta que profere, o professor acredita que a conquista do 

cliente depende de promoções e campanhas. O ginásio faz uma promoção de 

30 a 40% de desconto no pagamento anual; no contrato de fidelização o cliente 

pode beneficiar de um desconto imediato de 5€ na mensalidade e na 

campanha para novos sócios, se a inscrição for imediata, o cliente paga o 

primeiro mês, sendo-lhe oferecido o segundo. 
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Director Técnico (DT) 

 

  Sérgio Magalhães tem 37 anos. É sócio/gerente no Total Fitness e 

trabalha no mundo do fitness há aproximadamente 5 anos. 

 

  Na primeira questão denota-se uma preocupação que realça a 

importância do desporto e dos valores que contribuem para uma qualidade de 

vida superior. O seu ponto de vista considera a actividade física, não como um 

luxo, mas como um método de prevenção de possíveis problemas futuros. 

  Contesta à segunda questão afirmando que os valores e a mensagem 

que pretendem transmitir não são captados como gostariam. No entanto, pensa 

que a grande maioria das pessoas percebe os benefícios que o exercício físico 

faz à saúde. 

  O ginásio oferece ao cliente, sem qualquer compromisso, um dia 

experimental nas instalações, para que este possa usufruir de todos os 

serviços disponíveis. Para além disso, realizam todos os meses promoções e 

campanhas que incitam à inscrição no ginásio. Também possuem um acordo 

com uma empresa de publicidade online chamada Plubee, que trabalha na 

angariação de novos sócios. Estes pagam apenas 10€ de mensalidade. 

  Responde afirmamente à quarta questão. A administração tenta que os 

colaboradores sejam a “capa do ginásio”, começando essa intenção na 

recepção e prolongando-se até ao interior do ginásio. Pretendem que os 

colaboradores transmitam uma imagem profissional: “vender não de forma 

agressiva mas simpática”. Os professores não devem apenas transmitir o saber 

técnico nas aulas, a sua tarefa expande-se. Devem tentar conhecer os sócios, 

criar empatia, perceber se saíram satisfeitos das aulas, etc. Não podem 

encarar o cliente como um número, já que a parte humana é fundamental. 

  Na quinta questão refere que “esperamos sempre que todos os serviços 

que prestamos sejam da satisfação do cliente”. Como sabemos? Através do 

contacto directo com os sócios, do número de pessoas que frequentam o 

ginásio diariamente e da frequência de sócios em cada aula. Se comparecerem 

poucos clientes, a resposta poderá estar num serviço mal prestado ou numa 
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aula que “já passou de moda”. Sérgio Magalhães diz que tentam alargar a 

variedade dos serviços, direccionando-os não só para a actividade física no 

fitness, mas também para o lazer, o zen, a massagem, a estética, a nutrição, a 

fisioterapia, os idosos, entre outros 

  Na sexta questão admite que a politica de retenção e fidelização de 

clientes representa uma das suas grandes lacunas, pois não procuram saber 

quais os motivos que levam os clientes a abandonar o ginásio. Sempre que um 

cliente comunica os motivos, revela os problemas financeiros e as más 

condições das infra-estruturas. 

  Na sétima questão apresenta algumas das estratégias para conquistar a 

satisfação e a lealdade dos clientes:  

 - Dar regalias ao sócio que efectue um pagamento anual do cartão 

fitness = 50% de desconto; 

 - Realizar campanhas de fidelização; 

 - Melhorar a qualidade dos serviços; 

 - Manter o cariz familiar do ginásio; e 

 - Sustentar o contacto directo da gerência e dos colaboradores com os 

sócios. 

 

  Por fim, refere que vão mudar de instalações e que algumas melhorias 

serão implementadas no ginásio: a existência de um departamento de 

marketing, o investimento na formação e profissionalismo dos colaboradores, a 

melhoria das instalações e apetrechamento e a diversidade dos serviços. 
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  Constatamos que as perspectivas dos diferentes entrevistados em 

relação aos temas abordados é muito similar, revelando uma cultura 

organizacional e uma política de comunicação interna coerente e coesa. 

 

Categoria 1 - A Marca em Ginásios e Health Clubs 

 

  Foi possível diagnosticar e perceber quais as percepções e associações 

que os colaboradores possuem sobre a importância da marca em ginásios e 

health clubs e, mais especificamente, no Total Fitness.  

  Depreendemos que os valores que a organização pretende difundir 

centram-se na aliança entre a actividade física e a saúde, numa boa relação 

qualidade/preço e no contacto directo com os sócios, promovendo a 

familiaridade e a socialização. No entanto, a falta de um departamento de 

marketing cria lacunas ao nível da comunicação, da missão e da imagem do 

ginásio. O PAG, o DT e o PM consideram que nem sempre os valores 

transmitidos são bem compreendidos, principalmente nesta altura do ano 

(verão), visto a adesão aos ginásios ser maioritariamente por motivos estéticos. 

Acreditam que, progressivamente, os consumidores começam a associar o 

mundo do fitness não tanto ao belo mas mais ao bem-estar e à saúde. 

  Como menciona Correia et al. (2006), a marca em ginásios e health 

clubs é a promessa de inscrição, correspondendo ao esforço e empenho do 

ginásio em demonstrar aos seus membros as notáveis experiências que uma 

inscrição promove. A Recepcionista e o PAG referem ser imprescindível no 

momento da visita de um cliente uma boa recepção, acompanhada de um 

sorriso autentico, hospitaleiro e simpático. Uma boa relação qualidade/preço 

também é fundamental quando se trata de arrecadar uma inscrição. O DT e o 

PM afirmam que os clientes têm de ser cativados tanto no primeiro contacto, 

como na sala de aula. O processo deverá ser ininterrupto.  

  Em relação a este parâmetro constatamos que a Recepcionista e o PAG 

têm uma opinião similar, que depois vai de encontro à do DT e do PM. 

Considero que ambos os pareceres são essenciais para a gestão de qualquer 
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empresa centrada no consumidor e para conseguir a atenção dos já existentes 

ou futuros sócios. 

 

Categoria 2 – A Qualidade em Ginásios e Health Clubs 

 

Subcategoria 1 - Qualidade dos Colaboradores 

 

  Como refere Correia, Costa, Mamede & Sacavém (2000), os 

colaboradores desempenham um papel fundamental na transmissão de 

informação sobre determinado serviço ou valor da marca. A avaliação 

ministrada pelo cliente sobre o serviço depende totalmente da atitude do 

colaborador. Segundo Sá & Sá (1999), no marketing de serviços a existência 

de uma boa rede de recursos humanos é um factor determinante para que a 

qualidade do serviço sobressaia. O Total Fitness partilha desta acepção, 

sustentando que todos os colaboradores têm de saber comunicar e criar laços 

que ressaltem a vertente humana. Afirmam que o desempenho, o 

profissionalismo e a formação representam um valor acrescido no que 

concerne à subida da taxa de inscrição, à satisfação, retenção e fidelização de 

clientes. 

  Penso que a este nível o ginásio está a caminhar na direcção certa, pois 

preocupam-se em aliar o conhecimento técnico e a capacidade ao nível das 

relações humanas dos colaboradores, o que contribui em grande escala para a 

aumentar a credibilidade da empresa. Possuir colaboradores que saibam 

transmitir quais e em que consistem os serviços disponibilizados, e que tenham 

conhecimento na sua área de actuação reflecte-se positivamente na imagem 

do ginásio, pois este ganha a credibilidade, e transmite confiança e segurança 

ao sócio.  

  No Total Fitness, esta subcategoria não se revela um constrangimento, 

visto estar em sintonia com o observado no decorrer da realização deste 

estudo e a literatura consultada. 
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Subcategoria 2 - Qualidade dos Serviços 

 

  Segundo Correia et al. (2006, pág. 225) “um serviço tem qualidade 

quando vai de encontro ou supera as nossas expectativas”. Nesta subcategoria 

o objectivo é tentar perceber de que modo é que a qualidade dos serviços 

tangíveis (instalações e equipamentos) e intangíveis existentes para a prática 

desportiva e prestados pela organização de fitness vão de encontro às 

expectativas e necessidades da população.  

  Neste tema a opinião dos entrevistados foi relativamente divergente. A 

Recepcionista referiu que procuram adaptar os serviços de fitness de acordo 

com as tendências e a evolução natural do meio. O PM, tendo em conta a sua 

área de actuação, considera importante caminhar no sentido dos objectivos 

definidos pelo cliente a curto, médio e longo prazo, tentado superar as suas 

expectativas. O PAG alude que o momento de crise em que vivemos é 

encarado pelas pessoas como um factor de stress a vários níveis, 

despoletando a impaciência, a desconfiança e a insatisfação. Todos esses 

factores tornam o trabalho dos ginásios e health clubs mais complicado e 

moroso. Por fim, o DT explica que através do contacto directo com os 

consumidores e professores, é verificada diariamente a situação geral do 

ginásio. Analisam a intensidade da procura, a percentagem de sócios activos e 

a frequência de alunos existente em cada aula. Tentam acompanhar a 

tendência e diversificar ao máximo os serviços que oferecem, pensando não só 

no desporto, mas também na vertente wellness (fisioterapia, nutrição, SPA, 

massagem, etc). O objectivo futuro é alcançar um maior número de públicos-

alvo, tais como os idosos, as grávidas, as crianças, etc. Consideramos a 

perspectiva do DT bastante completa e visionária. No entanto, para que tal 

aconteça, é necessária uma percepção mais profunda dos serviços a 

desenvolver, já que o serviço pensado para uma grávida, não é o mesmo para 

o idoso ou adolescente.  

  No que toca aos equipamentos apenas precisavam de manutenção, pois 

apesar de já serem antigos estavam em boas condições de utilização. Quanto 

às instalações, o espaço é relativamente grande mas precisa de ser 
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remodelado, ao nível dos balneários que são muito antigos, do bar, da 

recepção e da sala de musculação, precisando também de uma área destinada 

à vertente wellness. Em relação às aulas de grupo existe uma grande 

diversidade ao nível das modalidades e horários, depreendendo daí que eles 

investem bastante nessas actividades, pois actualmente têm uma procura mais 

abundante do que só a musculação e cardiofitness. Neste momento, eles não 

estão a investir na melhoria do ginásio porque vão mudar para instalações 

novas, maiores e com melhores condições, onde vão proporcionar aos clientes 

equipamentos e materiais novos e actuais; e uma maior diversidade de 

serviços, apostando não só em serviços de desporto para diferentes 

populações (idosos, grávidas, crianças, etc), mas também na vertente wellness 

(SPA, massagem, fisioterapia, nutricionista, estética, etc). 

 

Categoria 3 – A Retenção e Fidelização em Ginásios e Health Clubs 

 

  De acordo com Correia et al. (2006), a estratégia correcta não pode ser 

a escolha da aquisição de novos clientes em detrimento da retenção dos 

clientes já existentes. O equilíbrio de ambas reflecte-se no êxito dos resultados 

financeiros e operacionais dos ginásios e health clubs. 

  Apesar de todos os autores supracitados na revisão bibliográfica 

referirem a importância e necessidade de uma política de retenção e 

fidelização de clientes, o Total Fitness não tem nenhuma implementada. A sua 

aposta reverte na proximidade com os sócios (salas de aula, sala de 

musculação, na recepção, no bar, etc) e nas promoções e campanhas de 

fidelização. 

  Segundo o testemunho de todos os entrevistados, os clientes não 

comunicam à organização o motivo do abandono, referindo que as causas 

mais comuns são os problemas financeiros, a indisponibilidade de horário, a 

mudança de residência e a mudança de zona de trabalho. Raramente 

consideram motivo a falta de competência do ginásio. O DT recorda que as 

infra-estruturas e os materiais já são antigos, constituindo motivo de abandono 
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se a concorrência, ao praticar preços competitivos, também usufruir de 

melhores serviços. 

  Os ginásios e health clubs deveriam prestar mais atenção à vertente do 

marketing. Segundo a literatura, um cliente fidelizado é um cliente satisfeito, 

leal e, financeiramente, mais lucrativo para a empresa. Contudo, o Total 

Fitness parece utilizar, de forma inconsciente e pouco trabalhada, uma 

estratégia centrada no cliente (costumer-centric), tentando conquistar a 

satisfação e lealdade dos sócios. Não procuram saber as razões que levam os 

clientes ao abandono, no entanto seria fundamental trabalhar essa vertente, 

para que no futuro seja possível corrigir e controlar os aspectos menos 

positivos. 
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  Em relação aos resultados obtidos, verificamos que o marketing é 

fundamental para o sucesso de qualquer empresa. É necessária especial 

atenção das organizações direccionadas para o consumidor, já que estas não 

se centram apenas na qualidade do produto, mas também na qualidade do 

serviço. A forma como os clientes visualizam a organização é factor 

determinante. Surge, portanto, o factor de comparação, sendo a satisfação dos 

nossos parceiros fundamental neste processo de julgamento de valores. Logo, 

é fundamental aliar todos os factores externos que proporcionam ou recebem 

impacto da organização com os factores internos, a saber: as políticas internas, 

o estilo de gestão, os aspectos de inserção na comunidade, as estratégias em 

relação aos Recursos Humanos, o marketing, as finanças, o negócio da 

empresa, etc. Esses condicionantes geram uma crescente fragmentação dos 

mercados, levando o cliente a escolher o produto ou serviço que melhor 

cumpre as suas expectativas. 

  O investimento em marcas fortes é outro aspecto importante a reter. A 

idealização bem conseguida de uma marca altiva o valor do produto e do 

serviço. E, convenhamos, valor é algo completamente diferente de preço. Valor 

é o que o produto representa para o consumidor. É uma mais-valia que só 

marcas bem trabalhadas podem oferecer e nenhum concorrente consegue 

imitar. Sempre que possível, optamos por serviços que nos são familiares e 

que nos inspiram confiança. No Total Fitness existe a preocupação de conferir 

valor e melhorar a imagem de marca do ginásio junto dos potenciais 

compradores. Daí a importância de um departamento de marketing, que 

potencie a consciência do valor, o reconhecimento, o conhecimento da missão 

da organização e a fidelização dos clientes. 

  A confiança que a marca inspira reflecte-se nas inscrições conseguidas. 

O ginásio deve investir no sector comercial, incutindo nos consultores ousadia 

e verticalidade na divulgação de uma mensagem que publicite as vantagens da 

organização e que desperte o lado fiel do cliente. A formação e o 

profissionalismo de todos os colaboradores são aspectos que merecem 

dedicada atenção.  
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  A conquista do mercado representa uma força poderosa no marketing. É 

a chamada estratégia de posicionamento. Os consumidores são cada vez mais 

críticos e exigentes e a construção de uma relação duradoura, que fidelize e 

crie laços de confiança é um factor a ter em elevada consideração.  

  A economia instável, a inexistência de pessoal qualificado na área do 

marketing e a ausência de uma política de retenção e fidelização de clientes 

têm tido um impacto negativo na política de gestão do Total Fitness. A taxa de 

abandono tem vindo a crescer devido à falta de ferramentas e esforços 

reparadores do ginásio. Denota-se uma indiferença assumida nesta área, 

talvez por falta de necessidade ou mesmo de atenção. 

  Para finalizar, seguem-se algumas sugestões/recomendações que 

poderão ajudar na política de reestruturação do ginásio: 

 

 Melhorar a política de comunicação externa e realizar mais eventos, 

com o intuito de atrair possíveis consumidores; investir na formação 

e qualificação dos recursos humanos; 

 Investir em parcerias; 

 Desenvolver um departamento de marketing ou contratar uma 

pessoa especializada - marketer; 

 Aperfeiçoar o site do ginásio. Seria inovadora a ideia de possibilitar 

ao cliente uma visita virtual e uma inscrição on-line. Permitindo, 

deste modo, que o cliente se auto-segmente; 

 Implementar uma politica de retenção e fidelização de clientes. Seria 

fundamental a consulta do site da Daemon Quest 

(www.daemonquest.com), visto encerrar informação valiosa nesta 

área. Apelamos à utilização do benchmarking, como ferramenta de 

análise da concorrência. É indispensável a aquisição de algumas 

técnicas e ideias inovadoras; 

 Investir numa equipa comercial; e 

 Investir na indumentária dos colaboradores. 

 

http://www.daemonquest.com/
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ANEXO I: PREÇÁRIO E HORÁRIOS DO GINÁSIO TOTAL FITNESS 

 

 

 


