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“A força não consiste em elevar grandes pesos, 

mas a lutar contra o peso dos anos, tornado 

tanto maior quanto a velhice.” 

      Dr. Tissié 

 

"Todo mundo hoje em dia quer a saúde do 

corpo, mas querê-la sem exercícios, seria o 

mesmo que querer a vida sem ar, o dia sem luz, 

breve, o impossível.” 

                         

            Eugène Paz 

 

 

Com os nus de Aristófano: "Brilhante e fresco 

como uma flor, tu passarás o teu tempo dentro 

dos ginásios em vez de debitar burrices na 

praça pública...Se tu fizeres o que eu te digo, se 

tu aí te empenhares, terás sempre o torso 

brilhante, a tez clara, os ombros largos, a 

língua curta e a coxa longa". 

"Estamos bem longe de crer que uma cidade 

consiste na aglomeração de edifícios  tais como 

as fortificações, os templos, os arsenais; é nos 

cidadãos que  existe a força de uma cidade. Em 

consequência, a nossa principal preocupação é 

de velar para que os cidadãos portem uma alma 

virtuosa dentro de um corpo repleto de vigor" 

 
                    "Anarcasis" de Luciano 
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INTRODUÇÃO. 

 

  

 Nas sociedades industrializadas, um dos traços mais significativos das alterações dos 

gostos e interesses, está relacionada com os modos e os estilos de vida, onde é crescente por 

um lado, uma menor parcela de esforço físico, um aumento da sedentarização a par com 

hábitos alimentares, tabágicos e outros que são em parte os responsáveis pelo aumento das 

chamadas “doenças da civilização” (Bouchard, 1974). 

 Paradoxalmente, isto ocorre em simultâneo com os inquestionáveis avanços da 

medicina, os quais, permitem aumentar a esperança média de vida, erradicar ou no mínimo 

controlar um significativo número de doenças, mas onde os limites da sua intervenção e 

capacidades são hoje perfeitamente  claros (Constantino, 1998). 

A protecção da saúde de todos e o dever de a defender e promover é um direito dos 

cidadãos com consagração constitucional, pese embora, as vicissitudes que a regulamentação 

tem (Constantino, 1998). É que, reduzir as causas da morbilidade e da mortalidade, significa 

em elevado número de casos, alterar estilos de vida, substituir comportamentos de risco por 

atitudes positivas perante a saúde. (Constantino, 1998). 

 

 Uma questão surge da leitura deste documento! Falando simultaneamente em 

“promoção da saúde”, “Wellness” e “vendas” em simultâneo, não se estará a 

mercantilizar um dos aspectos de maior riqueza que se pode ter? penso que, temos que usar as 

mesmas estratégias que usam todas as outras empresas que pretendem levar o cliente a 

comprar um produto. A única diferença deste produto/serviço é que não é, na minha opinião, 

um bem supérfluo, mas de primeira necessidade - Prevenção da saúde, protecção da saúde 

pela prática de actividade física melhorando a qualidade de vida e o bem estar. Servir o 

grande público nesta área pode revelar-se uma responsabilidade muito maior do que 

aparentemente se pode suspeitar. Uma Instalação de Saúde e Condição Física (ISCF – 

Ginásio, Health Club, Centro desportivo) pode desenvolver estratégias de promoção de saúde 

enquadrando-se com os objectivos preconizados pelo Sistema Nacional de Saúde expresso no 

documento  do Ministério da Saúde “Saúde em Portugal, uma estratégia para o virar do 

século 1998 – 2002”, ao assumir programas de “Wellness” mudando o estilo de vida de 

inúmeros indivíduos contribuindo para os ganhos de saúde dos seus membros. 
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 Mas a saúde é igualmente uma instância, que reclama a intervenção nos domínios do 

político e do económico (Constantino, 1998). A saúde é também um elemento importante no 

domínio da despesa pública e no âmbito da despesa privada das famílias. Por isso, estipula 

ainda a Constituição da Republica Portuguesa, incumbe prioritariamente ao estado, orientar a 

sua acção para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos 

(Constantino, 1998). Num momento em que os custos com a saúde atingem indicadores 

preocupantes e que a gestão do sector exige medidas de grande racionalização, se é 

politicamente correcto, encontrar soluções de redução de despesas com a saúde, tal objectivo 

só pode ser humanamente aceitável se a menores gastos corresponder mais saúde das 

populações, o que supõe investir significativamente no domínio da prevenção (Constantino, 

1998). 

 Têm surgido recentemente, um número crescente de ISCF as quais cativam um número 

crescente de adeptos que procuram a prática de actividade física pelos motivos citados, saúde 

e outros mencionados por António Paula Brito (1971). 

 

 Podemos então perguntar que qualidade apresentam estas ISCF?; também, quem as 

orientam?; Em que condições funcionam? Que objectivos perseguem? (Promoção da Saúde?). 

Estas e outras questões colocam-se uma vez que, se torna premente equacionar esta nova 

realidade, esta nova forma de estar no exercício, apresentada de uma forma característica nas 

ISCF. Assim, a auditoria é um aspecto importante que permite traduzir a qualidade dos 

serviços oferecidos. É perante este contexto, que se deve situar a problemática das actividades 

físicas, já que os dados disponíveis, sejam fruto de observações, estudos experimentais, 

clínicos ou epidemiológicos que reconhecem com suficiente fiabilidade que a actividade física 

e o exercício regular podem ter efeitos benéficos no plano da saúde individual (Constantino, 

1998). Como foi mencionado, “podem ter efeitos benéficos na saúde individual” quando 

correctamente orientados por profissionais certificados. Qual é também a realidade no tocante 

á certificação dos profissionais de “fitness” que operam nas ISCF, esta é outra questão. Qual 

é o mecanismo nacional que homogeneíza, hierarquiza e certifica os profissionais do 

“fitness”. Estas e outras questões pertinentes devem ser colocadas de forma a sistematizar a 

indústria do “fitness”  para que ganhe expressão e possa ter força enquanto instituições que 

se enquadram no Sistema Nacional de Saúde desde que vocacionadas para a promoção da 

saúde e redução das Despesas em Saúde. Para tal devemos começar pela unidade, isto é, 

estudando um ginásio, avaliando-o e caracterizando-o á luz de conceitos que se prendem com 

qualidade, segundo várias dimensões expressas no instrumento de avaliação designado por 
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Questionário Servqual (SQ)  (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990). Daqui surgirão elementos 

que poderão ser sistematizados para futuras investigações . 

   

 Se todos os dias, as pessoas são levadas a comprar produtos dos quais não necessitam e 

que lhe trazem problemas para a sua saúde, porque é que não poderemos nós, enquanto 

profissionais competentes, conduzir as pessoas a comprar e utilizar um produto/serviço que 

lhes trarão benefícios a curto, médio e longo  prazo. 

 

A meu ver, teremos que agir auspiciosamente de forma a conduzir um cada vez maior 

número de pessoas a “comprar / gastar” (falando em termos negociais) este tipo de serviços. 

Nós temos consciência da percentagem de pessoas que sofrem das doenças 

civilizacionais  (Bouchard, 1974), como os problemas psicossomáticos e os factores de 

risco, os quais ganham terreno, impondo ritmos e comportamentos que em nada  beneficiam 

quem os assume. No entanto entre simplesmente executar, e executar com qualidade, sublinho 

que o devemos fazer com qualidade, uma vez que possuímos os meios para o concretizar. 

Teremos no entanto que, garantir e defender a nossa posição enquanto profissionais do 

exercício uma vez que a anarquia prevalece  estando o ramo empresarial das ISCF a 

proliferar longe de um corolário de excelência. 

  

 As sociedades do lazer ganham cada vez mais significado á medida que se conquistam 

mais tempos livres e as ISCF (Ginásios, Health-Clubs, Outros centros desportivos) vêem e 

verão, um crescendo de pessoas que procuram a compensação para os malefícios da 

sociedade. Também aqueles que procuram uma imagem de estética corporal que se ajuste aos 

cânones de beleza imposto por uma sociedade criadora de insatisfações e conflitos 

intrapsíquicos que dificilmente mesmo com uma prática intensa, conseguiriam ajustar e 

alterar o seu legado genético ou contrariar um acumular de erros sucessivos. 

  

 Portanto o nosso papel enquanto prestadores deste tipo de serviço será conduzir os 

clientes a comprá-lo e depois agindo com rigor e honestidade, educar (consultoria), alterar 

comportamentos (de acordo com os objectivos do programa de promoção apresentado) , 

induzir as pessoas a compreenderam a sua dimensão sem viverem obcecadas com uma 

imagem fabricada, fazendo prevalecer os benefícios relacionados com o bem estar inerente a 

um corpo saudável e respeitando os seus direitos como consumidor. 
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 Na minha opinião, devemos orientar-nos segundo o conceito de promoção da saúde 

(Prevenção, Educação para a Saúde, Protecção da Saúde),  indo de encontro ás exigências da 

DECO (Defesa do Consumidor) do IPQ (Instituto Português da Qualidade) das Normas do 

ACSM (Orientações do Colégio Americano de Medicina Desportiva) da NYHA (Associação 

do Coração de Nova York) , da AMA (Associação Americana de Marketing) da YMCA 

(Associação Cristã de Jovens Americanos), da APCER (Associação Portuguesa de 

Certificação), da legislação que regulamenta esta área de intervenção ou mesmo de acordo 

com princípios de Ética Profissional  entre outros aspectos de rigor. 

 

 Mas porquê a preocupação com a qualidade e certificação e com mecanismos de 

auditoria de concessão, renovação ou extensão de qualidade. Segundo  o caderno ©ISO 9000 

(1996), a certificação tem vindo a ser cada vez mais utilizada como uma forma importante de 

evidenciar a capacidade de empresas para cumprir os requisitos estabelecidos e um excelente 

instrumento de garantia de cumprimento das exigências do cliente, sendo relevante para o 

desenvolvimento da organização e da competitividade das empresas. A nível interno, a 

certificação contribui para que haja, nitidamente, uma melhoria da organização e uma 

definição clara de responsabilidades. Por outro lado, é um factor motivador, porque cria um 

espírito de grupo em muitos sectores. A filosofia da ISO 9000,  ©ISO 9000 (1996), tem o 

pressuposto da melhoria contínua, a qual só se consegue com a ligação entre os vários 

departamentos e a consciencialização de todos os colaboradores para a qualidade. Ainda, 

neste nível, contribui para a redução de custos, devido á diminuição de rejeições e 

reclamações. A nível externo, a certificação contribui para uma melhor imagem da empresa, 

uma vez que há um posicionamento completamente diferente face aos seus clientes, que pode 

conduzir a uma melhor fidelização e a uma redução significativa dos conflitos com os 

clientes. Em muitos sectores de actividade, a empresa não tem hipótese de sobreviver se não 

implementar um sistema de qualidade. A sua posterior certificação permite a avaliação 

contínua da implementação, adequabilidade e eficácia do sistema por técnicos independentes 

de reconhecida competência. A certificação potencia uma melhoria contínua, contribui para 

uma maior competitividade, numa perspectiva de evolução para um sistema de gestão pela 

qualidade total, e garante o cumprimento do caderno de encargos imposto pelo cliente, para 

alem de ser indispensável para o acesso a determinados mercados e concursos. 

 

 Na opinião de Moura (1998), Ministro da Economia em entrevista á revista “Opção 

Qualidade” do IPQ, afirma que a opção pela  qualidade se justifica pelos ganhos directos das 
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empresas, nomeadamente a nível da melhoria da organização, do mais eficiente consumo de 

recursos e de uma cultura interna mais dinâmica e envolvida. A necessidade das empresas 

demonstrarem a sua qualidade deve derivar não só da sensibilidade dos seus responsáveis, 

mas sobretudo da pressão do mercado, através da concorrência e das exigências dos 

compradores. Será conveniente e inevitável que os clientes se apercebam de que as empresas 

com qualidade estão mais interessadas em prestar bons serviços e que, quando escolhidas, são 

fornecedores mais vantajosos. 

 

 Na procura da qualidade da empresa podemos considerar algumas formas de 

sistematização da informação relativas ao projecto que nos auxiliam neste caminho. No 

momento da Concepção da Empresa , podemos utilizar um Plano de Negócios (Mozoomdar 

citado por Cohen 1995),  enquanto instrumento que nos auxilia a fundamentar e sistematizar a 

empresa em si. Normalmente esta ferramenta de trabalho socorre-se do marketing (Gohes 

1995), que nos dá uma perspectiva mais real do envolvimento relativo ao serviço em si. Na 

fase de concepção e desenvolvimento da empresa podemos seguir os parâmetros de qualidade 

relativos ás normas ISO 9000 expressas em  ©ISO 9000 (1996), que nos permitem estar de 

acordo com um sistema internacional de Certificação atribuindo um cariz mais idóneo á 

empresa. Devemos também fomentar planos de auditoria de qualidade internas de forma a 

garantir os meios necessários á continuidade do sistema ©ISO 9000 (1996). 
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1.1. RAZÃO DO ESTUDO. 

 

 

A razão que leva a desenvolver este projecto prende-se com o facto de ser importante 

debruçarmo-nos sobre as organizações designadas por “Health Fitness Facilities” (Balady 

Chair, Chaitman, Driscoll, Foster, Froelicher, Gordon, Pate Rippe, Bazzarre, 1998). Em 

português, designamos por Instalações de Saúde e Condição Física – ISCF, (Ginásios, Health 

Clubs e outros Centros Desportivos) que hoje em dia assumem um papel importante na  

promoção das actividades físicas e desportivas de lazer.  

 

 Health/Fitness Facilities (H/FF), ISCF segundo Balady et al. (1998), definem-se como 

organizações que oferecem programas de saúde e Fitness como sendo o seu serviço primário 

ou secundário ou que promovam actividades físicas recreacionais ou de alta intensidade como 

por exemplo (basquetebol, ténis, raquetebol, e clubes de natação) Idealmente estas instalações 

possuem um “Staff” profissional, incluindo também aqueles que fornecem espaço e 

equipamento exclusivamente (como exemplo, salas de exercício sem supervisão em hotéis) 

também se incluem. Vou considerar incluídas nestas instalações os Ginásios, os Health Clubs 

e outros Centros Desportivos de competição, lazer e/ou promoção da saúde. 

 

 Ginásio (Decreto – Lei n.º 385/99 de 28 de Setembro de 1999) as salas de desporto 

abertas ao público dotadas de equipamento para o treino da força, nomeadamente para a 

prática do culturismo, da musculação ou actividades afins, bem como destinadas ao 

desenvolvimento, manutenção ou recuperação da condição física, designadamente para a 

prática de ginástica, manutenção, aeróbica ou actividades semelhantes, ainda que integrem ou 

estejam integradas em infra-estruturas vocacionadas para a prática de outras modalidades. 

 

 Do conceito ISCF depreendemos duas definições, a de saúde e de condição física. 

 

 Estes espaços estão vocacionados, tal como o nome indica, para o desenvolvimento da 

saúde e da condição física. As ISCF, perseguem os objectivos  dos programas de condição 

física que segundo Pereira citado por Barata (1997), consiste em dotar o indivíduo dos 

mecanismos adaptativos necessários á resposta adequada aos agentes que possam pôr em 

risco ou perigar a saúde e constitui o objectivo principal de um programa global de melhoria 
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da condição física. Genericamente, de acordo com esta perspectiva global, condição física 

caracteriza as potencialidades de resposta e integração de um indivíduo, no âmbito bio-motor, 

face ao seu envolvimento bio-social. A definição da OMS, mais restritiva, identifica-a com a 

capacidade para realizar de forma satisfatória determinada tarefa muscular ou motora (Pereira, 

1997). Então o objectivo que orienta as ISCF passa também pelo definido no conceito de 

saúde e condição física.  

 Com base nas considerações expressas no ponto anterior e nas dificuldades inerentes à 

aceitação universal de uma definição para a condição física, algumas correntes de opinião 

defendem a utilização da designação condição f isiológica , por ser mais consentânea coma 

as metodologias de avaliação tradicionalmente utilizadas. No entanto, a força e o impacto com 

que a cultura anglo-saxónica implementou os conceitos de “fitness and health” não 

permitem grandes veleidades aos tradutores para os diversos idiomas, aceitando-se que, na 

tradução para português, “fitness” corresponde a condição física, sabendo-se de antemão que 

o seu sentido etimológico fica muito aquém do seu alcance e implicações fisiológicas e 

fisiopatológicas (Pereira, 1997). 

 Em sentido lato, admite-se que existe uma simultaneamente estreita e complexa inter-

relação entre os hábitos de actividade física, a condição psico-fisiológica e a saúde. O estudo 

dos efeitos da actividade física na saúde, nomeadamente a resultante da participação em 

actividades desportivas com caracter regular e para diferentes níveis de exigência atlética é, 

actualmente, uma das principais preocupações da medicina do exercício. Vivemos um período 

em que a prática regular de actividade física viu crescer consideravelmente o número de 

praticantes, alicerçada numa aceitação social que, apreendendo a mensagem dos seus 

potenciais benefícios para a saúde, aliviou-a da conotação social negativa de que até há bem 

poucas décadas atrás era portadora. Na realidade, e com fundamentação em dados recentes, é 

comum considerarem-se não só os benefícios, mas também os malefícios resultantes da 

actividade física de carácter regular, resultando estes últimos, invariavelmente, da inadequada 

prescrição da actividade (Pereira, 1997). 

 

 Com efeito, o exercício é uma “arma de dois gumes”. Quando inconvenientemente 

orientado pode repercutir-se negativamente na saúde e bem-estar do indivíduo (Pereira, 1997). 

 

 Assim, podemos também distinguir diferentes ISCF as quais cuidam ou não destes 

aspectos, e de entre as que cuidam com que nível de qualidade e como o avaliar? Este é a base 

deste documento, apresentar uma perspectiva de avaliação da qualidade dos serviços 
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prestados nas ISCF bem como em certa medida, própria organização que alicerça a prestação 

do serviço, apoiando-nos para isso no estudo de um caso particular. 

 

Torna-se também importante determinar se, as ISCF assumem também a 

responsabilidade de operacionalizar os conhecimentos teóricos desenvolvidos pelos eminentes 

cientistas nas mais diversas faculdades mundiais sobre os benefícios da actividade física na 

saúde, a forma de os implementar e as normas que orientam a sua aplicação. A mensagem dos 

cientistas é clara e inequívoca e unânime segundo Balady  (1998), a inactividade física  é um 

factor de risco para as doenças cardiovasculares e a sua prevalência é um assunto importante 

na saúde pública.  

 

 Numa entrevista efectuada na revista expresso  por  Massada (1998) ao Dr. Emílio Peres 

nutricionista e ao Prof. Fernando Póvoas onde se pode ler que “o culto das barbies  é o 

responsável por este novo e preocupante fenómeno, a anorexia. Também, o culto da forma 

tem vindo a mudar tanto na medicina como na estética, nos anos 50, a mulher era redondinha, 

e isso era também uma defesa contra infecções e a tuberculose, por exemplo. Nos anos 60/70, 

a moda começou a ter outras formas, dentro de certos limites. Nos últimos dez anos, 

verificou-se o culto da magreza. A moda e a estética têm vindo a sobrepor-se á medicina. 

Uma das questões que mais parece incomodar as mulheres portuguesas é a frequência com 

que se dirigem com uma amiga a uma boutique e ouvem a empregada dizer, - para o seu 

número não tenho. A corrida aos ginásios pode ter os seus riscos, sobretudo se não existe 

vigilância médica. Como esta actividade não está regulamentada, tudo passa pela ética dos 

profissionais, explica Emílio Peres. Este médico nutricionista refere a existência de ginásios 

eticamente correctos e de outros onde são feitas recomendações teóricas ás pessoas que os 

frequentam e que depois são deixadas entregues a si próprias. Afirma ainda a preocupação da 

prática de frequentadores de ginásios de musculação e culturismo e a injecção de hormonas de 

crescimento, a ingestão de anabolizantes. Se isto é já um risco com controlo médico, imagine-

se o que representa sem controlo nenhum diz Fernando Póvoas em Expresso (1998)”. 

 

 O termo Instituição aplica-se àqueles aspectos da vida social que sobrevivem às 

gerações biológicas ou superam mudanças drásticas em que tudo indicava ter chegado o seu 

fim, Gonçalves (1969). Para que uma organização social funcione com eficiência tem que 

existir ideias, crenças e acções, resultante do consenso e impostas pela sociedade e seus 

membros, daqui decorre que as formas de comportamento colectivo andam ligadas ás 
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instituições sociais, Gonçalves (1969). As ISCF podem entender-se nesta perspectiva como 

Instituições as quais carecem de uma análise a vários níveis. Neste documento far-se-á uma 

análise do aspecto da qualidade á luz de duas principais referências, das cinco dimensões 

expressas no questionário Servqual e através de conceitos inerentes ás normas de certificação 

do IPQ ( Instituto português da Qualidade) ©ISO 9000 (1996). 

 A ISCF enquanto instituição que, segundo Fichter citado por Gonçalves (1969) é uma 

estrutura relativamente permanente de padrões, papeis e relações que os indivíduos realizam 

segundo determinadas formas sancionadas e unificadas, com o objectivo de satisfazer 

necessidades sociais básicas. Neste momento, as actividades físicas e desportivas enquanto 

instituição estão  em fase de mudança, em fase de transformação social, onde se verifica um 

assumir crescente da sua importância não só em termos económicos (“boom” dos ginásios) 

mas na resposta a uma necessidade crescente das populações. Para o sociólogo norte 

americano Spencer & Ross citado por Gonçalves (1969),  integram o conceito de instituição 

os seguintes elementos: 

 

a. Uma ideia que representa o interesse ou necessidade a que aspira satisfazer com a 

instituição; 

b. Uma estrutura, isto é, uma organização e os instrumentos  adequados para o 

exercício da função;  

c. Um objectivo ou fim, que é o conteúdo intencional da instituição, e que se 

correlaciona com o primeiro elemento; 

d. A permanência, princípio básico da instituição, que assegura a continuidade social; 

e. A autoridade própria da Instituição. O princípio da autoridade é essencial para que 

se possam cumprir os fins da sua criação; 

f. Um código ou seja, um conjunto de leis, normas e preceitos, que são os que regem a 

vida das instituições e os que mais se ajustam aos indivíduos. Estas normas podem 

ser escritas ou não. 

g. O elemento pessoal, o indivíduo que serve à instituição. É factor indispensável para 

que ela possa cumprir a sua missão, porém não é a sua essência. Os homens passam 

e as instituições ficam. 

 

 Podemos equacionar a realidade das ISCF na óptica de Instituição que é assumindo 

estas dimensões que devem ser racionalizadas. 

 

 Joseph (1973), Em função de clareza, a classificação mais frutífera das instituições é a 

divisão bipartida em instituições principais e secundárias ou subsidiárias.  As Instituições 

principais são aquelas de que participa o maior número de pessoas, que são essenciais á 

sociedade e que são consideradas da maior importância para o indivíduo e para o bem estar 

comum e nela está incluída a recreativa. As Instituições secundárias não têm essas 
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características. São as numerosas instituições menores e variáveis que se acham contidas nas 

principais. Cada instituição secundária pode ser classificada dentro da correspondente 

instituição principal, embora, na situação concreta de vida, possa participar dos aspectos de 

diversas instituições principais.  

 Á luz desta perspectiva podemos perfeitamente enquadrar as ISCF enquanto instituições 

secundárias dentro da categoria principal que será a recreação. Joseph (1973), a instituição 

recreativa satisfaz a necessidade social de descanso físico e mental, inclui numerosas 

instituições secundárias, como jogos, desportos, danças, bem como os sistemas estéticos de 

arte, música, pintura e teatro. 

 Normalmente uma instituição reúne não só um grupo social como também agregados 

sociais Gonçalves (1969). O grupo social é um conjunto de pessoas associadas com certa 

permanência, e em interacção e comunicação, vinculadas entre si em obediência a normas, 

interesses e valores que as solidarizam no prosseguimento de objectivos comuns. Os 

agregados sociais ou “quase grupos” é uma reunião ou conjunto de pessoas fisicamente 

próximas, mas em que não há comunicação nem selecção, não há organização ou existe só a 

aparência desta, há anonimato, existe contacto muito limitado, é territorial e temporário por 

isso também se designa o tipo de prática que frequentam de não formal. Na pratica desportiva 

não formal, caracteriza-se por um modelo de co-gestão, proporcionando uma co-

responsabilidade na organização da condução da prática desportiva entre os praticantes e o 

técnico. Estes grupos de participantes nas ISCF, são classificados por Mendieta & Nuñes 

citado por Gonçalves (1969), de artificiais numa perspectiva tipológica.  

 

Portanto, na minha opinião, para além da  importância da investigação científica quanto 

aos benefícios da actividade física, também é importante por outro lado garantir que essas 

orientações sejam implementadas, e cheguem intactas ao consumidor final o verdadeiro alvo 

desse investimento.  Se queremos assumir um papel importante no panorama nacional 

enquanto técnicos que contribuem para o somatório dos serviços de saúde, que trabalham para 

incrementar os ganhos de saúde na população portuguesa, então sugiro que devemos 

estruturar as ISCF tendo como base fundamentos científicos e que sejam orientadas por 

pessoas “bem formadas” e que persigam antes de tudo estratégias de promoção da saúde pela 

prevenção, educação e protecção da saúde dos seus clientes e como afirma Balady (1998) “a 

promoção da actividade física está no topo da agenda pública nacional”. 
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 Num artigo da revista expresso, Soares (1998), afirma que, “o culto do corpo está na 

moda e as pessoas que não fazem exercício poderão, no futuro, vir a correr riscos de exclusão 

social semelhantes ao que acontece actualmente com os fumadores nos EUA. A propaganda 

mediática sugere a ideia de que os homens e as mulheres devem procurar ter corpos bonitos, 

cuidados e saudáveis. Os empresários organizam-se para dar uma resposta adequada a este 

conceito estético/ideológico e, nos últimos anos, surgiram vários espaços confortáveis que 

fazem gala em não serem designados por ginásios. Justiça lhes seja feita, estes clubes 

revelaram-se capazes de fazer esquecer o omnipresente cheiro a borracha de sapatilhas  

muito usadas nos vestiários dos velhos ginásios de bairro. Nos novos clubes, tudo é clean : as 

toalhas cedidas aos sócios são de uma brancura imaculada, as roupas utilizadas para a prática 

desportiva estão no top  da moda e a operação veste-despe  para a ginástica deixou de ser 

uma maçada, para passar a ser o primeiro passo da sessão de relaxamento. Além disso, estes 

espaços também ajudam a combater outros males da sociedade urbana, que não a insegurança 

e o stress . Regra geral, são locais divertidos que nos fazem sentir na pele a animação virtual 

das academias de ginástica brasileiras (que descobrimos na década de 80, via telenovelas). A 

grande maioria dos frequentadores dos clubes são pessoas sedentárias (55%, de acordo com o 

estudo da HIRS, uma empresa de consultoria americana), que se situam na faixa etária que vai 

dos 35 aos 50 anos. Não querem ter corpos de modelo mas desejam sentir-se bem na sua 

própria pele e preparar o corpo para ainda estar ágil quando chegar a idade da reforma. Os 

reformados são outro grupo que tende a tornar-se um grande frequentador destes espaços: têm 

tempo para praticar exercício e disponibilidade mental para encontrarem pessoas. Podem 

fazer desporto fora das horas de ponta nos clubes (das 18:00 h ás 21:00 h), o que é bom para 

os próprios, porque beneficiam do espaço, e para os clubes, que precisam de garantir uma taxa 

de ocupação das suas instalações durante todo o dia. A verdade é que o exercício está na 

moda e tudo indica que vai deixar de ser uma actividade gratuita para se transformar numa 

importante indústria de ocupação dos tempos livres. A título de exemplo, refira-se que o 

Holmes Place, em dez meses de funcionamento, já facturou meio milhão de contos”. É uma 

multinacional Inglesa, líder do mercado Europeu na área da gestão de Health Clubs. Iniciou o 

seu primeiro clube em Portugal, em Fevereiro de 1998, na Quinta da Fonte em Oeiras e está a 

preparar-se para a abertura do seu segundo clube no centro de Lisboa. Os standards de 

qualidade dos seus serviços e das suas instalações são a meta de todo o “staff”, porque só 

assim se poderá continuar no caminho da excelência e da satisfação dos seus clientes. As 

áreas de profissionalização do Holmes Place, a título de exemplo são, “Management” 

gestores para direcção adjunta, “Corporate Sales” consultores comerciais, Instrutores de 
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Cardiofitness e Musculação, Instrutores de aulas em classe, Recepcionistas e Técnicos de 

Manutenção (European Reebock Alliance, 1999). 

 

 É evidente que este volume de negócio está vedado ás ISCF de província, 

nomeadamente na Benedita, local de implantação do Ginásio Equilíbrio, onde as 

características socioeconómicas e culturais são completamente diferentes dos grandes centros 

bem como o número de clientes motivados para a prática de actividades físicas e desportivas. 

Também, os índices de qualidade, como veremos têm que ser aferidos em função da 

capacidade do mercado alvo nomeadamente do consumidor, capacidade de investimento de 

capital, receitas, margens de lucro, volume de negócios, período de recuperação, dos 

dividendos a existência de um ou vários proprietários, estratégia empresarial, das 

amortizações e da rentabilidade. 

 

 Até um certo grau, possuímos a capacidade de controlar a nossa saúde. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, definimos saúde não meramente como a ausência de doença 

mas antes como um nível óptimo de bem estar físico, mental, social e espiritual. A saúde é 

um aspecto importante que na minha opinião deve fundamentar a orientação das ISCF. 

       

 O desporto como criação do homem, só deve servir o homem, só deve servir a 

sociedade, e para isso tem de orientar-se por objectivos de desenvolvimentos humano e de 

valorização da personalidade do homem do futuro!”. Com base nesta afirmação faço uma 

extensão deste objectivo ás ISCF, as quais surgem como uma necessidade social de resposta á 

procura crescente de espaços de prática de actividades físicas e desportivas e devem perseguir 

o mesmo objectivo, Lima citado por Sousa (1986). 

 Se analisar-mos com atenção o Resumo da comunicação apresentada no Curso Nacional 

de Medicina Desportiva "O Desporto em Idade Pediátrica" do Director do Centro de 

Medicina Desportiva do Porto Ovídio Costa, podemos reforçar a ideia já tão fundamentada 

dos benefícios da prática de actividades físicas e desportivas com o tema Desporto e 

qualidade de vida. Apesar da tendência para o sedentarismo, assistimos hoje à generalização 

das actividades desportivas não competitivas. Se excluirmos o desporto profissional, os 

principais objectivos desta prática desportiva são: a ocupação dos tempos livres e as 

actividades de lazer, a redução do peso e a prevenção ou a reabilitação física e psíquica da 

doença.  
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 Muitos portugueses não vão mudar o estilo de vida até que as barreiras sociais e 

ambientais à actividade física sejam reduzidas ou eliminadas. As pessoas podem ajudar a 

ultrapassar estas barreiras, modificando o seu próprio estilo de vida e encorajando os 

familiares e amigos a tornarem-se mais activos. Além disso, os organismos locais, estatais de 

saúde pública, as associações culturais e recreativas, as associações estudantis, as 

organizações profissionais e as organizações desportivas e empresas privadas devem trabalhar 

em conjunto para propagarem esta importante mensagem de saúde pública e para 

promoverem programas nacionais, nas comunidades, nos locais de trabalho e nas escolas, para 

ajudarem os portugueses a tornarem-se fisicamente mais activos.  

 

 O clube tradicional é concorrenciado por inúmeras estruturas, e num futuro próximo ou 

se adaptam ou enfrentarão dificuldades. Isto naturalmente põe o problema da intervenção 

desses clubes ou associações e da própria orientação política. Como é sabido, a inércia 

burocrática inerente a este tipo de instituições é o que se vê, assim  reforçando o que atrás 

disse , serão os capitais privados, as empresas de lazer com os olhos abertos que contribuirão 

para o desenvolvimento do desporto de massas.  

 

 A prática do desporto num clube supõem a aceitação de certas normas (Regulamentos, 

treino, competições) que não interessam  a um grande número de  indivíduos. A recusa destes 

inconvenientes não implica necessariamente o enfraquecimento do gosto do esforço físico, 

nem uma crise fundamental do modelo competitivo, mas simplesmente uma diversificação 

das escolhas e dos modelos de prática desportiva. 

 A emergência de novos estilos de vida fez mudar o sistema  de consumo desportivo. O 

desporto é cada vez mais penetrado pelo LAZER e pelo JOGO. A performance não é mais do 

que uma característica entre outras na "galáxia do desporto". O lazer desportivo desvalorizou 

a ascese da competição. 

 

 Nota-se uma alteração estrutural a envolver o sistema do desporto. Uma diferença 

significativa apareceu a pouco e pouco entre os modelos antigos "Anglo-Saxónicos" das 

práticas desportivas e os modelos dos desportos ditos "Californianos". Estes distinguem-se 

dos antigos pela sua origem que é tanto geográfica quanto cultural. Há uma transformação de 

mentalidades e de representação ao abrigo do corpo e do desporto que pode ser resumido 

muito esquematicamente assim (Pociello, 1987): 
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a. Valorização da vivência corporal e desenvolvimento de um vago sentimento anti-

competitivo; 

b. Colocação do corpo em evidência através de novas práticas, exprimindo uma 

desconfiança da moral desportiva do esforço; 

c. Pociello (1987) mostrou as características do desenvolvimento dos desportos 

Californianos: 

d. Estas disciplinas implicam a utilização de movimentos gestuais tendo em conta uma 

grande tomada de informação com proveniência do envolvimento. 

e. Os desportos Californianos apresentam uma forte estilização que marca todas as 

dimensões da actividade (gestual, posturas, vestuário, material); 

f. Estas práticas actualizam novas formas de confrontos; alguns desportos podem ser 

praticados recorrendo á "destreza" ou á "força". 

 

 Segundo Demeillès (1991), podemos verificar que em todos os momentos da história, o 

conceito de saúde esteve sempre subjacente ao contexto das  praticas físicas nos “Ginásios”. 

Contudo, a complexificação da sociedade trouxe consigo um conjunto de problemas que se 

traduzem nas doenças civilizacionais (Bouchard, 1974). O  fundamento ou o alicerce do 

conceito do Ginásio é a prática de actividade física com intuitos de promoção  da saúde 

“Qualidade de Vida” como verificamos na análise do documento de (Demeillès, 1991). Este 

conceito, desenvolvido na área das actividades físicas dá origem á condição física que, 

segundo Bouchard (1974), é o conjunto dos Factores do Valor Físico mais saúde, bem estar e 

qualidade de vida. Se a sociedade actual caminha para a conquista de mais tempo livre, então 

talvez seja necessário canalizá-lo para actividades físicas de compensação e desenvolvimento 

cuja tónica assenta na saúde e não para actividades que perpetuem situações de stress já 

vividas diariamente quando se desenvolve a actividade profissional.  

 

 Podemos constatar nas ISCF uma  “Cultura de Ginásio”, uma forma que se centra 

na tónica do culto exacerbado da virilidade, passando pela máxima hipertrofia 

“Hulkmania”. Não é este também, a meu ver o papel último dos Ginásios mas, como sempre 

existem muitos caminhos, e o que preconizo é uma vocação para a saúde, isto é Actividades 

Físicas e Desportivas de lazer.  

 

 Também o conhecimento dos motivos que nos impulsionam para a prática e 

participação desportivas é relevante e convém recordar que motivo Brito (1982) é um factor 

dinâmico (consciente e inconsciente, fisiológico, afectivo, intelectual, social, em interacção 

recíproca), que age determinando o comportamento ou conduta de um indivíduo, para um fim 

ou meta, consciente ou inconscientemente apreendido.  
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 Outro aspecto importante na avaliação da qualidade de uma ISCF é sem dúvida um 

plano de auditoria que determine uma estratégia de marketing.  Muita gente pensa em 

marketing apenas como vendas e propaganda. Não é de admirar, pois todos os dias somos 

bombardeados por comerciais de televisão, anúncios nos jornais, panfletos e tantas outras 

formas de tentar a nossa atenção. Alguém está sempre a tentar vender-nos alguma coisa. 

Parece que não podemos escapar da morte, dos impostos e das vendas. Assim, devo frisar que 

vendas e propaganda são apenas a ponta do Iceberg do marketing.  

 Hoje em dia, o marketing deve ser compreendido não só no antigo sentido de vender, 

mas também de satisfazer as necessidades do cliente , isto é satisfação do cliente . Se 

um profissional de marketing fizer uma boa distribuição e promoção, esses produtos serão 

vendidos com muita facilidade. 

 Assim, marketing pode ser definido como o processo social  através do 

qual indivíduos e grupos obtém aquilo que desejam e de que necessitam, 

criando e trocando produtos e valores uns com os outros . (Kotler & Armstrong, 

1998).  

 

 Para compreender a definição devemos compreender os seguintes termos muito 

importantes nomeadamente, necessidades, desejos, procura, produtos, valor, satisfação, 

qualidade, troca, transações, relacionamentos, mercados. 
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1.2. RAZÕES/MOTIVAÇÕES PESSOAIS. 

 

   

 Em Outubro de 1995 abriu ao público o Ginásio EQUILÍBRIO que iniciava a sua 

actividade com algumas modalidades inerentes a estes espaços. 

 Assim, após três anos de funcionamento fez-se sentir a necessidade de avaliar de forma 

científica o projecto implementedo comparando-o com normas e princípios coerentes 

inerentes a estes espaços. Constatei que não existiam quaisquer documentos especificamente 

vocacionados que permitissem uma avaliação objectiva e que normalizassem este género de 

Instalações. Com o intuito de verificar a sua qualidade e orientação no sentido do 

cumprimento da sua missão e dos seus objectivo iniciais, procurou-se fundamentar este estudo 

com uma formação mais aprofundada, utilizando os instrumentos adequados á sua 

consecução. A participação no mestrado surgiu da necessidade de ver respondidas 

determinadas questões que emergiram da implementação do projecto. 

 Sinto-me impulsionado a dar um pequeno mas muito válido  contributo a esta área, na 

expectativa de que possamos ver num futuro breve uma melhoria qualitativa a nível da 

prestação de serviços de actividades físicas e desportivas nas Instalações de Saúde e Condição 

Física (ISCF). Também para que possamos ver defendidos os nossos interesses enquanto 

profissionais garantindo a exclusividade de intervenção como Directores Técnicos do 

Exercício nas ISCF, cargo este que nos pertence por inerência. Assim como o cargo de 

Director Técnico de Farmácia está para um Licenciado de farmácia também o cargo de 

Director Técnico de uma ISCF está para um profissional de educação Física e Desporto.  
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1.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA / PERGUNTA. 

 

 

A. Questões: 

 Que parâmetros de qualidade devem presidir na organização de ISCF? 

 Quais são as dimensões de qualidade mais importantes para o consumidor mediante 

auditoria interna? 

B. Instrumento de avaliação da qualidade do serviço prestado no Ginásio Equilíbrio utilizando 

o questionário Servqual: 

 O  valor de Qualidade percepcionado pelos clientes relativamente ao Ginásio 

EQUILÍBRIO é igual ao valor real (Padrão ou modelo de ideal) segundo 5 dimensões? 

 

 

 

 Os estudos sobre adesão ao exercício encontram-se basicamente divididos em duas 

áreas distintas: 

 

 Na Primeira: estudos sobre os efeitos do exercício ao nível do estado físico (p.e. a condição 

cardíaca, a osteoporose) e mental dos indivíduos (p.e. estados de humor, a depressão, a 

resistência ao stress, ansiedade), onde o exercício é interpretado como um fenómeno cujos 

efeitos se pretendem avaliar, medir e comparar formas. A utilidade prática de estudos do 

primeiro tipo, em termos de saúde pública é alertar a comunidade para a necessidade de 

promover o exercício face aos benefícios comprovados. (Margarida G. Matos e Luís B. 

Sardinha, 1999). 

 

 Na Segunda: os estudos que pretendem identificar determinantes e correlatos do exercício, 

onde é considerado o produto final, ou seja, o que está em estudo são as influências de 

outros factores neste produto, por exemplo, a identificação de características pessoais e 

situacionais que favorecem a adesão ao exercício. Alguns destes estudos identificam 

diferentes determinantes em função da situação dos indivíduos face ao exercício. Aqui 

aparecem-nos por exemplo estudos para a identificação de determinantes e correlatos da 

manutenção do exercício e identificação de determinantes e correlatos do abandono do 
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exercício. A utilidade prática de estudos deste tipo é a possibilidade de delinear e 

implementar acções de promoção da prática e manutenção do exercício baseados na 

identificação dos determinantes e concomitantes, e ainda acções de prevenção do 

abandono baseadas também na identificação dos seus determinantes e concomitantes 

(Margarida G. Matos e Luís B. Sardinha, 1999). 

 

 O presente estudo é de facto enquadrado na segunda linha de investigação, onde se 

pretende verificar, não o correlato entre a taxa de desistência e a qualidade de uma ISCF 

(Ginásio EQUILÍBRIO) nas suas 5 dimensões (Tangibilidade, Fiabilidade, Conformidade, 

Segurança e Empatia), mas sim, identificar as determinantes na prestação do serviço no 

âmbito das actividades físicas de lazer no G.E. tendo em consideração a noção de qualidade, 

que é sem dúvida um conceito muito abrangente. Também, efectuar uma auditoria de 

qualidade e uma avaliação da conjuntura financeira, social, cultural que envolve o Ginásio 

Equilíbrio, bem como as contrariedades inerentes á prestação de serviços desta natureza. 

 

 

 Começamos por reflectir sobre algumas considerações de Fernando Pacheco (1998) 

numa entrevista á revista Opção Qualidade do IPQ. Nesta entrevista defende a qualidade 

como factor de redução de custos e aumento da competitividade no mercado. Qualidade que 

embora apoiada e fomentada pelo Governo, deve constituir, na sua opinião uma clara opção 

das empresas e como tal existir disponibilidade e vontade para nela investirem. O IPQ tem um 

programa de actividades aprovado e completo para os diversos domínios onde actua. Em 

alguns casos, dispõe-se já de capacidade que ainda não suficientemente utilizadas, como a 

certificação de serviços, a certificação de pessoas ou o registo de outros sistemas de garantia 

da qualidade no SPQ. Entretanto, é necessário continuar a desenvolver novos produtos que 

sejam úteis para os agentes económicos. A criação de um Índice Nacional de Satisfação de 

Clientes (INSC), a preparação de um programa para benchmarking  de empresas e o 

desenvolvimento de ensaios de intercomparação de resultados entre laboratórios de ensaios. 

Como evidente, a opção pela qualidade nas empresas deve visar a melhoria da sua 

competitividade e não outro propósito de obtenção de financiamento. Os apoios que são 

disponibilizados actualmente são considerados adequados e suficientes, até porque já foram 

recentemente criados instrumentos para o sector do turismo, do comércio e da construção civil 

que não existiam.  É no entanto, necessário referir que a opção pela qualidade exige sempre 

um grande investimento por parte das empresas, na sua organização, na formação dos seus 
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colaboradores e na disponibilidade de participação de todos nesse esforço para passar a 

compreender e a satisfazer melhor os seus clientes. Mas é também um factor de redução de 

custos para as empresas, e isto nunca é demais realçar, para não dizer que passa pela 

qualidade a sua sobrevivência a médio e longo prazos. 

 A qualidade não é o único factor estratégico, mesmo incluindo nela  a qualidade dos 

recursos humanos. Devemos acrescentar-lhe outros como a capacidade de organização e 

gestão, a gestão da informação, a inovação e a criatividade, o design , bem como a 

capacidade de comercialização. Mas, com efeito, de nada serve termos um produto de grande 

qualidade, produzido por uma mão de obra altamente qualificada, se depois não formos 

capazes de o vender ou de nos associarmos a quem o venda bem e termos a devida 

compensação. 

 A sensibilidade dos agentes económicos para a necessidade de conseguirem organizar-

se para demonstrar a sua qualidade deriva não só da sensibilidade dos responsáveis, mas 

sobretudo da pressão do mercado através da concorrência existente ou que se desenvolve. 

Quanto mais exigentes são os clientes, mais necessária se torna a opção pela qualidade. 

Assim, é indispensável estender a qualidade aos serviços de todos os tipos. 

 A transferencia da actividade de certificação para a APCER e para a CERTIF são uma 

prova da maturidade desta actividade no nosso país e permite concentrar a actividade do IPQ 

noutras funções do SPQ e na sua coordenação geral.  

 Como se sabe, o PEDIP II tem diversas linhas de apoio a projectos para as empresas 

estabelecerem condições adequadas em relação ás exigências ambientais, e para outros 

sectores da actividade económica sucede de forma idêntica. 

  

 A qualidade para Cruz (1994),  é na sua expressão mais simples, conformidade em 

relação a especificações e parâmetros definidos. 

 É uma definição de extrema simplicidade mas que encerra, na sua essência, os 

elementos necessários para a sua compreensão. Como veremos mais adiante, necessários mas 

não suficientes. 

 Qualidade começa por fazer bem à primeira. Encontrar a cultura empresarial em que 

todos façam tudo bem desde o início de todos os processos é o objectivo da implementação de 

um processo de qualidade na empresa. 

 Quando se fala em conformidade em relação a especificações e parâmetros, está 

implicitamente a admitir-se a sua existência. 
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 Esta é a primeira necessidade básica e absoluta de um processo de qualidade: saber em 

relação a quê medir a conformidade ou a inconformidade. 

 

 O conceito de qualidade pode ser tão vasto e impreciso que, na ausência 

de uma pré-definida padronização, não é possível medir a qualidade. E sem 

medição não há processo de qualidade empresaria (Cruz, 1994). Esta expressão 

será retomada mais adiante dada a sua importância e pertinência para o estudo em questão. 

  

 Assim, tudo começa por: 

 

a.Defin ir  as vár ias áreas  relativamente ás quais se vão determinar especif icações e  
parâmetros ; 

b.Determinar as especificações e def in ir  os parâmetros ; 
c.Definir um plano com object ivos de progresso ; 
d.Montar um sistema de informação que preveja a medição contínua e sistemática de todas as 5 

variáveis (dimensões) parametrizadas; 
e.Assegurar uma ampla comunicação interna que preveja o conhecimento dos object ivos  

por todos os empregados e a ampla divulgação dos progressos realizados. 
 

 

1.3.1. Elementos do processo de qualidade (Cruz, 1994):  

 

a. Sistema de informação; 
b. Plano de progresso; 
c. Comunicação; 
d. Conformidade; 
e. Parametrização; 
f. Medição. 

 

 No âmbito deste processo, as funções de direcção têm uma relevância fundamental, não 

no âmbito do processo clássico de controlo mas no âmbito da facilitação dos seguintes 

aspectos: 

  

 Criação do clima de trabalho propício á fixação de objectivos relevantes para os clientes 

(e não para a empresa); 

 Enquadramento dos empregados de forma a que estes sejam os primeiros interessados 

pela conformidade dos processos  e progresso evolutivo da empresa; 
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 Definição de um esquema de remuneração que envolva todos os empregados, em todas as 

funções, premiando através de uma parte remuneracionável variável: 

a. A performance individual; 

b. A performance do grupo em que o empregado se insere; 

c. A performance global da empresa. 

 

 A conformidade em relação a especificações e os parâmetros definidos são elementos 

necessários para a compreensão da qualidade mas no entanto não são suficientes porque a 

tendência normal na implantação de um processo de qualidade é a de serem os directores da 

empresa (ou, quando muito, directores e empregados) a especificar e determinar os 

parâmetros, objectivos relativamente aos quais a conformidade deve ser referenciada. 

 Adicionalmente, esta definição é, por tradição, precedida de uma fase extensa de análise 

interna. Os parâmetros, depois de fixados, são considerados meta a atingir e permanecem 

inalteráveis durante longos períodos, muitas vezes largos meses ou mesmo anos. 

 No processo descrito, não se consideram dois elementos fundamentais de um programa 

de qualidade: 

 

 São os clientes e só eles quem pode determinar quais as variáveis a 

serem consideradas e os parâmetros a serem definidos num processo 

de qualidade;  

 Os standards e parâmetros a definir  terão que ser perm anentemente 

ajustados ás necessidades dos clientes.  

 

 Assim, para que a definição de qualidade possa ficar completa, 

deveremos referir que. Qualidade é a conformidade em relação a 

especificações e parâmetros definidos, conhecidos por todos na empresa e 

estabelecidos pelos clientes,  em permanente revisão para que se encontrem 

em cada momento dinamicamente ajustados às suas reais necessidades (Cruz,  

1994).  

 

 Continuando, importa também reflectir sobre o porquê da preocupação com o Valor, 

Satisfação, Qualidade e Certificação e definir alguns conceitos inerentes. 
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 Os consumidores em geral têm á sua frente uma grande gama de serviços que podem 

satisfazer uma dada necessidade. Perguntamos então, como é que eles escolhem entre os 

vários serviços existentes? Escolhem com base no valor  que os vários produtos e serviços 

oferecem. O valor para o cliente é a diferença entre os valores que ele ganha comprando e 

usando um produto e os custos para obter esse produto. 

 Normalmente os clientes não julgam os valores e os custos do produto com exactidão e 

objectividade, eles agem sobre o valor percebido. 

  

 A satisfação  do cliente depende do desempenho do produto percebido com relação ao 

valor relativo ás expectativas do comprador. Se o desempenho faz jus ás expectativas, o 

comprador fica satisfeito, se excede as expectativas, ele fica encantado.  

 Clientes satisfeitos repetem as suas compras e falam aos outros sobre as suas boas 

experiências com o produto. A chave é equilibrar as expectativas do cliente com o 

desempenho das ISCF. Os Ginásios inteligentes têm como meta encantar os clientes, 

prometendo somente o que podem oferecer e depois oferecendo mais do que prometeram. 

 A satisfação  do cliente está intimamente ligada á qualidade. A qualidade do serviço 

tem um impacto directo sobre o desempenho do produto, portanto também afecta a satisfação 

do cliente. 

 Em sentido mais restrito a qualidade  poder ser definida como “ausência de 

defeitos”. Mas a maioria dos Ginásios centrados no cliente ultrapassa essa definição restrita,  

definindo qualidade em termos de satisfação do cliente. 

 

 Podemos entender a qualidade  como o resultado do conjunto de opiniões clientes 

(Centro de compra) relativo á percepção de um acto em relação a tipos e níveis de expectativa 

precisos e específicos, a um dado momento e para um período dado. 

 

a. É a avaliação de um resultado (Quê?) Mas também a forma de alcançar o resultado (Como?). 
b. É uma comparação entre as expectativas (á priori) e as percepções (á posteriori). 
c. É um juízo relativo a um conjunto de satisfações intrínsecas e extrínsecas. 

 

 A qualidade  total  é um conjunto de princípios e de métodos organizados em 

estratégia global, visando mobilizar toda a empresa para obter uma melhor satisfação do 

cliente com o menor custo e concerne (Cruz,1994): 

 

a.Todas as funções da empresa; 
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b.Todas as actividades da empresa; 
c.Todos os colaboradores, qualquer que seja a  sua posição hierárquica; 
d.Todas as relações: cliente-fornecedor dentro da empresa; 
e.Todas as melhorias na qualidade; 
f.Resolução de problemas existentes depois prevenção; 

g.Todo o ciclo de vida do produto: da sua concepção á sua destruição; 
h.Todas as relações fornecedores, sub-contratantes, associados; 
i.Todos os mercados: actual e potencial. 

 

Uma mesma filosofia para todos   "ZERO DEFEITOS" Assim é premente implementar 

estratégias de: 

 

a.Realização de diagnósticos e auditorias de qualidade.  
b.Sistemas de auditorias de qualidade. 
c.Desenvolvimento de projectos específicos 
d.Acções de formação. 
e.Quantificação da qualidade.  
f.Programas informáticos de apoios á qualidade. 

 

 Realização de Diagnósticos e Auditorias da Qualidade  - Através da realização 

de um exame sistemático e independente, no sentido de determinar se as actividades e os 

resultados relativos á qualidade satisfazem as disposições preestabelecidas, se as práticas 

desenvolvidas estão a ser aplicadas, e se estas são adequadas para atingir os objectivos 

propostos.  

 

 Desenvolvimento de Sistemas de Garantia / Auditoria da Qualidade  - 

Envolvendo a análise das práticas actuais, identificação das necessidades, selecção do 

referencial mais adequado ao estado actual e objectivos estabelecidos, desenvolvimento, 

correcção e teste dos mecanismos necessários, formação e sensibilização dos 

colaboradores para as novas práticas, evolucionando no caminho da Qualidade Total.  

 

 Desenvolvimento de Projectos específ icos  - No sentido de dotar a empresa de 

mecanismos cada vez mais flexibilizados, diminuindo-lhe os custos relacionados, 

permitindo-lhe não descurar o nível já atingido, levando-a a adaptar-se, sistematicamente, 

ás exigências dos seus clientes, e recolher cada vez mais benefícios através dum estado de 

permanente melhoria da organização.  
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 Acções de Formação / Sensibilização  - Realizadas essencialmente como suporte 

aos projectos que desenvolvemos, permitem a todos os colaboradores da empresa 

familiarizarem-se com os novos requisitos e aperceberem-se das exigências do trabalho a 

desenvolver e da sua participação no mesmo. No entanto, e em função das necessidades 

da empresa, poderão ser desenvolvidas outras acções de formação especificas.  

 

 Quantificação da Qualidade  - Desenvolvimento de parâmetros e indicadores de 

desempenho, que permitam á empresa avaliar e quantificar a sua performance, bem como 

estabelecer objectivos e metas, mensuráveis, de melhoria contínua.  

 

 Programas Informáticos de Apoio  á Qualidade  - Desenvolvimento de software 

específico que permita á empresa dinamizar e optimizar os seus mecanismos e recursos, 

bem como facilitar toda a recolha e tratamento de dados, com vista á obtenção de 

indicadores.  

 

 Pode definir-se a qualidade de um produto ou serviço  como o conjunto de 

atributos tangíveis e intangíveis associados a esse produto ou serviço que permitem satisfazer 

as necessidades e expectativas dos clientes a que se destinam. 

 O conceito actual de qualidade está assim para além da conformidade de um produto ás 

especificações técnicas, embora o seu cumprimento seja indispensável principalmente em 

questões de saúde e segurança. 

 A qualidade é assim definida pelos clientes através de critérios que eles próprios 

estabelecem e de processos, objectivos ou não, que adoptam. Um grupo de clientes pode 

defini-la de modo diferente de outro grupo de clientes. A qualidade é algo que não só é 

inerente ao produto ou serviço mas também aos clientes alvo que se pretendem atingir. 

 Um produto pode ter boa ou má qualidade consoante os clientes que o avaliam. Um 

cliente satisfeito com um produto implica que ele lhe reconheça uma boa qualidade. A 

satisfação de um cliente resulta da sua avaliação positiva dos atributos que considera 

importantes, objectiva ou subjectivamente, na qualidade do produto. 

 Inversamente, um produto ou serviço considerado de boa qualidade pelo fornecedor 

pode não satisfazer determinados grupos de clientes. 

 

 

1.3.2. Certificação de empresas - Alguns conceitos base:  
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 Segundo o CEN (Comité Europeu de Normalização, 1987) a certificação  pode ser 

encarada como o reconhecimento formal, por outros, do nosso sistema da qualidade. Nalguns 

países, os sistemas da qualidade certificados são considerados como registados e utiliza-se o 

termo “registo” em vez de certificação. 

 A certificação não é um requisito obrigatório na implementação das normas ISO 9001, 

ISO 9002 ou ISO 9003, mas pode ser-lhe exigida por alguns dos seus clientes. A sua decisão 

relativamente á certificação pode também ser influenciada pela concorrência ou por 

exigências regulamentares ou estatutárias. 

 

a. ISO 9001, Sistemas de qualidade. Modelo de garantia da qualidade na 
concepção/desenvolvimento, produção, instalação e assistência após venda. A utilizar quando a 
conformidade com os requisitos especificados é assegurada pelo fornecedor durante a 
concepção/desenvolvimento, produção, instalação e assistência após venda. 

 
b. ISO 9002, Sistemas de qualidade. Modelo de garantia da qualidade na produção, instalação e 

assistência após venda. A utilizar quando a conformidade com os requisitos especificados é 
assegurada pelo fornecedor durante a produção, a instalação e a assistência após venda. 

 
c. ISO 9003, Sistemas de qualidade. Modelo de garantia da qualidade na inspecção e ensaios 

finais. A utilizar quando a conformidade com os requisitos especificados é assegurada pelo 
fornecedor unicamente durante a inspecção e ensaios finais. 

 

 A concepção e implementação de um sistema de qualidade  deve ter em conta as 

diferentes necessidades da organização, os seus objectivos particulares, os produtos e serviços 

que fornece e os processos e práticas específicas em uso. Pretende-se que estas normas 

internacionais sejam utilizadas sem modificações, mas, em certos casos, pode ser necessário 

adaptá-las, acrescentando ou suprimindo certos requisitos do sistema da qualidade em função 

de situações contratuais específicas. 

 

 Normalmente  as Instalações de Saúde e Condição Física são empresas de prestação de 

serviços estando assim abrangida pela norma ISO 9004-2, Gestão da qualidade e elementos 

do sistema da qualidade e pela norma ISO 9002, norma NP 8402, vocabulário de qualidade, 

10 013, guia para a elaboração do manual de qualidade. 

 

 As três normas de sistema de qualidade e a sua aplicação pretendida. Chama-se “corte 

à medida” a decisão acerca dos requisitos que são ou não relevantes para as nossas 

operações à luz das normas seleccionadas. 
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 O “corte á medida” consiste na adição ou supressão de exigências da norma ISO 

9002, para reflectir as circunstâncias particulares da empresa. As exigências aplicáveis não 

deverão ser ignoradas ou omitidas.  

 

 A Norma ISSO 9002 estabelece as exigências equivalentes quando a empresa não se 

dedique à concepção e desenvolvimento; 

 

 As normas ISO  9001, ISO 9002, ISO 9003, são idênticas, à excepção da secção 4.4. Os 

requisitos do “Campo de aplicação” variam da norma ISO 9001 para a norma ISO 9003. As 

diferenças - chave entre as três normas são exigências do sistema da qualidade descritas na 

secção 4 de cada norma. A secção 4 contém vinte subsecções (4.1 a 4.20), embora o número 

de subsecções aplicáveis seja diferente para cada norma.  

 

 No caso das ISCF que são organizações vocacionadas para a prestação de serviços, uma 

norma que se aplica é a ISO 9004-2, Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade 

– parte 2: Linhas de orientação para serviços, é também uma referencia relevante.  

 

 Dado que as pequenas empresas nem sempre têm recursos suficientes, podem ver-se na 

necessidade de recorrer a assistência externa. Algumas das fontes de informação que poderão 

ser usadas na orientação são: 

 

a.As Associações Comerciais de Serviços. No meu caso específico pedi auxílio á ACSIA 
(Associação Comercial de serviços e Industrial de Alcobaça) 

b.Os departamentos governamentais, particularmente os especializados em assuntos de 
pequenas empresas e unidades de desenvolvimento empresarial como por exemplo o IAPMEI 
(Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento), a ANJE (Associação 
Nacional de Jovens Empresários) e DGT (Direcção Deral do Turismo). 

c.Os departamentos governamentais, particularmente os especializados em assuntos de 
pequenas empresas e unidades de desenvolvimento empresarial; 

d.Os grupos de auto-ajuda; 
e.As “páginas” da Rede Internet; 
f.Outras empresas em vias de Instalação de um sistema da qualidade; 

g.A publicação ISO 9000 News, do Secretariado Central da ISO, que inclui estudos de casos ISO 
9000, em diferentes ramos de negócio, no mundo inteiro; 

h.Os organismos de certificação; 
i.Os organismos de normalização que sejam membros da ISO; 
j.Os organismos de consultoria; 

k. Os clientes. 
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1.3.3. Sistema de qualidade.  

 

 É importante perguntar aos clientes se têm exigências particulares que possamos tomar 

em consideração e incluir no nosso sistema de qualidade. 

 

 A certificação de empresas tem como base os conceitos e procedimentos ligados á série 

de normas NP EN 29000 (ou ao seu equivalente internacional, ISO 9000). Esta série de 

normas tem como objectivos:  

 

a.Realizar e manter a qualidade a fim de satisfazer continuamente as necessidades expressas e 
implícitas do consumidor  

b.Proporcionar confiança á sua própria direcção de que a qualidade desejada é atingida e mantida  
c.Proporcionar confiança ao cliente de que a qualidade desejada é atingida e mantida.  

 

Principais vantagens da Marca Produto Certificado: 

 

 Para o fabricante / prestador do serviço:  

a. Permite evidenciar aos clientes uma garantia de Qualidade com a chancela de uma entidade 
independente  

b. Contribui para a melhoria da competitividade dos produtos ou serviços no mercado. 
 

 Para o consumidor:  

a. Permite obter informação imparcial sobre o produto/serviço e respectiva Qualidade  
b. Permite melhorar o critério de escolha e garantir a qualidade dos produtos/serviços 

adquiridos. 
 

 Segundo Graaff (1994), Gerir ISCF, numa perspectiva de orientação de marketing, tem-

se tornado assunto de grande importância. Devido a pressões exteriores e da comunidade, não 

esquecendo uma crescente modificação na sociedade, as ISCF estão a ser forçados a trabalhar 

no sentido da obtenção de resultados, serem rentáveis, possuírem uma consciência do preço 

praticado, manterem-se atentos á qualidade do serviço oferecido e não perder de vista os 

desejos / expectativas dos clientes. As ISCF serão ameaçados  se  não se ocuparem dos 

aspectos focados, isto é, se descuidarem aspectos mencionados que referem a melhoria 

constante da sua qualidade. 
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 Com o objectivo de sobreviver, um centro tem que se adaptar aos novos 

desenvolvimentos da sociedade. Um dos aspectos  a salientar é o facto de os clientes 

(membros do centro) se estarem a tornar cada vez mais críticos, e cada vez surgirem mais 

oportunidade e motivos para gastarem os seus tempos livres e viver numa sociedade que  vê 

na individualização como um dos acontecimentos mais importantes nas últimas décadas. 

 

 Muito tem sido escrito ultimamente acerca de qualidade em diferentes locais  no campo 

dos desportos mas , na maioria dos casos referem-se á qualidade como vista do ponto de vista 

dos que oferecem o serviço / desporto, neste caso o ISCF. Mas, todos as ISCF terão muito 

mais a ganhar se forem de encontro ás expectativas e desejos dos seus clientes. Assim, com o 

intuito de atingir a qualidade e desenvolver uma política de qualidade é absolutamente 

essencial olhar para o lado do recebedor, aquele que compra. Baseados neste conceito, cada 

vez mais centros estão a apelar á comunidade negocial para financiar as suas ISCF.  

 

 

 Para Graaff (1995), Qualidade é uma noção relativa e pode ser descrita com sendo a 

forma de se ir de encontro ás necessidades e expectativas de um certo grupo de utilizadores. 

 Qualidade é a dimensão que distingue as características de um produto, serviço ou 

processo como um todo e que encontra os requisitos dos clientes. 

 

A qualidade não está só, mas relacionada com: 

a. Preços. 
b. Despesas. 
c. Produtividade. 
d. Lucro. 

 

 A Qualidade do serviço  pode ser interpretada como a medida através da qual o serviço 

percebido encontra as necessidades do consumidos/membro. Devido ao facto do serviço ser 

intangível e inseparável, a interpretação e aproximação da qualidade e política de qualidade 

deve diferir daquela da organização industrial. 

 

 A Intangibil idade e inseparabilidade  de um serviço e a inseparabilidade do 

serviço causando incerteza por parte do cliente. O cliente contudo espera algo do serviço; no 
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entanto, a nossa perspectiva da qualidade numa empresa de actividades físicas e desportivas 

fundamenta-se nos desejos dos clientes. 

 Se a qualidade de um produto está prestes a servir para o uso, então a qualidade do 

serviço está prestes a servir as expectativas do cliente. O serviço corresponde ao conjunto das 

operações levadas a cabo pelos empregados numa organização. Não podemos segurar um 

serviço na mão para verificar se é bom. Consequentemente, quando o vendemos um serviço 

não se conhece  se a sua qualidade é boa. A qualidade do serviço está relacionada á forma 

como e a quem o serviço é oferecido/prestado. Quem beneficia do serviço normalmente tem 

pouca compreensão acerca deste processo. A forma de prestar um serviço depende da pessoa 

que o vende e da forma como o faz e varia de dia para dia com a mesma pessoa. Da mesma 

forma os critérios que permitem ao cliente aceder ao serviço são complexos e em geral é mais 

difícil para o cliente perceber e avaliar a qualidade de um serviço do que de um produto. No 

serviço, a dificuldade está relacionada na tentativa de o cliente fundamentar o seu juízo da 

qualidade do serviço. A questão é pertinente e reside na actual performance do serviço 

comparativamente com as expectativas. Juízos acerca da alta ou baixa qualidade dependem da 

forma como o cliente efectivamente percebe o serviço tendo como base as suas experiências e 

expectativas anteriores. 

 Se as expectativas de alguém são satisfeitas / cumpridas, então o serviço é bastante 

satisfatório e podemos falar de um serviço de boa qualidade.  

 Mas, pode não ser o caso, assim podemos falar de uma menor grau de satisfação ou 

mesmo de insatisfação.  

 Aparentemente o julgamento sobre a qualidade de um serviço não se baseia 

exclusivamente no resultado, ou resultante do serviço, mas depende também  no processo 

durante o qual decorre a sua prestação, da atitude e do método de trabalho do funcionário e 

também do ambiente no qual o serviço é oferecido, jogando todos um papel importante na 

avaliação da qualidade. 

 

 A qualidade de um Ginásio é julgada / avaliada com base numa percepção durante os 

momentos de contacto, e respeitante a isto podemos considerar: 

 

a. A qualidade do treino ministrada pelo técnico / treinador; 
b. A limpeza das instalações; 
c. A acessibilidade/proximidade do pessoal do Ginásio; 
d. A atenção dada a um membro lesionado no Ginásio; 
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 Qualquer processo de qualidade para Cruz & Carvalho (1994), é em si mesmo, um 

processo cultural. Podemos analisá-lo sob duas ópticas, a humanista e empresarial. Embora o 

nosso objectivo se centre na segunda, a vertente empresarial, convém sublinhar que a 

qualidade é um conceito e uma vivência que ultrapassa largamente a esfera da empresa e que, 

constitui uma verdadeira forma comportamental. Na sua origem, o processo da qualidade 

inicia-se em casa, na família, e atinge o seu ponto de equilíbrio numa articulação perfeita 

entre os valores e a educação. A escola e todo o processo de aculturação, em sentido mais 

lato, são decisivos no fortalecimento de um conjunto de valores educacionais base, os quais 

serão, num estádio inicial, apenas regras de comportamento e sociabilidade. Posteriormente, 

num estádio mais maduro, constituirão as bases éticas da sociedade. 

 Torna-se, assim, fundamental, que a sensibilização para o fenómeno da qualidade seja 

efectuada com naturalidade pelas estruturas no seio das quais a personalidade e o carácter dos 

indivíduos são formados. O exemplo da procura do melhor e o espírito de fazer bem o que se 

faz são, sem dúvida, os melhores ingredientes para a posterior vivência em ambiente de 

qualidade. 

 No que respeita ao ensino, diríamos que é pena não existirem no nosso país 

incorporados nos currículos escolares e, especificamente, nos universitários, disciplinas de 

Qualidade e Ética, elementos afinal decisivos para a evolução da sociedade na direcção do 

progresso e criação de riqueza, naturalmente preservados os valores. 

 No que se refere à empresa, a revolução da qualidade é, antes do mais, uma revolução 

cultural. 

 Não é possível introduzir com sucesso continuado um processo de qualidade sem que: 

 

a.A empresa tenha uma cultura; 
b.Existam valores empresariais; 
c.A qualidade seja naturalmente enquadrada na cultura da empresa e na sua definição de valores; 

 

 A empresa tem que ser bastante mais do que um conjunto de pessoas e máquinas. 

Aquilo que marca a distinção entre empresas semelhantes e correspondentes é, 

fundamentalmente, a sua cultura, a qual é espelhada inevitavelmente nos seus produtos e 

serviços bem como na atitude da empresa para com o seu meio humano envolvente, clientes, 

empregados, fornecedores ou accionistas. 

 

 A questão mais interessante é a de saber o que fazer para mudar a cultura de uma 

organização a fim de transformar a qualidade numa realidade. 



 

 

 
40 

 Se a empresa é nova, a criar, a situação encontra-se facilitada já que não existe o peso 

do passado ou o síndroma do “sempre fiz assim”. Neste caso, tudo começa em boas bases e a 

implantação de uma atmosfera de defeito zero e total qualidade passa exclusivamente pelo 

projecto em si mesmo e pela capacidade dos seus promotores de recrutarem e treinarem as 

pessoas certas. Curiosamente, empregados com longos anos de trabalho numa organização e 

com hábitos e vícios decorrentes desse facto, têm uma enorme abertura e disposição á 

mudança quando aderem a um projecto novo, especialmente se sentirem que a sua presença é 

enriquecedora para a nova empresa (o que nem sempre acontece nas estruturas tradicionais) e 

que existe numa clara visão e sentido de oportunidade estratégica para o novo negócio. 

 Nos casos mais frequentes, em que se pretende transformar a cultura de empresas já 

existentes, surgem os verdadeiros problemas. Normalmente, tão mais agudos quanto a 

empresa tiver uma cultura informal, ou seja, não como resultado de convicções e regras 

expressas pelos seus fundadores ou gestores mas sim como resultado de um conjunto de 

práticas que foram sendo adoptadas ao longo dos anos, sem que ninguém saiba exactamente 

quem as iniciou, porquê e com que objectivos. 

 Estes são os casos mais difíceis, mais frequentes, e que normalmente são agudizados na 

sua dificuldade de resolução em relação directa com o número de empregados existentes e, 

mais importante ainda, com o número de degraus hierárquicos existente entre o topo da 

empresa e as funções menos qualificadas 

 Para que seja introduzida uma cultura de qualidade na empresa há que ter atenção os 

seguintes aspectos: 

  

a.Existência de uma visão do negócio conhecida e partilhada por todos; 
b.Liderança do processo pelo principal responsável da empresa; 
c.Existência de uma definição clara de qualidade para a empresa em questão, com especificações 

e parâmetros definidos e partilhados; 
d.Comunicação interna intensa, sendo dado a conhecer regularmente a todos os empregados a 

evolução da actividade da empresa; 
e.Envolvimento de todos os empregados nos processos de decisão, através da articulação entre 

adequados níveis de descentralização e participação em grupos de qualidade; 
f.Alto nível de simbolismo, sendo claramente explicitada a missão  da empresa, a sua política de 

qualidade, as suas performances e os seus valores (quadros, posters, jornais, internos); 
g.Alto nível de reconhecimento e distinção das performances individuais que demonstrem níveis 

elevados de dedicação á política de qualidade e serviço; 
h.Medição constante de todo o processo, sendo clarificados os custos da não qualidade; 
i.Investimento real na formação constante de todos os empregados, sem esquecer o treino 

genérico sobre a qualidade para todos os colaboradores; 
j.Envolvimento da gestão e do responsável máximo da empresa no contacto frequente com 

clientes e empregados a fim de que não exista distância entre a acção e a decisão; 
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k.Liderança pelo exemplo e total dedicação em relação á qualidade e excelência de serviço; 
l.Explicitação, desde o início, que o processo de qualidade é um elemento intrínseco da cultura da 

empresa e que, por definição, nunca está terminado; 
 

 Um último aspecto que deve ser referido ao tratarmos da cultura da empresa é a total 

ligação que existe entre liderança, cultura de empresa e qualidade. 

 A primeira obrigação de um líder empresarial é a de ter uma clara visão do seu negócio, 

de envolver todos os seus colaboradores na procura continuada de excelência, criando ou 

reforçando na empresa uma cultura que assegure, a longo prazo, altos níveis de qualidade, 

serviço excelente e resultados financeiros que demonstrem que o investimento na empresa é 

preferível a quaisquer outras alternativas existentes. 

 Para que se atinja esse objectivo, é inevitável a existência de um verdadeiro líder que se 

diferencie pela sua afirmação de carisma e capacidade de conseguir os resultados, inspirando 

e motivando os seus criadores. 

 Para que exista uma liderança efectiva, enquadrada por uma cultura de companhia que 

privilegie a qualidade, há que esperar do líder da empresa o seguinte: 

 

a.Procura de desafios; 
b.Gosto genuíno pela inovação; 
c.Aceitação do risco; 
d.Compreensão de que o factor chave de qualquer negócio são as pessoas; 
e.Obtenção de resultados imediatos sem comprometimento do longo prazo; 
f.Intensa partilha de informação; 

g.Guiar pelo exemplo; 
h.Reconhecer publicamente as boas performances e criticar construtivamente os maus  

desempenhos; 
i.Estimular o crescimento das pessoas que trabalham sob a sua direcção; 
j.Preparar a empresa para o futuro, dotando-a de simplicidade no seu funcionamento, flexibilidade 

na sua estrutura e inteligência na sua forma de agir. 
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1.4. ÂMBITO DO ESTUDO: 

 

 Neste estudo foi utilizada uma base de dados com 591 indivíduos (População), número 

de clientes inscritos no Ginásio desde o primeiro dia de funcionamento, Início de actividade / 

abertura ao público no dia 1 de Outubro de 1995, até ao dia 30 do mês de Julho de 1998. Esta 

amostra resume 3 anos lectivos de funcionamento do Ginásio EQUILÍBRIO. Foi elaborado 

um mailling que incluía um modelo do questionário “Servqual” adaptado enviado por carta 

a cada um dos clientes registados na base de dados do Ginásio 

 Foram devolvidas ao Ginásio EQUILÍBRIO (GE) cerca de 131 respostas que constituem a 

nossa amostra de estudo. 

 Este estudo, embora sendo uma análise particular de uma ISCF situada num local 

próprio e com um envolvimento socio-económico específico a uma dada localização 

geográfica, servirá para espelhar  um pouco a realidade inerente a estas organizações. Embora 

o projecto sob análise tenha nascido de uma ideia amadurecida e fundamentada, reflecte as 

dificuldades e limitações das empresas do género. As conclusões deste trabalho serão 

perfeitamente aplicáveis a todas as ISCF a nível Nacional uma vez que o estudo retracta uma 

tendência actual e extremamente pertinente e que se prende com a necessidade de impor 

parâmetros de qualidade nas ISCF e também defender os interesses dos profissionais de 

Educação Física e Desporto enquanto classe com responsabilidade acrescida nesta área da 

sociedade. O problemas da qualidade não é exclusivo das ISCF, também o é a nível do 

Sistema Nacional de Saúde, ou melhor a todos os níveis. O facto de se levantar o véu sobre as 

ISCF deve-se ao facto de serem locais de muita responsabilidade não só na sua zona de 

influência como a nível nacional porque, desde que bem orientados e fundamentados servirão 

o interesse do país na redução dos custos da saúde pública intervindo a nível da promoção 

pela mudança dos estilos de vida. São espaços que estão longe de democratizar a prática 

generalizada das actividades físicas porque os seus serviços ainda não estão ao alcance de 

muitas bolsas dos portugueses. Torna-se ainda um serviço de luxo para muitos que não podem 

usufruir porque o salário mínimo nacional fica muito aquém dos valores dos nossos vizinho 

não permitindo um poder de compra suficientemente forte que contemple a actividade física 

como forma de prevenção. 

 Muitas são as ISCF que nascem fruto de projectos de curiosos que depois de 

contactarem com a musculação ou a aeróbica decidem criar a sua independência, montando o 

seu próprio negócio. Se por um lado é um bom indicador porque se generaliza a possibilidade 
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de alargar a oferta, por outro lado distanciam-se de uma necessidade objectiva que passa pela 

qualidade. Sabendo nós que as ISCF que investem em sistemas de qualidade têm despesas 

acrescidas, tornam-se assim estruturas pesadas em termos financeiros.  Estas organizações 

vêm-se obrigadas logicamente , a encarecer os seus serviços de forma a se tornarem rentáveis 

e poderem amortizar os investimentos que são bastante significativos e onerosos. Se aqueles 

que participam, ou têm dificuldades económicas porque o sistema de créditos conduz ao 

endividamento das famílias que são bombardeadas com todo o tipo de publicidade e preços 

repartidos, logicamente que optarão pelos serviços mais baratos independentemente da 

questão da qualidade.  

 Mediante este panorama, na minha perspectiva, os profissionais do exercício associados 

na APEXSA (Associação Portuguesa de Exercício e Saúde) ou na AGAP (Associação de 

Empresas de Ginásios e Academias de Portugal – Rua António Rodrigues da Rocha, 403 – 4400-025; Vila 

Nova de Gaia) deverão reivindicar um estatuto de exclusividade enquanto Directores Técnicos 

nas ISCF sendo estas obrigadas por lei, para assim poderem adquirir a sua licença, algo que 

não é novo noutras áreas do comércio. A APEXSA e a AGAP, com base em estudos deste 

género, deveriam, na minha opinião, assumir protagonismo na defesa dos interesses dos 

Profissionais de Exercício e Saúde e concomitantemente na defesa dos direitos dos 

consumidores, porque seguindo estes princípios decerto que se dará um passo importante na 

generalização da qualidade. 

 

  O Ginásio EQUILÍBRIO é o fruto de 3 anos de amadurecimento de uma ideia que mesmo 

apesar desse factor carece ainda de uma análise mais aprofundada. Da necessidade de 

melhorar este projecto e confrontá-lo com critérios de qualidade surge este projecto que visa 

não só apresentar as limitações inerentes á concepção, implementação e avaliação do projecto 

como apresentar as preocupações gerais inerentes a todos as organizações com estas 

características.  

 Seria ambicioso da minha parte, mas não deixarei de acreditar que este trabalho poderá 

contribuir para o início de uma nova fase onde estes problemas serão discutidos e 

implementados num futuro breve de preferência.  
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1.5. PRESSUPOSTOS. 

 

 Na concepção, aplicação experimental e processamento dos dados deste estudo, foram 

considerados os seguintes pressupostos:  

 

 É pressuposto que as pessoas que faziam parte do estudo foram efectivamente membros 

do Ginásio, participando e usufruindo dos serviços deste ginásio independentemente do 

tempo de permanência; 

 É pressuposto que as pessoas que faziam parte deste estudo e que responderam ao 

questionário o fizeram com seriedade e sinceridade; 
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1.6. LIMITAÇÕES. 

 

 Na concepção, aplicação experimental e processamento dos dados deste estudo, foram 

também encontradas as seguintes limitações: 

 

 Algumas cartas foram devolvidas porque o remetente havia mudado de residência ou os 

dados que possuíamos não estavam correctos. 

 Dos 591 inquiridos, obtivemos 22,16% de respostas ao questionário enviado por carta. 

Assim, de 591 inquiridos obtivemos 131 respostas conseguindo esse número usando também 

contactos telefónicos de forma a reforçar a importância do preenchimento do questionário e 

para levar as pessoas a responder. 

 

 Podemos apontar todo o tipo de limitações inerentes a este tipo de questionários que 

podem de certa forma diminuir o valor da informação recolhida.  
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1.7. PERTINÊNCIA DESTE ESTUDO. 

 

 O estudo visa essencialmente analisar uma empresa de prestação de serviços no âmbito 

das actividades físicas e desportivas de ISCF (Instalações de Saúde e Condição Física), numa 

perspectiva de qualidade. Organização que promove um pacote de serviços integrados e 

orientados segundo um grande objectivo,  “Wellness”, Technogym Report (1994). Ao prestar 

os seus serviços esta instituição assume o seu papel a nível da promoção da saúde que envolve 

três principais vertentes (Educação para a Saúde; Prevenção  e Protecção da Saúde).  

 Sabemos que nesta sociedade extremamente competitiva e concorrencial torna-se difícil 

fazer vingar uma qualidade no acompanhamento (Prescrição) alicerçada  em valores éticos e 

morais que respeitem os consumidores (Clientes, Pacientes, Membros, etc.) e que são 

assegurados por profissionais bem treinados e competentes.  

 

 Por outro lado, como foi atrás mencionado, será de todo importante avaliar a qualidade 

dos serviços prestados pelo Ginásio EQUILÍBRIO nos seus primeiros anos de funcionamento 

e sobretudo saber o que pensam os clientes que frequentaram estas instalações e qual  a sua 

percepção deste projecto de forma a melhorar os aspectos menos  positivos. 

 

 Assim, o princípio do modelo é de que o serviço é determinado pela opinião do cliente. 

Segundo Zeithaml et al. (1990), identificamos 5 GAPs  e destes centramo-nos na 

determinação do GAP 5 (Diferenças entre a percepção do cliente e o serviço real) que 

mostram quando e a razão pela qual a qualidade do ISCF (Centro Desportivo) está a faltar 

relativamente á qualidade na prestação dos seus serviços. 

 

 Os GAPs são os seguintes: 

 

GAP 1 – falta de conhecimento das expectativas dos clientes por parte do gestor. 

 

Os factores chave que contribuem para este GAP (diferença): 

 Falta de pesquisa e orientação de marketing; 
a. Pesquisa de marketing insuficiente; 

b. Uso inadequado das conclusões de pesquisa; 
c. Falta de interacção entre o gestor e os clientes; 

 

 Comunicação ascendente inadequada; 
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 Muitos níveis  de gestão (Hierarquia). 

 

GAP 2 – A falta de especificações/Informações adequadas para praticar as actividades 

desejadas; 

 

Os factores chave que contribuem para este GAP: 

 

a.Inadequado comprometimento na gestão da qualidade do serviço prestado; 

b.Percepção da inviabilidade; 

c.Estandardização inadequada das tarefas; 

d.Falta de objectivos preestabelecidos. 

 

GAP 3 – O Centro desportivo não satisfaz as especificações: 

 

 A essência do serviço foi tornada clara aos utilizadores pelo centro Desportivo, mas 

aqueles que devem efectivamente prestá-lo são frequentemente incapazes de cumprir as 

promessas feitas. 

 

Os factores que contribuem para este GAP: 

 

a.Ambiguidade nos papeis assumidos; 

b.Conflito de papeis (cargos e funções); 

c.Pessoas inadequadas para os cargos que desempenham; 

d.Pessoas com uma formação inadequada para o papel que desempenham; 

e.Sistemas de controlo e supervisão inadequados; 

f.Falta de controlo percebido; 

g.Falta de trabalho de equipa. 

 

 GAP 4 – Promessas que são feitas e não podem ser cumpridas: 

 

Factores chave que contribuem para este GAP: 

 

a.Comunicação horizontal inadequada; 

b.Tendência para se prometer excessivamente. 
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GAP 5 – Diferença entre a percepção do serviço e as expectativas dos clientes (serviço 

esperado).  

 Para se determinar este GAP, o qual será o objectivo da análise final deste documento, 

será implementado um instrumento de medida da percepção da qualidade do serviço, 

designado por SERVQUAL (SQ) 

 O SERVQUAL, é uma escala concisa de múltiplos itens com validade e fiabilidade 

confirmadas o qual pode ser utilizado por empresas para melhor se compreender as 

expectativas e percepção dos seus clientes.  

 Assim, este estudo centrar-se-á fundamentalmente na análise do GAP 5 tal como foi 

referenciado. 

 

Quadro 0. Modelo “GAP” da qualidade do serviço e satisfação segundo 

Zeithaml, Parasuraman, Berry  (1990), citado por  Graaff (1984), European 

Journal of Sport Management  

 

 

 

Consumidor

Referencias Necessidades Experiência
Orais Pessoais Anterior

Expectativas do Cliente
(Serviço esperado)

GAP 5
Percepção do

Serviço

Fornecedor prestação do GAP 4 Comunicações
Serviço Externas aos

Consumidor
GAP 1 GAP 3

Especificações
da Qualidade

do serviço

GAP 2
Percepção das
Expectativas do

Consumidor
ao nível da

gestão
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 Estabeleceram-se cinco dimensões cruciais para caracterizar a qualidade das ISCF. 

Quase todas as observações efectuadas, ou por fazer por um cliente durante uma conversa 

podem ser classificadas segundo uma das 5 dimensões. 

 

As cindo dimensões são:  

 

1. TANGIBILIDADE que se refere á aparência física das instalações, equipamento, pessoal e 
meterias de comunicação; 

2. FIABILIDADE que se define como a capacidade para desempenhar um serviço prometido 
com precisão e confiança; 

3. CONFORMIDADE é o desejo  de ajudar o cliente e prestar um serviço pronto; 
4. SEGURANÇA é o conhecimento e a cortesia dos funcionários e a sua capacidade para 

conferir confiança e confidência; 
5. EMPATIA é a atenção cuidada e individualizada que a empresa presta aos seus clientes. 

 

 

 Com o auxilio das dimensões acima mencionadas, as expectativas dos clientes 

relativamente a um serviço, e as sua percepção  desse mesmo serviço estão delineadas. A 

diferença entre a percepção do serviço e a sua concretização dá-nos alguma indicação relativa 

á avaliação da qualidade que uma ISCF pode fornecer. Esta avaliação da qualidade, 

conjuntamente com a importância  atribuída pelo consumidor relativamente ás várias 

dimensões do serviço, dão á organização algumas indicações de como melhorar a qualidade. 

 

 O modelo aplicado neste estudo de caso pode ser aplicado em quatro campos: 

 

a.Levando a cabo um levantamento periodicamente, uma organização pode ficar consciente de 
quaisquer alterações na qualidade da organização; 

b.O modelo oferece a possibilidade de determinar se as alterações na qualidade da ISCF estão a 
ser provocadas por uma mudança das expectativas ou uma mudança na percepção do 
serviço; 

c.O modelo oferece a possibilidade para comparar a qualidade de uma ISCF com a de outra ISCF, 
quer no mesmo ou noutro sector; 

d.Finalmente, o modelo oferece a possibilidade para estabelecer alguns segmentos. Desta forma o 
segmento pode ser analisado segundo aspectos demográficos. 

  

 Tomar, por exemplo, um grupo com expectativas elevadas, moderadas ou baixas. Esta 

diferenciação de análise permite a uma organização melhorar a sua imagem com base na 

informação específica. 

 



 

 

 
50 

 O questionário é composto por vários grupos de questões todas elaboradas com base nas 

dimensões apresentadas. Primeiro surgem um número de questões que  nos remetem para  a 

percepção do cliente acerca de um ginásio excelente. Depois pergunta-se quais as dimensões 

que acha mais importantes e por fim outro grupo de questões que nos informam acerca da 

percepção do cliente acerca da ISCF a ser avaliada. 

 

 As questões estão cotadas de 1 a 7: 

1. Discordo fortemente com a afirmação; 
2. Discordo com a afirmação; 
3. Discordo ligeiramente; 
4. Não tenho opinião formada; 
5. Concordo ligeiramente; 
6. Concordo; 
7. Concordo fortemente com a afirmação. 
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CAPÍTULO II 

Revisão da Literatura. 

 

 

 

   2.1. Introdução. 

   2.2. Tangibilidade; 

   2.3. Fiabilidade; 

   2.4. Conformidade; 

   2.5. Segurança; 

      2.5. Empatia; 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO. 
 

 O conceito de qualidade pode ser tão vasto e impreciso qu e, na ausência 

de uma pré-definida padronização, não é possível medir a qualidade. E sem 

medição não há processo de qualidade empresarial  (Cruz,  1994).  

 Assim, para que a definição de qualidade possa ficar completa,  

deveremos referir que. Qualidade é a con formidade em relação a 

especificações e parâmetros definidos ,  conhecidos por todos na empresa e 

estabelecidos pelos clientes ,  em permanente revisão para que se encontrem 

em cada momento dinamicamente ajustados às suas reais necessidades (Cruz,  

1994).  

 

 A expressão mencionada em cima em itálico enfatiza e fundamenta a concepção e 

elaboração deste estudo. Como se lê,  “na ausência de uma pré -definida 

padronização” torna-se necessário criar uma concepção de padrão de ISCF relativamente 

ás dimensões determinadas por Zeithaml et al. (1990), nomeadamente a TANGIBILIDADE, 

FIABILIADE, CONFORMIDADE, SEGURANÇA e EMPATIA. Então, para se medir a qualidade 

teremos que caracterizar os aspectos que serão objecto de medição. Para efectuar a medição 

das dimensões referidas utilizaremos o instrumento de medida SQ. Só que, como refere em 

seguida, o padrão deve ser  “estabelecido pelos clientes” e conhecidos pela empresa.  

 Este vai ser o raciocínio a seguir na revisão bibliográfica seguida, isto é, fundamentar os 

aspectos de conformidade relativos a critérios técnicos existentes noutros países, 

nomeadamente Estados Unidos explícitos nas orientações do ACSM e também por outros 

autores focados. 

 

 Então, no processo descrito, consideram-se dois elementos fundamentais de um 

programa de qualidade e que também alicerçam a concepção teórica desta investigação e 

considera: 

 

a.Os clientes e só eles podem determinar quais as variáveis a serem consideradas e os 
parâmetros a serem definidos num processo de qualidade; 
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b.Os standards e parâmetros a definir terão que ser permanentemente ajustados ás necessidades 
dos clientes. 

 

 Estas serão duas premissas fundamentais em todo o processo de avaliação da qualidade 

do serviços do GE. 

 

 A principal preocupação deste estudo será, sem dúvida avaliar a qualidade do GE. O 

processo de certificação á luz do  IPQ, segundo as normas  ©ISO 9000 (1996), seria um passo 

posterior. A consciencialização do processo de certificação permite perceber que este 

processo está padronizado e, se assim o entendermos, ao nosso alcance com custos inerentes. 

Para conceptualizar os critérios inerentes aos atributos (Dimensões) de qualidade de uma 

ISCF seguiremos uma descrição orientada pelas dimensões do questionários que utilizamos 

(Servqual). 

  

a. TANGIBILIDADE:  

b. FIABILIDADE:  

c. CONFORMIDADE:  

d. SEGURÂNÇA:  

e.  EMPATIA:  

 

 

 Estes serão os itens a desenvolver na pesquisa bibliográfica de forma a caracterizar uma 

organização do tipo ISCF a qual, para ser implementada necessita de uma análise dos aspectos 

focados. 

 

 A razão da escolha desta sequência prende-se com o facto de que as cinco dimensões do 

SQ retractam as tendências e exigências dos clientes em termos de qualidade e, para além 

disso também definem as preocupações de qualquer empresário numa fase de concepção e 

implementação de um projecto com qualidade. 

 Uma questão fundamental no desenvolvimento de um processo de qualidade é a forma 

como a empresa vive a fixação de objectivos e metas muitas vezes expressa na sua declaração 

de missão. 

 

 Antes demais devemos olhar para o passado longínquo e recente e daí retirar alguns 

ensinamentos da experiência de tantos outros que evoluíram neste ambiente e o enriqueceram, 
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fazendo chegar até nós, muitos conhecimentos importantes e que devem ser tidos em 

consideração. 

 

 Na minha opinião, devemos sempre olhar para trás e aprender com a experiência de 

tantos outros vinculados a esta realidade, corrigir erros e utilizar todo um conjunto de 

conhecimentos que nos permite enquadrar as ISCF de uma forma coerente e racional. 

 

2.1.1.   Legado Histórico dos Ginásios e a preocupação com a saúde como corolário de 

qualidade Lucien DEMEILLÈS (1991). 

 

"DESDE O APARECIMENTO DA RAÇA HUMANA, O HOMEM PELO INSTINTO 

EXERCITOU OS SEUS MÚSCULOS, E SE VIVIFICOU AOS RAIOS DO SOL" 

 

 O homem, em todas as épocas praticou actividades físicas para se fortalecer, com o 

intuito de alcançar os seus interesses. Neste quadro recapitulativo vou traçar algumas das 

etapas. 

 

2.1.1.1.  ANTES DE JESUS CRISTO  PRÉ - HISTÓRIA: 

 

 O homem primitivo joga, luta, dança, caça por instinto, tudo como os animais ou ainda 

como certas tribos actuais. 

 4000 anos: As páginas dos Vedas datam desta época (escritas pelos Yogis nos Himalaias, 

para a raça ariana e encontrados por Patanajali). 

 3000 anos: No Egipto, grava-se na pedra o deus da medicina gímnica: Imotep tendo na 

sua mão uma "croix ansée",  símbolo de uma vértebra (símbolo de vida eterna para os 

Egípcios). 

 Na Mesopotamia (Bagdad), a luta e o boxe praticavam-se (Carwings encontra aí 1000 

poses). 

 2700 anos: Os Chineses criam o Kung-Fu contra as doenças e para servir a alma. 

 2500 anos: Os Egípcios lutam e fazem alongamentos com um bastão. Esculturas sobre os 

túmulos representam os homens dedicando-se a exercícios de força com pesos. 

 Os Japoneses inovam as bases do Jiu-Jitsu para os samurais. 

 Os Indianos, os Persas, os Tibetanos e os Cretenses deixam vestígios dos seus jogos, o 

polo a cavalo chega-nos da Persa. 
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 2000 anos: Os Gregos conhecem a luta e o tiro com arco. 

 1800 anos: Na Irlanda, testemunhas desta época demonstram os exercícios de força 

praticados pelos Irlandeses. 

 1050 - 249 anos: Na China, desde a dinastia Tchéou, para ser feito soldado, era necessária 

elevar uma carga bastante pesada entre outros exercícios. 

 500 anos: Na ilha de Santorin (Arquipélago Grego), um certo Eumatus erguia um bloco de 

pedra de uma meia tonelada. 

 884 anos - Jesus Cristo - 394: 5 séculos, seja 125 Olimpíadas. Os Gregos criaram os jogos 

Olímpicos, compreendendo: O pancrácio (luta), o pugilato (boxe), a corrida (200 e 400 

metros), o lançamento (dardo e disco) e o salto em comprimento. Os halteres serviam no 

treino. 

 Os escultores: Myron, Phidias e Praxitèle deixaram-nos o testemunho. 

 Milon de Crotone participava nos jogos e tornou-se célebre, erguendo todos os dias um 

vitelo. Como o vitelo foi crescendo também Milon ganhou força. 

 

2.1.1.2. NA GRÉCIA ANTIGA. 

 

 Ao que nós hoje chamamos musculação fora codificado na época grega com a 

designação de ginástica. Nos jogos olímpicos, a ginástica tal como a conhecemos, isto é, os 

movimentos na barra fixa, nas argolas, no cavalo com arções não existiam. Mas é um facto 

reconhecido, os Gregos preconizavam a cultura do corpo àqueles que desejassem brilhar nos 

jogos antigos, e aos "sub-desenvolvidos" que não podiam fazer soldados valentes. 

 

 Na etimologia do desporto encontramos (José Pedro Machado, 1995): 

 

  * Ginástica: do Grego Gumnastes (ginasta) e Gymnos (nu). 

  * Haltérofilismo: do Grego Halter (peso) e Philos (amigo). 

  * Atletismo: do Grego Altos (combate). 

 

 Na Grécia antiga os jogos e os exercícios corporais faziam-se em tronco nu ao sol. Os 

grandes escultores da época como Fídias que foi encarregue da decoração do Partenon, 

Policleto o autor do Dorifore a quem se atribui universalmente o sentido da medida e das 

proporções, o famoso discóbolo de Miron, as obras de Práxitele, Scopas, Lisipe, etc., sem 

esquecer o Hércules Famese, simbolizaram a cultura dos músculos. Os escultores não foram 
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os únicos a colocar em exergo as linhas harmoniosas do corpo e a utilidade de solicitar os 

músculos através de exercícios específicos, para brilhar nos jogos antigos e para conservar a 

saúde. Em relação a isto tudo, sem dúvida começou com Herodicos de Selimbria condenado 

desde o nascimento por ser demasiado franzino, débil. Curado e fortificado pela ginástica 

atingiu uma idade avançada e por isso não quis guardar para ele o segredo da sua saúde. Abriu 

um ginásio para os deficientes e doentes bem como para a formação de atletas com o 

objectivo de participarem nos jogos de Olímpia. 

 

 Os filósofos Gregos deixaram igualmente traços escritos relativos á cultura do corpo. 

Platão que se chamava de facto Aristocles chegou  até a afirmar que a ginástica era capaz de 

fortificar tão bem as almas como os corpos.  

 

 Com "Anarcasis" de Luciano, temos um verdadeiro tratado de exercícios onde não 

existem suposições gratuitas ou divagações delirantes. 

 

 "Estamos bem longe de crer que uma cidade consiste na 

aglomeração de edifícios  tais como as fortificações, os templos, os 

arsenais; é nos cidadãos que  existe a força de uma cidade. Em 

consequência, a nossa principal preocupação é de velar para que os 

cidadãos portem uma alma virtuosa dentro de um corpo repleto de 

vigor"       LUCIANO 

 

 "Com "os nus de" Aristófano: "Brilhante e fresco como uma 

flor, tu passarás o teu tempo dentro dos ginásios em vez de debitar 

burrices na praça pública...Se tu fizeres o que eu te digo, se tu aí te 

empenhares, terás sempre o torso brilhante, a tez clara, os ombros 

largos, a língua curta e a coxa longa". 

 

 

 

 Na antiguidade, a ginástica não consistia  na mesma  disciplina desportiva tal como o 

ministério dos desportos a concebe hoje em dia, era antes de tudo uma ginástica de 

desenvolvimento dos músculos. 
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 Os Gregos não se serviam de aparelhos, tinham somente halteres de pedra, em forma de 

bola e também tábuas de mármore. Praticavam os exercícios de oposição e serviam-se de 

obstáculos naturais. 

 Não era sobre o estádio durante os jogos que os atletas sofriam mais, mas no ginásio 

durante os exercícios de treino. 

 As ISCF no seu passado, “Ginásios e Palestras  “ na Grécia antiga são uma 

referência rica que possuímos. Também podemos decerto projectar no futuro espaços 

perfeitamente bem concebidos e estruturados á luz de premissas coerentes e lógica alicerçadas 

em conhecimentos fundamentados nas várias dimensões das actividades físicas e das 

necessidades do homem moderno. 

 

 Pereira (1965), sabemos que  a ginástica no período helenístico, fora o elemento, senão 

preponderante, pelo menos característico da formação do jovem grego. O gosto pelos 

desportos atléticos e a sua prática permanece, como na época arcaica, um dos traços 

dominantes da vida grega.  

 O desporto não é para os Gregos apenas um divertimento apreciado; é algo de muito 

sério, que se relaciona com todo um conjunto de preocupações, higiénicas e médicas, estéticas 

e éticas a um só tempo. A educação física helenística destinava-se, pois, a uma clientela tão 

vasta quanto variada. Devemos pois, actualmente  adoptar os mesmos critérios que estavam 

na base dos Ginásios, citados porque reforçam a posição de qualidade nas ISCF, um objectivo 

social útil e válido, para além das outras componentes importantes. 

 Se a educação física era considerada um aspecto importante na formação do cidadão 

também não menos importante era o cuidado na selecção dos orientadores. O ensino era 

confiado a um mestre especializado, que conserva o velho nome de Pedótribe  que era mais 

que um monitor de ginástica, um verdadeiro educador que, à sua competência desportiva 

devia reunir profundo conhecimento  das leis da higiene e de tudo o que a ciência médica 

grega elaborara quanto a observações e prescrições relativas ao desenvolvimento do corpo, os 

efeitos dos diversos exercícios, os regimes convenientes aos diversos temperamentos. Aqui 

falamos da formação académica dos profissionais envolvidos, aspecto que não está 

regulamentado em Portugal, qualquer curioso pode assumir a liderança como técnico do 

exercício no ginásio e isto  cerca de dois mil anos depois. Sem dúvida o simples Pedótribe  

não levava as coisas tão longe quanto o seu confrade treinador dos atletas profissionais, 

chamado normalmente ginasta, mas seu ensino não podia ignorar os progressos realizados 

neste domínio vizinho e lograva aproveitá-los. A ginástica não se ensinava somente pelo 
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exemplo e pela prática, nesse, como noutros domínios, os gregos haviam-se alçado acima do 

puro empirismo. O seu gosto pelo pensamento claro exigia uma tomada de consciência, uma 

análise minuciosa dos diferentes movimentos postos em jogo pelos exercícios atléticos. Neste 

domínio como no ensino literário, a sua pedagogia levara muito longe a elaboração de uma 

teoria que o mestre dispensava ao discípulo  sob a forma de instruções.  

 Quanto á escola em si, encontramo-la ora designada pelo nome de palestra , ora pelo 

de ginásio . As duas palavras não eram certamente sinónimas mas o uso helenístico mistura-

lhes as diversas acepções de maneira tão inextricável que a erudição moderna renuncia a fazer 

clara a distinção (lembremo-nos das dificuldades análogas que encontramos a propósito dos 

títulos de cosmeta, ginasiarca , etc.;  não há um grego helenístico: as palavras mudam de 

sentido segundo os tempos e lugares). Opõe-se às vezes, mas nem sempre, a palestra, escola 

para crianças, ao ginásio, onde se exercitavam efebos  e adultos; ou ainda a palestra , escola 

privada, ao ginásio, instituição municipal.  O Ginásio seria o conjunto formado pela reunião 

da palestra , campo de exercício cercado de edificações diversas, e do estádio, pista para 

corrida a pé. 

 Palestras ou ginásios, estes estabelecimentos eram tão numerosos no mundo helenístico 

que as escavações de nossos arqueólogos exumaram grande número deles, facto 

particularmente precioso, essas ruínas são de um tipo muito uniforme, umas esclarecem outras 

e sobretudo graças ao comentário sobre elas que fornece um capítulo de Vitrúvio. Como 

exemplo o ginásio inferior de Priene, que foi exumado e reconhecido de maneira muito 

satisfatória: data do século II antes de Cristo (anterior a 130), encontra-se na parte sul da 

pequena cidade imediatamente a cima da muralha e é construído num terraço, sustentado por 

um muro em possantes alicerces, engastado ao flanco da colina fortemente inclinada sobre a 

qual Priene está construída. A entrada, cujos degraus e colunas dão-lhe um ar de Propileu  

monumental, abre-se sobre uma rua em escadas. Entramos pelo lado oeste num pátio, 

acentuadamente quadrado e orientado, cercado de pórticos, que constituía o que chamaremos 

propriamente palestra .  Mede de 34 a 35 metros de lado (ou seja, uma centena de pés: um 

pouco menos que o modelo – tipo descrito por Vitrúvio). Este pátio, cujo solo devia ser 

surribado  e coberto de areia, era o campo de esporte onde se fazia a maior parte dos 

exercícios. Do lado oeste encontra-se a entrada, ao norte desta, uma êxedra  aberta sobre duas 

colunas, ao sul três salas onde se colocaria (confrontando-se com o inventário de um ginásio 

de Delos) o vestiário. De conformidade com o preceito de Vitrúvio, o pórtico norte tem 

profundidade dupla e apresenta duas fileiras de colunas. Atrás desse pórtico norte elevam-se, 

encostadas à colina, as construções mais importantes, elas deviam constituir um pavimento, 
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do qual nada resta. No rés-do-chão, encontramos cinco compartimentos, dois têm uma 

significação bem clara. Há, principalmente no centro, uma bela sala, mais larga que funda 

(cerca de 9 por 6 metros) com o teto mais alto, aberta sobre duas colunas e cujas paredes são 

luxuosamente revestidas de mármore até mais de três metros de altura. Acima, na parede do 

fundo, uma série de pilastras e, no meio, uma arcada abrigando a estátua de um homem 

vestido, de pé (sem dúvida algum benfeitor do ginásio). Faz-se necessário, evidentemente 

reconhecer aí o ephebeum  previsto por Vitrúvio, sala de reunião e de conferência para os 

efebos: nas paredes foram encontradas às centenas, grafitos feitos pelos efebos, do tipo: “É 

o lugar de fulano, filho de fulano”. 

 Uma tal sala encontra-se, sempre, no mesmo lugar. No canto noroeste do pórtico, abre-

se a instalação de banhos frios, a frigida lauatio  de que fala Vitrúvio. Na época romana 

este sistema é acrescido com termas, banhos quentes, que cedo se hipertrofiam a ponto de no 

mundo latino a palestra ser apenas uma dependência secundária e de as termas aí se tornarem 

o principal. 

 Quanto ás três outras salas, tem-se de ver nelas os três anexos que descreve no mesmo 

lugar Vitrúvio: a única incerteza reside no lugar que se deve atribuir a cada uma delas. Verei á 

direita o ehebeum , como o prevê Vitrúvio, o coryceum , a sala do “punching-bag” (o 

único exercício que se efectuava na sala), os outros dois compartimentos são  o 

elaeothesium , recinto onde era distribuído o azeite, e o conisterium , armazém para a areia 

ou pós, tão necessários quando o azeite para os cuidados da pele. Em Priene, uma dessas duas 

salas, a do lado nordeste (o conisterium), é nitidamente mais espaçosa que a outra: era aí, 

parece, que se procedia ás massagens, ao abrigo do sol, conforme recomendavam os médicos. 

 No mesmo lado nordeste da palestra abre-se uma pequena porta que dá acesso ás 

instalações previstas para a corrida a pé e, acessoriamente, para os lançamentos do disco e do 

dardo, talvez também para o salto. Mais alto a norte encontra-se a instalação para o público: 

uma fileira de doze degraus que ocupam apenas o terço do comprimento da pista. 

 

 Desta descrição ressaltam alguns aspectos os quais servirão também para caracterizar-

mos a qualidade das ISCF actuais que como constatamos têm uma raiz socio-cultural e 

histórica perfeitamente determinadas, cuja realidade pode ser sistematizada em vários 

aspectos nomeadamente, arquitectura, concepção, normalização dos recursos físicos como 

humanos, finalidade,  entre outros.  Constatamos que os funcionários, se assim se podem 

designar, são devidamente formados para a função que desempenham, os espaços estão 

estudados, organizados e vocacionados de forma coerente consoante as suas finalidades, 
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existe o reconhecimento da função do ginásio na cidade e para os habitantes 

onde ocupa um local importante . Os próprios ginásios obedecem a um padrão 

arquitectónico o que significa sistematização, coerência, tradição como verificamos  nas 

descrições de Vitrúvio. 

 

 Se nos debruçar-mos sobre a origem etimológica dos próprios conceitos inerentes ao 

universo das ISCF podemos constatar aspectos que nos passam despercebidos relativamente á 

sua importância. 

 

 Ginásio do Grego gymnásion , “lugar público destinado a exercícios físicos; ginásio; 

hipódromo; por extensão, exercício; no pl., exercícios do corpo; por analogia, exercício, em 

geral (para formar a alma, para prática de virtudes, etc.)”; pelo Latim Gymnasiu-, “ginásio; 

escola filosófica ( as reuniões filosóficas faziam-se nos pórticos ou nos ginásios)” (Machado, 

1995). 

 Ginasta, do grego Gymnastés , “professor de ginástica; o indivíduo encarregado de 

treinar os atletas” (Machado, 1995). 

 Ginástica do Grego gymnastiké , “a arte da ginástica); por via culta (Machado, 1995). 

 Ginástico do Grego gymnastikós,  “relativo aos exercícios corpóreos”; pelo latim 

Gymnasticu , mesmo sentido (Machado, 1995). 

 Gimnasiarca do Grego gymnasiárches , “gimnasiarca, cidadão de Atenas eleito pela 

sua tribo por tempo determinado e encarregado de custear as despesas de manutenção dos 

ginásios, de pagar aos professores dos exercícios e de assegurar o serviço dos jogos gímnicos 

para as festas e cerimónias”, pelo Latim gymansiarche- , mesmo sentido (Machado, 1995). 

 Gímnico do Grego gymnikós , “relativo aos exercícios do corpo, gímnico (concurso, 

etc)” pelo Latim gymnicu-,  mesmo sentido (Machado, 1995). 

 Palestra  do Grego palaístra  “palestra; lugar onde se pratica a luta; por extensão, lugar 

onde se exerce qualquer coisa, escola”, pelo Latim palaestra , “lugar onde se pratica a luta; 

e, em geral, todos os exercícios do corpo; palestra, ginásio; luta, exercícios ginásticos; escola, 

exercícios de retórica, exercícios de palavra; agilidade, graça. Elegância (adquirida pela 

ginástica, pelos exercícios); habilidade política” (Machado, 1995). 

 Pedótribe do Grego paidotribes,  “professor de ginástica para crianças” (Machado, 

1995). 

 Cosmeta do Grego  Kosmetes  “que põe em ordem, que dispõe, ordenador; o 

Ordenador Supremo, epíteto de Zeus, na Lacedemónia; vigia, guarda dos ginásios, em Atenas; 
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servo para as ocupações de limpeza, espécie de criado de quarto encarregado dos perfumes e 

dos penteados” (Machado, 1995). 

 Agonistarca do Grego “agonistárchés , chefe dos atletas” (Machado, 1995). 

 Atloteta do Grego athlothétes , “o que organiza ou preside aos jogos; magistrado 

encarregado de presidir, nas panateneias, às lutas equestres, aos concursos de música e de 

ginástica e á distribuição dos prémios” (Machado, 1995). 

 Atleta do Grego athletes , “lutador, atleta; homem exercitado em, que tem a 

experiência de” (Machado, 1995). 

 Xistarca do Grego xystásches , “dirigente de xisto”; Xisto , do grego “galeria coberta 

onde os atletas se exercitavam, raspavam o pós” (Machado, 1995). 

 Saúde do Latim “bom estado físico, saúde; conservação, salvação; conservação dos 

direitos de cidadão situação civil; bom estado moral, saúde moral” (Machado, 1995). 

 

 

2.1.1.3.   A ÉPOCA ROMANA: 

 

 A civilização romana compreendeu também a importância do desenvolvimento 

muscular mas sobretudo  da força. As legiões de César eram compostas de guerreiros atléticos 

que deviam servir os desejos de conquistas incessantes do Império Romano. 

 Nos combates de gladiadores, a força triunfava. Os jogos do circo tinham substituído os 

jogos do desporto de Olímpia. Os Romanos, na vigília da decadência, preocuparam-se mais 

com a robustez e a resistência do corpo que da elegância das formas. Desenvolvem bastante o 

termalismo e os banhos públicos. 

 Séneca. no seu "Ad. Lucilim Epitulaé Morales" preconizou o treino com pesos e 

halteres. Deixou-nos igualmente numerosos preceitos: 

 

"Não é durante os combates que os atletas sofrem mais, os exercícios 

de treino são para eles uma tortura contínua". 

 

" O público admira os braços e as pernas dos atletas, eu, admiro 

sobretudo a sua força d'alma". 
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2.1.1.4.  NA IDADE MÉDIA: 

 

 Os princípios de treino não mais são observados, as armaduras dos cavaleiros protegem 

e "vestem" os corpos. As roupas aparecem como um meio de esconder a fealdade corporal. 

 

 Encontramos entretanto no séc. XIV este dístico de "Eustache des Champs": 

 

 

"Exercitez-vous au matin 

Si l'air est clair et entérin 

Et soient vos mouvements trempés 

Par les champs, les bois, les prés 

Et si le temps n'est de saison 

Prenez l'esbat en vos mains". 

 

 

2.1.1.5.   OS GRANDES MESTRES ITALIANOS: 

 

 A partir de 1500, encontramos as ideias dos Gregos com Miguel Ângelo Buonarroti 

(1745 - 1564) pintor, escultor, arquitecto e poeta italiano que realizou frescos espantosos. Seu 

David (1501 - 1504) academia de Florença é uma pose que inspira ainda campeões actuais. 

 

 Rival de Miguel Ângelo, o grande Leonardo de Vinci (Cidade onde ele nasceu em 1452, 

morto perto de "Ambroise" em 1519) pintor, escultor, engenheiro e sábio, deixou-nos a sua 

famosa Geoconda, obras da ciência, testemunhos escritos e cadernos de desenhos de anatomia 

muscular espantosos. Leonardo de Vinci não queria que a memória das palavras se 

substituísse á dos olhos. Forçado a trabalhar no isolamento devido ás pressões morais da 

Igreja, com a reputação de necrófilo em vez de homem da ciência e do progresso, Leonardo 

de Vinci veio a conseguir transmitir as suas excepcionais qualidades de pesquisador e artista. 

Cerca de duas centenas de cadernos, quinze centos de desenhos de pranchas anatómicas 

compõem uma parte da sua obra que permaneceu dois séculos no esquecimento, encerrada na 

biblioteca de Windsor em Londres. Estas pranchas e cadernos foram publicadas entre 1911 e 

1917 pela universidade de Cristina.  

 



 

 

 
63 

 Leonardo distinguiu-se de Galien e de Vesale, médicos, anatomistas e cirurgiões, pelas 

suas qualidades de artista, mas não fora médico. 

 Os seus estudos artísticos em miologia foram preponderantes no conhecimento da 

biomecânica e dos exercícios de musculação. A civilização Italiana trouxe muito ao 

desenvolvimento das ideias da cultura humana. Também o médico Jerome Mercurialis se 

esforçou pela divulgação dos mecanismos secretos da máquina humana para os empregar 

judiciosamente. Os conhecimentos fisiológicos permitiram orientar a "cultura dos musculos" 

no bom caminho. 

 A obra deste médico italiano "Del Arte Gymnastica" conheceu uma primeira edição em 

Veneza em 1569, uma segunda em 1573 e uma terceira em Amsterdão em 1587. 

 

 Este livro está repleto de princípios exactos sobre o exercício, os seus efeitos, suas 

vantagens e inconvenientes desde que não seja progressivo e doseado.  

 

2.1.1.6.  EM FRANÇA: 

 

 Rebelais, médico, professor de anatomia depois padre, organiza em 1535 os exercícios 

do jovem Gargantua. 

 

"Et pour luy gualentir les nerfs, on luy avoit faict deux grosses 

saulmones de plomb, chacune du pays de huyt mille sept cents 

quintaulx, lesquelles il nommait altères". 

 

 Montaigne, La Rochefoucauld, Jean Jacques Rousseau, Voltaire propuseram numerosas 

máximas de vida sã que perduraram durante bastante tempo. 

 A época romântica adoptou um ideal que residia na silhueta elegante, com o olhar vago, 

a tez pálida, o gesto brando recusando todo o esforço físico. A doença ganhava terreno sobre a 

saúde.  

 

 

2.1.1.7.  RENASCIMENTO 

 

 Depois do Romantismo entorpecido do século XVIII, surgiu uma nova vaga com 

ímpeto. A virilidade retoma os seus direitos, a negligência dos gestos deixou lugar á 
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actividade física. Numerosos desportos vindos de Inglaterra conheceram o seu pleno 

desenvolvimento. O boxe Inglês é praticado por James Figg em 1700, a ginástica retoma um 

novo progresso. A época dos grandes renovadores chegara. Em França, Sabathier escreve em 

1772 "Des exercices du corps chez les anciens pour servir à l'education de la 

jeunesse".Cabanis em 1791, "les Rapports du Physiqye et du Moral". Mas destes livros como 

muitos outros mal chegaram ao conhecimento do público que fora mal informado. É a partir 

de 1817 que a França toma consciência do movimento gímnico para a melhoria da raça, graça 

ao Coronel Amoros (1770 - 1850). Nascido em Espanha, ligado á causa Napoliónica, 

naturalizado Francês, Don Francisco Amoros publicou numerosas declarações registadas na 

Biblioteca Nacional relacionadas com a ginástica que criara em 1820 praça Dupleix em Paris. 

 

 Amoros visava sobretudo o treino dos militares com o intuito de fazer uma França forte 

face á guerra sempre ameaçadora. Escrevera a história da sua ginástica em 1826 onde propôs 

uma ginástica sob todas as formas possíveis. Em 1837, uma ordem real suprimia a ginástica 

do Coronel Amoros que morria em 1850. No cemitério Mont-Parnasse, pode-se ler no 

pedestal que suporta o seu busto o seguinte epitáfio: Amoros fundador da ginástica em 

França, morto lamentando de não ter podido fazer mais por ela devido a obstáculos que lhe 

suscitámos. 

 

 Paralelamente, uma ginástica de saúde fora proposta na Europa pelo Sueco Henrique 

Ling, nascido em 1776. Mas, a única obra que lhe é atribuída "Os fundamentos gerais da 

ginástica" foi publicada em 1840, um ano depois da sua morte. Devemo-lhe a popularidade da 

ginástica sueca, correctiva, analítica, com a ajuda de espaldares e de bancos. 

 Na Alemanha, foi Ludwig Jahn que criara a famosa ginástica de Berlin o Turnplatz 

onde se ensinava uma ginástica com objectivos militares e onde se pronunciavam discursos 

patrióticos. 

 Na Suiça, Clias publicara em Berna a Ginástica elementar em 1810. Napoleão Laisné, 

aluno de Amoros, criava a ginástica com bastão. 

 

 

2.1.1.8. O  GRANDE PERCURSOR 

 

 O verdadeiro desenvolvimento da "Cultura Física" em França, deve-se em grande parte 

a Hipólito de Triat (1813 - 1881). Nasceu numa pequena aldeia perto de Nîmes, ultimo de 
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uma família numerosa, perdera seus pais com a idade de 4 anos e fora acolhido por Madame 

de Monsento que o meteu num colégio Jesuíta. Foi aí que encontrou na biblioteca a obra de 

Mercurialis "Del arte Gymnastica". Depois de concluir a sua educação intelectual e física, a 

força que adquirira lançou-o no circo onde trabalhara. Apresentava primeiro um número de 

poses plásticas sobre uma coluna giratória e também dava voltas de força com cavalos. Teve 

imenso sucesso em Espanha, França, Inglaterra e Bélgica onde permaneceu de 1840 até 1849 

e instalara o primeiro ginásio em Bruxelas no 7º da rua da linha. Depois cedeu-o e foi para 

Paris. Embora o desporto que estava em voga em Paris era a luta livre enquanto espectáculo, 

Hypólito Triat teve o desejo de criar um ginásio aí. Foi o que fez em 1854 no 55º da avenida 

Montaigne, depois da experiência adquirida em Bruxelas durante nove anos. O objectivo do 

seu método era totalmente diferente do espírito de Amoros que, antes de tudo procurava 

formar soldados robustos para lutar contra um eventual invasor. 

 

 Aquele que em seguida foi o mais obreiro em França para o desenvolvimento da 

"Cultura Física", o professor Edmond Desbonnet que reconhece o imenso trabalho realizado 

por Triat numa obra publicada em 1911 "Les rois de la force" onde escreveu: "Triat trouxe o 

uso dos halteres curtos e criou as barras longas. Ele fez os seus alunos fazer bastantes 

exercícios com barras esféricas de 6 Kg. Na utilização dos pesos pesados e de pesos médios, 

Triat não consentia nunca que alguém deixa-se cair no chão um haltere depois que o tivessem 

levantado. Exigia que esse fosse descido com cuidado e que o movimento de retorno fosse tão 

bem executado como a subida da barra. Para além das barras e halteres, foi ele que criou os 

aparelhos de puxadas com combinações diversas afim de exercitar todas as partes do corpo. 

Algumas pessoas pouco escrupulosas aproveitaram-se das suas ideias, brevetaram-nas em seu 

nome sem mencionar o nome de Triat". Este, pouco deixou ou mesmo nada escrito, 

encontramos no entanto um livro publicado em 1857 em colaboração com Napoleão Dally: 

"Cinesiologia ou ciência do movimento". Triat fora expropriado do seu ginásio sem 

indemnização mas projectou um grandioso templo da regeneração da raça humana na ilha de 

Billancourt. Todavia, o governo preferiu aí instalar um armazém militar. Triat abriu então 

uma segunda sala bastante mais modesta no 22, rua do Bouloi (1º). Mas a sorte obstinou-se 

contra ele e acabou por morrer na miséria e no total esquecimento em 1881. 

 

 Se se coloca em destaque o nome de Hipólito de Triat é porque ele é reconhecido como 

o inventor dos aparelhos de roldanas com cargas automáticas, exercícios com halteres curtos e 

dos princípios de localização muscular que não existiam anteriormente, e também porque ele 
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se afastou deliberadamente dos métodos dos seus predecessores, Amoros, Clias, Janhn, 

orientados para o treino militar. Mas os parisienses não tinham ainda sentido a necessidade de 

fortificar os seus músculos preferindo o espectáculo. A luta atraia um numeroso publico tanto 

em Paris como nas grandes cidades da província. Em 1886, um aluno de Triat, Eugène de 

Paz, psicólogo criara o seu próprio ginásio que copiara do seu mestre, aberto para o treino dos 

sedentários, mas também permitindo ver os espectáculos de luta livre. Cerca de 2000 pessoas 

vinham assistir ao 34 da rua dos Marthys, os combates dos campeões. Paz tinha o sentido do 

negócio "Show-Biz", uma vintena de lutadores estavam presentes junto do publico antes do 

início do combate vestidos com o fato de luta, todos eles fulgurantes, extasiantes. Em seguida 

os atletas apareciam em pares de força igual para lutar com correcção. Esta arena gímnica 

conheceu um extraordinário sucesso. 

 

 Eugène Paz publicara em seguida, 1880 "La gymnastique raisonnée": 

 

  "Toute le monde aujourd'hui veut la santé du corps, mais on 

ne sait toujours pas de vouloir la santé sans exercíces, c'est 

vouloir la vie sans air, le jour sans lumière, bref, l'impossible."

              

        Eugène Paz 

 

 

 O público Parisiense apaixonava-se cada vez mais pela luta e as voltas de força. O 

grande encontro era no casino da rua Cadet, depois as arenas Le Pelletier, as arenas atléticas 

internacionais, 24 cais Debilly. Foi lá que foi revelado o rei da força humana, Apollon. 

Nascido em 21 de janeiro de 1862 em Marsillargue no Hérault, Louis Uni, chamado de 

Apollon, foi célebre pela sua força e seus feitos atléticos. Possuía um perímetro de braço 

contraído de 49 cm, um perímetro de peito de 136 cm, uma altura de 1,90 m e um peso de 120 

Kg. Este homem forte não ficou conhecido pela sua beleza plástica como Eugène Sandow, 

mas as suas medidas ficaram vincadas nas crónicas da época. As outras vedetas da força que 

podemos nomear, mesmo se alguns eram de "grande carnadura", outros ao contrário, 

exprimiam-se como puros modelos de estética corporal e influenciaram a prática dos 

exercícios com pesos e halteres nos espectadores, citamos: Paul Pons, Raoul Musson dito de 

Raoul o carniceiro, Jean François o Bretão, os irmãos Marseille, os irmãos Masson, Vansart 

Stocmann o baluarte da Bélgica, Creste o touro de Provence, Pilo o enguia, Noel o gaulês, e 
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no plano internacional: Batta, Max Unger, Hackenschmidt o lião russo, Al Marx, Cyclops, 

Walter Kennedy, Strangelmeier o Rasso, Attila, Sandow, etc. 

 

 Vieram então aqueles que apresentaram em cena feito atléticos de força e suplesse, mas 

também poses plásticas.  

 

 

2.1.1.9.  O UNICO SANDOW 

 

 O desenvolvimento internacional da "Cultura Física" fez-se graças a estes dois atletas 

que percorreram o mundo com o seu número. 

 Escreveram obras e sobretudo propuseram ao publico métodos de exercícios capazes de 

dar resultados regulares e probantes.  

 Attila, nasceu em Karisruhe, trabalhava como atleta profissional nos circos. Exibia 

através do mundo o seu número feito de voltas de destreza com a ajuda de material volumoso, 

impressionante mas relativamente ligeiro. Belo homem, Attila sabia apresentar o seu 

espectáculo. Não foi desconhecido do público parisiense e exibiu-se em numerosos 

espectáculos: Les Folies Bergères, L'Hipodrome, L'Alcazar (Faubourg Poissonnière à 

l'époque, em 1885). Foi num circo em Bruxelas que encontra Eugène Sandow, em 1886, est 

ultimo era um jovem acrobata e modelo para os pintores e escultores. Attila confiou-lhe os 

seus "truques" e inculcou-lhe os seus princípios de desenvolvimento muscular a Eugène 

Sandow. Depois confidenciou-lhe o seu desejo de abandonar o espectáculo e a pista de circo 

para se consagrar ao ensino. Sentindo a idade a avançar, abriu uma escola de "cultura física" 

em Nova York em Broadway, onde se encontrava a elite Nova Yorkina, uma vez que Attila 

era moda na altura, não havendo uma revista que não reproduzisse a sua fotografia em 

diferentes poses atléticas. Seguidamente a ginástica de Attila foi retomada pelo seu genro 

Sigmund Klein que foi igualmente um belo atleta, de pequena estatura.  

 

 O exemplo de Atilla desencadeia uma eclosão de atletas americanos: James Walter 

Kennedy, Jonhn Smith, Anton Matsyek, Alexander Karasiek, Bobby Pendour. 

 

 No início dos anos 1900, o americano Bernarr Mac Fadden publicou inúmeras obras 

sobre a "Cultura Física" para mulheres e homens, acentuando o aspecto da saúde. Edita as 

revistas "Physical Culture" e "Beauty and Health". 
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 Na Alemanha, Siebert, um dos pioneiros da "Cultura Física", publica em 1899 

"Katechisme der Athletik". Ele parece ser o inventor do "desenvolvimento deitado ou supino". 

em 1899. 

 

 

 

2.1.1.10.  MÉDICOS E OUTROS CULTURISTAS 

 

 Os médicos culturistas contribuíram bastante para o desenvolvimento do ser humano em 

França. Entre os principais autores e as suas obras, citamos o doutor Fernand Lagrange e a 

sua excelente obra "La Physiologie des exercices du corps" editado em 1886. Obra coroada 

pela Academia de Ciências e a Academia de Medicina. Era no entanto uma obra científica 

sem ilustrações, mas que lançou as bases sólidas do trabalho muscular contrariando as bases 

empíricas da época e que, inspirou muitos outros autores. Este livro de 360 páginas, escrito 

em pequenos caracteres, o Dr. Lagrange, expõe todos os problemas de treino físico. Os 

órgãos de trabalho, os movimentos, o calor, as combustões, a vontade (agente do trabalho 

muscular), a contracção estática, o papel do coração, a respiração, as lesões, a fadiga, a 

adaptação ao trabalho muscular, os efeitos do exercício, o papel do cérebro no treino, os 

exercícios que desenvolvem os músculos, etc. 

 

 Grande especialista do remo, o Dr. Lagrange dirigia-se essencialmente aos atletas 

completos, informando-os da necessidade de possuírem uma musculatura razoável e útil. Ele 

não se dirigia ás pessoas que procuravam apenas uma bela aparência muscular. Os seus livros 

tratavam antes de questões de higiene corporal. "L'exercice physique chez l'enfant" (1890) - 

"L'exercíce physique chez l'adulte" (1891) - "La médication par l'exercíce" (1892). Outros 

médicos praticaram a "cultura física" antes de  retomar os escritos. Entre os melhores e os 

mais propagadores  pelo seu exemplo pessoal de culturista, citamos o Dr. Georges Rouhet 

que, em 1881, publicava a sua tese universitária e, em 1901 "L'entraînement complet de 

l'homme".  Em seguida escrevia "La jungle des civilisés" depois, "L'art de créer le pur sang 

humain" em colaboração com Edmond Desbonnet em 1908. "Revenons à la nature et 

régénérons-nous" (Levrault 1913). 

 

 Em 1901, o Dr. Tissié publicava  "L'education Physique" e uma dezena de obras até 

1920, sobretudo conservadoras:  
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 A força não consiste em elevar grandes pesos, mas a lutar contra o 

peso dos anos, tornado tanto maior quanto a velhice. 

           Dr. Tissié 

 

 

 Citemos também os Drs. De Lerne "Comment devenir plus fort" (Baillère 1901), Pages 

"Manuel de la culture physique" (1911), De Champtassin "Gymnastique scientifique" (Doin 

1911) e o Dr. Francis Heckel "Cultura physique et cures d'exercices: myothérapie" uma bíblia 

de 600 páginas. No seu prefácio, o professor Fernand Widal escreve: "O autor tem o mérito 

de iluminar toda a função da musculatura que é tão complexa e não limitada a um simples 

fenómeno de contracção". 

 

 Mas em seguida, as obras publicadas com tiragens limitadas não têm a adesão e 

afluência de uma demonstração atlética sobre o palco de um grande teatro. Em 1900, nada era 

mais contagiante que o exemplo vivo de Sandow. 

 

 

2.1.1.11.  O COMÉRCIO DO MÚSCULO. 

 

 

 A Inglaterra foi o principal domínio onde Eugène Sandow onde exerceu os seus 

talentos. Ele Foi o percursor do desenvolvimento muscular pela comercialização de cursos, 

métodos por correspondência, escolas de "cultura física, aparelhos extensores. Os primeiros 

concursos de plástica muscular tiveram lugar em Londres em 1902. (Em França, 1935 e no 

USA em 1939). Graças á sua plástica mais moderna que a dos atletas de força pura, aos seus 

músculos mais em relevo, métodos de treino mais adaptados foram reintroduzidos em França 

e no mundo graças a Eugène Sandow. Nascido em Koenigsberg de pai Dinamarquês e mãe 

Alemã, trabalhou num circo na Bélgica até encontrar Atilla, aquele que devia ter influenciado 

a sua carreira. Naturalizado Inglês, fundou a sua primeira escola de "Cultura Física" em 1897 

em Londres, e 6 outros ginásios se seguiram. Apesar de não ter sido o verdadeiro inventor dos 

cabos elásticos, popularizou da mesma forma o método de treino que todos conhecem com o 

nome de Sandow. 
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 Para frutificar a exploração dos seus cursos, Sandow exibia-se pelo mundo inteiro, 

apresentava-se em cena do Casino de Paris em 1900 com um numero de poses plásticas sobre 

um pedestal giratório, seguindo assim a ideia de Triat. Durante um mês, o ídolo musculado 

foi aclamado por uma multidão parisiense entusiasta. 

 

 Eugène Sandow criou numerosas poses plásticas originais que os actuais culturistas 

utilizam. Terminava o seu número com um salto mortal (como Robert Duranton, Mario David 

e James Mathé nos anos 50). Depois de numerosos apelos, Sandow voltava á cena e realizava 

as suas "voltas de força". Foi ele o primeiro atleta a mostrar um verdadeiro desenvolvimento 

dos tricipedes, músculos que foram durante bastante tempo ignorados pelas gerações que se 

seguiram. Alguns atletas e autores de obras célebres achavam mesmo que este músculo era 

inestético. 

 

2.1.1.12.  SANDOW O IMORTAL 

 

 Nascido Eugène Sandow em Koeningberg em 1867, fora uma visita com o seu pai a 

uma galeria de escultores e pintores em Roma que decidira a sua vocação. A plástica 

espantosa que Eugène Sandow adquiriu pelo desenvolvimento dos seus músculos ficou 

patente nas suas numerosas demonstrações pelo mundo e sobretudo nos Estados Unidos da 

América, com a troupe do grande Ziegfeld, deixaram uma lembrança perdurável e permitiram 

um desenvolvimento considerável da cultura física. Os que tiveram a hipótese de ver o 

terceiro filme de Arnold Schwarzenegger "Pumping Iron" (1976) puderam apreciar o desfile 

de poses plásticas de Eugéne Sandow no tempo do cinema mudo. Documento rápido e unico 

que ilustra o genérico do filme. Desejaríamos que um dia "Pumping Iron 3" nos mostrasse de 

novo estas sequências espantosas. Em 1936, um outro filme retractou um pouco a história de 

Sandow, tratava-se do "Grande Ziegfield" produzido pela MGM com Nat Pendleton no papel 

de Sandow. A NABBA de Londres, que organiza depois de 1948 o concurso de Mr. Universo, 

entregou ao vencedor a silhueta representando Sandow (1950), mas já em 1910 no concurso 

inglês se entregava a estatueta Sandow ao vencedor. 

 

 Joe Weider, o treinador de campeões americanos, criou também ele uma estatueta 

simbolizando Sandow em memória do campeão inglês. Esta estatueta entregue cada ano ao 

vencedor  do Mr. Olímpia Joe Weider.  
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2.1.1.13.  VOLTAMOS AO PAI DA CULTURA FÍSICA 

 

 Escrever sobre Edmond Desbonnet tal como sobre os outros percursores não é fácil uma 

vez que não fomos testemunhas desse tempo passado, e não podemos fazer melhor do que 

transcrever o que foi publicado nos diferentes livros e revistas ao longo dos últimos 50 anos. 

 

 Nascido em Lille, Desbonnet pratica a ginástica no internato St. Maria em 1875, mas ele 

possui  uma saúde delicada. Depois na escola superior de Lille, em 1879, descobre fotos de 

atletas da força e colecciona-as, reunindo os antigos campeões dos feitos atléticos, salvando 

do esquecimento os nomes e documentos destes percursores que fará conhecer na sua obra o 

que lhe valeu  renome mundial, "Os reis da Força" com 733 fotos e desenhos, editado em 

1911. 

 Num artigo publicado na revista Self Magasine em Janeiro de 1967, o biologista P.V. 

Marchesseau, presidente da Federação Francesa de Naturopatia, relata assim uma passagem 

da vida de Edmond Desbonnet: 

 

No entanto, ele era fraco e enfezado e era isso o seu desespero. Sempre lhe passava pela 

cabeça esta pergunta obsessiva:  

 Como fazer para se assemelhar aos magníficos modelos da antiga estatuária?;  

 Como fazer para transformar um ser enfezado num indivíduo são, belo e forte?   

 Como fazer para regenerar uma raça usada pelos excessos de todos os géneros, os 

erros e as doenças?   

 

 

 E dentro da sua cabeça passavam sonhos estranhos, ele via-se como um escultor com 

maravilhosos dons, alinhar as costas "torcidas", alinhar as vértebras, recuar os ventres, fundir 

as gorduras, muscular os braços, os rins, as coxas. Ele via-se a entregar á raça humana todo o 

seu esplendor perdido e popular a terra de atletas maravilhosos, de mulheres perfeitas, de 

crianças magníficas e de velhos belos como deuses. 

 

 A realidade estava sempre lá: cruel, implacável. A ginástica militar e desportiva em 

voga eram incapazes de realizar os seus sonhos de "cultura humana". Ela não convinha de 

nenhuma forma, e ele sentia-o. Necessitava encontrar outra coisa, um sistema mais ligeiro, 
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mais progressivo, mais completo, melhor adaptado ás exigências, deficiências e carências 

múltiplas, podendo se aplicar sem perigo ás mais frágeis compleições físicas. Era com uma 

espécie de ginástica correctiva médica que sonhava Desbonnet muito antes do aparecimento 

da Kinesioterapia moderna, 30 ou 40 anos mais tarde! Mas Desbonnet não tinha ainda nem as 

bases, nem os elementos do seu sistema ideal." Até 1881, lendo um velho número de "La vie 

des Familles" datando de 1856, Desbonnet está então á procura de documentos antigos sobre 

o tema e encontra um artigo de Paul Feval sobre a ginástica de Triat. É a luz, encontrou a sua 

vocação. Criou a sua 1ª escola de "Plein air", o "Club Athlétique Lillois". Sociedade que 

possuía já secções ciclistas, canoagem, natação, esgrima, halterofilia, corrida a pé, boxe e luta. 

Criou no seio desta sociedade uma secção de "cultura para o físico" sem o intuito competitivo 

somente para a manutenção da saúde. Mas o clima do norte não permitia que se treina-se 

todos os dias durante o inverno. Foi então que os seus esforços e de sua mãe se orientaram 

para a abertura de uma primeira escola de "cultura física". em 1885 . (ele tem 18 anos), 

propõe pela primeira vez na Europa uma sala aquecida durante o inverno, situada na 26 rua 

Nicolas Leblanc em Lille. "La chaleur dilate, le froid resserre, le muscle veut tiède 

atmosphère" dizia Desbonnet. No entanto o sucesso pareceu recompensar a sua ideia de 

regeneração física da raça. Esta bela divisa que estava inscrita na fachada do ginásio de Triat 

em 1856, seja 29 anos antes. Mas era necessário calar os rumores da província, a desconfiança 

reinava. No que tocava a cultura, as pessoas apenas conheciam a da terra, mas aquela do 

corpo em semi-nudês face a um espelho, criação nova de Desbonnet, com pequenos halteres, 

passava por uma manobra de originalidade. Mas Edmond Desbonnet estava persuadido de ter 

encontrado a sua via. Sempre com a ajuda financeira da sua mãe que suportava os sarcasmos 

da família pelo facto de deixar o seu filho se envolver numa profissão absolutamente nova e 

totalmente incerta e enquanto que os velhos empregos davam comodidade e consideração. 

Abre então uma 2ª sala em 1893 no 88, rua de Artois. Foi ainda um fracasso, depois uma 3ª 

sala melhor localizada desta vez em pleno centro de Lille 30, place du Théatre. Mas a 

campanha de rumores perseguia-o e não consegue escapar-se. Obstina-se e cria o jornal 

"L'Athlète" . Assiste-se em seguida á criação de outros jornais desportivos: "Vélo, La Vie au 

Grand Air, Le jornal des Sports, L'auto (que se tornou na Equipe), Lécho des Sports, etc" 

Depois abre uma 4ª escola em Roubaix. No entanto não atinge o sucesso esperado. Paris dá-

lhe mais esperança, vindo do norte desce a Paris onde abre a sua 5ª escola em 1899 no 48, rua 

Faubourg Poissonnière. Publicita-o no jornal  "Sports et Vélo" o que lhe proporciona um 

grupo de praticantes. 
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2.1.1.14.  A OPINIÃO DE P.V. MARCHESSEAU 

 

 

 "Repensando Triat e ultrapassando-o, lança as bases definitivas do seu próprio método, 

insistindo sobre o facto fisiológico de que os músculos pela sua contracção provocam uma 

automassagem que drena e vivifica os órgãos internos e ajudam, por este motivo, a melhorar 

todas as grandes funções respiratórias, digestivas, nervosas, etc. Baptiza o seu método com 

uma expressão nova que iria fazer fortuna; "Cultura Física"; mas, receando de ver o seu 

método desviado para a musculação (o que acontece 50 anos mais tarde) por adaptações 

fantasistas.  Ele precisa o seu método de ensino e de facto, a ginástica dos órgãos, verdadeira 

ginástica higiénica, plástica, correctiva e medical, não fora feita para muscular inutilmente ou 

abusivamente e bater recordes, mas única e simplesmente para remediar imperfeições organo-

plásticas de qualquer indivíduo, numa palavra, para metamorfosear os doentes, os fracos e os 

feios em seres normais, bastante vigorosos para viver de boa saúde bastantes anos e gozar a 

existência. Fazer homens normais era a sua divisa, depois fazer atletas." (P.V. Marchesseau). 

 

 Tendo cessado a edição do jornal L'Athlète, Edmond Desbonnet lança L'Education 

Physique, depois La Cultura Physique em 1904, revista mensal e também La Santé par les 

Sports em 1911. 

 

 De 1890 a 1896, Desbonnet escreve vários livros, mas apenas em 1900 consegue 

encontrar um editor que publique a sua 1ª obra, La Force Physique, 8 anos depois  L'Art de 

créer le Pur Sang Humain em colaboração com o Dr. Rouet em 1908, depois Les Rois de la 

Lutte. Cria de seguida a livraria Athlétique de la Culture Physique e edita: 

 "Comment on devient athlète" 
 "Pour devenir belle... et le rester" 

"Pour devenir fort.... et le rester" 
 "Un coup de toscin avant le glas" 
 "Huit minutes d'exercíces physiques journaliers pou obtenir la santé" 
 

 Em colaboração com o Dr. Georges Rouet e o Dr. Chevillet: 
 

"L'art de prendre le bain turc chez soi" 
 "La gimnastique des organes" 
 "Comment on obtient la force physique et la santé" 
 Em colaboração com Albert Surier: 
 "Comment on devient beau et fort" 
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 "La force pour tous" 
 "La santé par dix minutes de culture physique chaque jour" 
 "Forts par la culture physique" 
 "Manuel de culture physique militaire" 
 

 Em colaboração com Dubois, Pierre Marie e Clause: 
 

"Force et Santé pour Tous. Le riomphe de la culture physique. Pour qu'arrive le regne de la  
santé." 

 "Comment on devient champion de la force" 
 "L'art de devenir fort et bien portant." 

 

  

 Fundador das revistas semanais, bimensais e mensais ilustradas: 

 - L'Athlète, em 1896; 
 - L'Education Physique; 
 - La Culture Physique; 
 - La Santé par les Sports; 
 - La Boxe et les Boxeurs. 

 

 

 Além de ter sido o fundador das revistas citadas, foi redactor no quotidiano Auto desde 

a sua fundação em 1900. É por esta data que ele cria l'Haltérophilie Club de France para 

colocar a força em destaque no meio amador. Até 1909 organiza os campeonatos 

internacionais de força no "Moulin Rouge", na sala "Wagram", etc com o concurso da revista 

Auto. Em 1903, funda o "desafio do homem completo" de onde Hebert se inspira em 1913 

para os seus concursos do atleta completo. Este enorme trabalho de informação oferecia um 

suporte publicitário e um meio de rentabilizar as suas revistas. Propôs então a criação de 

sucursais "Ecole de Culture Physique de Paris" e com a entrega de diplomas a todos os que 

pudessem estar interessados nesta nova profissão. Depois, cursos de treino por 

correspondência, a compra de material também por correspondência. Deu ênfase ao aspecto 

comercial para que a empresa funcionasse bem, mas foi denunciado pelos adversários de 

Desbonnet. Este que conheceu 15 anos difíceis, longe de serem encorajantes, viu-se 

frequentemente tratado por comerciante mercantil, reprovado de viver da sua profissão. 

 

 A Edmond Desbonnet não lhe faltavam ideias, desde o início do disco, ele propôs é 

Sociedade Gramofone (La voix de son maître) de gravar as suas lições em disco 

acompanhadas pela musica da Grande Republicana. Inovação para a época, cada um podendo 
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treinar-se 20 minutos em sua casa com a voz do mestre. Ritmos diferentes compunham as 

suas lições de "cultura física com música". 

 

 Podíamos sem dúvida escrever ainda longas páginas sobre a vida e as inovações do 

professor Desbonnet, que foi célebre no mundo inteiro. Deixamos ao Dr. Chevillet a 

conclusão que se impõe sobre a obra do Professor Desbonnet, conclusão que se serve da 

"Cultura Física" editada para todos em 1941. 

 

 O estado ignora aqueles que trabalham para si. Tudo o que Desbonnet realisou foi sem 

nenhum subsídio do estado ou da cidade, sem um encorajamento oficial, sem apoio, sem 

recomendações. Apenas pôde contar com a sua independência, praticando a sua divisa : 

"saches que tout le monde compte sur toi, mais toi, ne compte sur personne". A sua vida 

confirma a justeza da ideia seguinte: ninguém resiste á acção desinteressada. Energia e 

esquecimento do interesse pessoal são duas forças capazes de erguer montanhas. Ele não 

ergueu montanhas, mas sacudiu a apatia dos seus contemporâneos que foram muitos a seguir 

os conselhos do mestre "apurando o seu sangue e pensamentos e elevando a sua moral.". 

Milhões de Franceses deviam-lhe a saúde e.  

 

 Edmond Desbonnet morreu a 28 de junho de 1953 em Varenne no seu 86º ano. 

 

 

2.1.1.15.  MARCEL ROUET SUCESSOR DE DESBONNET 

 

 

 Podemos dizer que com os Americanos, Marcel Rouet criou uma "Cultura Física" mais 

atlética que evidentemente, procurou aos que a praticaram, resultados muito mais 

espectaculares sobre a musculatura superficial. A ginástica dos órgãos (internos) tornou-se a 

ginástica dos músculos (externos). 

 

 Marcel Rouet, bastante tempo catalogado como um discípulo de Desbonnet, lançou em 

1936 uma "cultura física" mais personalizada, por grupos musculares ao contrário da ginástica 

de Desbonnet que nunca variou, jamais evolui. Os exercícios preconizados não eram por 

classes, grupos musculares. O desenvolvimento deitado não existia tal como o pull-over, o 

squat (agachamento) ou as máquinas específicas. Marcel Rouhet depois de ter sido o mais 
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belo Apolo de França em 1935, publicou a sua primeira obra que teve grande impacto, "Saúde 

e beleza plástica", onde todos os exercícios eram classificados por grupos musculares, 

todavia, o desenvolvimento deitado não figurava, ao contrário do pull-over e do squat que 

figuravam em técnicas bem diferentes das de hoje. Nesta obra, Marcel Rouhet afastava-se das 

séries tipo em grupo até aí em vigor em todos os métodos. Ele preconizava o trabalho 

individual segundo os tipos morfológicos. Os principais capítulos do seu livro tratavam de: 

 

I - O sentido estético 
II - Forjar um ideal 
III - O desenvolvimento integral 
IV - A influência do exercício sobre a saúde 
V - Como trabalhar na "cultura física" 
VI - A higiene do culturista 
VII - Estude teórico e prático dos grupos musculares 
VIII - Exercícios práticos 

 

 Fotografias de 144 exercícios, 12 exercícios classificados em 12 grupos musculares. 

 

 Em 1965, no decorrer de uma entrevista publicada em "Sciences Culturistes", Marcel 

Rouet divulgava que a da sua revista Santé e Beauté Plastique eram editados e vendidos 200 

000 exemplares. 

 

 Em 1942, publica "Culture Physique Athletique" nas edições Borneman. 

 

 Um pequeno fascículo (estava-se em período de guerra) que indicava claramente a via a 

seguir, quer dizer, o treino atlético moderno com pesos mais pesados que os pequenos halteres 

do método de Desbonnet. Sente-se a influência do campeão americano John Grimeck que 

tinha ganho o titulo de Mr. América 1940 e 1941. Seguidamente, edita, com o campeão Belga 

Géo Dardenne, a revista Apollon em 1946, revista que teve algumas dificuldades em ser 

editada regularmente cada mês até ao momento em que foi retomada por Pierre Lelong em 

1948. Para os amadores, Géo Dardenne editou um livro em 1986 sobre "Historique de la 

Culture Physique". 

 

 Em 1943, Marcel Rouet, publica nas edições Susse, "Méthode Culturiste". Com a 

revista Apollon, Marcel Rouet, como Desbonnet, propõe cursos por correspondência e cria um 

movimento e uma escola de professores. Em 1948, publica "Toute la Culture Physique", uma 
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bíblia para a época, que foi expurgado pela dietética excessiva (tomar dois litros de leite por 

dia enriquecidos com proteínas suplementares para ganhar peso... e gordura). Depois fora 

reeditado por Médicis e depois por Amphora. 

 

 Marcel Rouet antes de perecer aos 72 anos no decorrer de um acidente, "orientou-se 

para as mulheres” publicando uma vintena de livros. 

 

 

2.1.1.16.  A ERA MODERNA 

 

 

 Com John Grimeck, entramos numa época onde o volume muscular toma proporções 

espantosas. Se o desenvolvimento da musculação está associado á informação pelos mass-

média, esta é veiculada também graças aos atletas. 

 Se há um grande nome que foi conhecido no mundo inteiro e um físico que foi o ideal 

de milhares de praticantes, foi sem dúvida o de John Grimeck. Nascido em Nova Jercey, de 

pais Checoslovácos, John  foi antes de tudo um campeão de halterofilismo. Seleccionado nos 

campeonatos pré - olímpicos de 1936, estava com 87,5 Kg, o mais ligeiro dos pesos pesados e 

apenas consegue o 8º lugar. 

 

 Em 1940, ganha o concurso de Mr. América. Era o 2º ano que uma tal competição se 

desenrolava. Em França, o concurso do mais belo atleta de França começou em 1935. Foi em 

Inglaterra em 1902 que este género de provas tem início. 

 

 Em 1948, com a idade de 40 anos, John Grimeck ganha o título de Mr. Universo 

NABBA em Londres. 

 Ao nome de Grimeck devemos associar o de Bob Hoffman que foi o grande mecena do 

desporto Halterófilo nos USA. Foi igualmente durante numerosos anos, treinador da equipa 

internacional americana de pesos e halteres, depois de ter sido um grande desportista nos mais 

diversos desportos. 

 

 Fundador da revista "Strength and Health" antes da guerra, depois de "Muscular 

Developpement", foram as suas revistas que o propulsionaram para a celebridade. Ao 

contrário, John nunca fez a cobertura das capas da revista de Joe Weider. Bob Hofman dirigia 
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igualmente uma fábrica de material York Barbelle Club na Pensilvânia. A sua influência era 

sobre a AAU (American Amateur Union) que coroava cada ano o Mr. América. 

 

 

2.1.1.17. O IMPERIO WEIDER 

 

 

 Para os dois irmãos tudo começou com os feitos de um homem forte, Canadiano, Louis 

Cyr. Adolescentes, na quinta dos seus pais em St. Lin, os dois irmãos tinham já o gosto do 

esforço físico e com os miúdos da vizinhança eles elevavam pedras e pipas em forma de 

halteres. Com a declaração da guerra, Ben Weider tinha 16 anos e alistava-se no exército 

canadiano e serviu o seu país até 1945. Participou no desembarque em Dieppe em 1944. 

Durante este tempo o seu irmão Joe, mais velho, edita a sua primeira revista (em 1941), com o 

título de "Your Physique" e torna-se um sério concorrente para Bob Hofmann pois, á imagem 

deste ultimo, Joe Weider decide vender barras e halteres. No início, a companhia situada no 

4466 Colonial Avenue em Montereal. Joe deixa Montereal para conquistar Nova York. 

 

 Foi o início da grande aventura americana. Depois de "Your Physique", Joe Weider 

lança "Muscle Builder", depois "Mr. América". Estas revistas estavam em concorrência com 

"Strength and Health" de Bob Hoffman" e "Iron Man" de Perry Reader reeditada faz alguns 

anos por John Balik, ex. fotógrafo de Joe Weider. Durante este tempo seu irmão permanecia 

fiel ao seu país e esforçava-se por desenvolver o culturismo no Canadá criando o trimestral 

"Santé et Force", mas sobretudo, ele desenvolveu o culturismo criando a IFBB (International 

Federation of Body-Building). 

 

 

2.1.1.18.   NÃO LEVANTANDO APENAS FERRO 

 

 Durante anos  viveram-se imensos obstáculos e falsas 

concepções na tentativa de provar que o Body-Building não 

só  é um desporto, uma arte e ciência, como também se 

constitui como a base para o aperfeiçoamento físico, mental e 

bem estar emocional. Vencemos a luta contra os métodos de 

treino antiquados que viam nele apenas um método de treino 
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com resistências mas que , hoje em dia se constitui e emerge 

como factor crítico para a melhoria das performances 

atléticas. A comunidade médica  aceita agora o treino com 

pesos como um meio de manutenção da saúde e a forma 

cardio-vascular e também como meio de reabilitação. Os 

nutricionistas também eles se aperceberam do forte elo entre 

a dieta e exercício. 

 Finalmente ganhamos o reconhecimento dos 

fisiologistas que agora acreditam que o Body-Building tem um 

impacto na auto-estima e confiança, ambos ajudam na luta 

contra os desafios da vida.  

                         Joe Weider 

 

 

2.1.1.19.  A TIPOLOGIA DE LEVANTADORES 

 

 

 No amanhecer dos dias dos "Strongman", entre 1800 e 1900, o foco estava apontado 

para  a excitante e espantosa performance. Os senhores força sucedidos tinham que ser 

versáteis e bons homens de espectáculos para venderem bilhetes. Estes primeiros senhor-força 

atraíam a sua audiência apresentando uma variedade de números sensação, levantando uma 

espécie de halteres esféricos, barras, etc. com uma ou duas mãos , assim como levantavam 

uma série de objectos pesados como por exemplo, grandes animais, automóveis, bigornas, 

canhões e plataformas carregadas com pessoas. Também erguiam e quebravam objectos de 

metal como cavilhas, ferraduras e correntes. Estes feitos de força eram intercalados com poses 

conduzindo o número até a um grande final, normalmente envolvendo um perigoso número 

sensação que parecia ser o mais difícil do espectáculo. Esta era a imagem dos senhores-força, 

versáteis homens de músculo que demonstravam a sua força. Foi sem dúvida estes homens de 

força dos anos mil e novecentos que inspiraram e foram o modelo para o crescente gosto no 

levantamento de pesos (Weightlifting). 

 

 Com um crescente interesse na nova "Cultura Física" e com a nova popularidade dos 

halteres, iniciou-se a especialização. A imagem dos strongman começou a mudar depois de 

vários acontecimentos históricos. Primeiro veio o renascer dos Jogos Olímpicos em 1896. 



 

 

 
80 

Nesse ano houve dois acontecimentos de levantamento de pesos importantes, o levantamento 

de uma mão e o levantamento a duas mãos. Desinserido da lista de desportos dos J.O. em 

1900, foi reinserido em 1904 para sair novamente em 1908 e ainda em 1912. Graças ao Keiser 

o mundo esteve demasiado ocupado para jogar em 1916, assim não houve jogos Olímpicos 

nesse ano. O levantamento de pesos (Weightlifting) foi reinserido nos acontecimentos 

olímpicos nos jogos de 1920. Nesse ano três levantamentos eram disputados one-hand snatch, 

one-hand clean and jerk (arranque e arremesso a uma mão), e two-hands clean and jerk 

(arranque e arremesso a duas mãos), (clean - arranque; jerk - arremesso). Em 1924, 5 

levantamentos eram disputados, two arm press e o two arm snatch que foram acrescidos aos 3 

levantamentos dos anteriores jogos de 1920. Em 1928 os levantamentos olímpicos eram o 

Two arm press (desenvolvimento a dois braços), two arms snatch e o two arms clean and jerk 

(arranque e arremesso a dois braços) o que se manteve até 1972. 

 

 Com a designação específica de levantamentos olímpicos, outros levantamentos que 

apenas eram disputados de tempos a tempos foram designados de "odd lifts" (Levantamentos 

ocasionais). Então, por volta dos anos 60, 3 dos levantamentos ocasionais emergiram para 

serem disputados, bench press (supino ou desenvolvimento deitado), squat (agachamento), 

deadlift (peso morto). Assim estavam estabelecidos os movimentos do Powerlifting e a 

modalidade em si. O primeiro campeonato americano desta modalidade teve lugar em 1964. 

 

 Estes levantamentos competitivos emergiram e evoluíram. O outro ramo dos antigos 

espectáculos dos Homens força, flexibilidade muscular, foi lançada por um esforço 

independente por Bernarr MacFadden em 1903 quando colocou no primeiro concurso físico 

no velho Madison Square Garden como uma forma para promover a sua revista "Physical 

Culture". Assim tanto os concursos físicos como os levantamentos olímpicos nasceram como 

dois ramos independentes de um tronco comum que foi o espectáculo dos senhores força do 

século dezanove. Cada um destes ramos evoluiu consideravelmente e os levantamentos 

competitivos na sua evolução foram unidos novamente com o Powerlifting. 

 

 Body-Building, Olimpic Lifting e Power-lifting são as formas contemporâneas que 

evoluíram dos espectáculos dos homens força dos finais dos anos 1800 e do início dos anos 

1900. Não só partilham de uma raiz histórica comum como também partilham de um 

comportamento comum que é o de levantarem pesos. Uns sugeriram os termos de 

levantamento competitivo e treino com pesos para designar o levantamento de pesos com o 



 

 

 
81 

intuito de aumentar a força e o físico. Esta distinção chama a atenção para outro uso do 

levantamento dos pesos, um que não envolve nem o levantamento competitivo ou competição 

física. Trata-se de levantar pesos para ganhar força para com isso incrementar a performance 

num outro desporto. Este uso do levantamento de pesos é algumas vezes referido com a frase 

científica "exercícios de resistência progressiva". Existe ainda um outro ramo do 

levantamento de pesos que é o da terapia física.  Foi provado que os exercício de resistência 

progressiva   são a forma mais eficaz para o desenvolvimento da força muscular e do volume 

muscular e tal facto encontrou aplicação na reabilitação daqueles que necessitam de tal 

trabalho. Seja por defeito de nascença ou atrofia muscular devido a lesão ou doença, os 

exercícios de resistência progressiva são o tratamento de escolha. O objectivo deste ramo do 

levantamento de pesos é o de restituir ás pessoas que se encontrem num nível de força 

muscular ou volume, inferior ao normal. Então, o objectivo torna-se na prática, o de tornar um 

músculo enfraquecido num músculo forte. Mencionei o ramo da terapia física por dois 

motivos: Primeiro, é dentro deste contexto que muitas pessoas se vêem envolvidas com o 

levantamento de pesos, e por ultimo, existe um número de pessoas que, tendo começado por 

levantar com propósitos de reabilitação decidiram, depois de terem atingido os seus objectivos 

iniciais, continuar a levantar pesos no ramo dos desportos (praticam um desporto e 

paralelamente fazem musculação). 

 Neste momento pode-se já desenhar a diferença entre "Softcore" e "Hardcore" lifting 

(levantamentos leves e levantamentos pesados se assim se pode dizer). 

 

 Softcore lifting inclui: 

 Terapia física; 
 Forma física (fisical fitness) 
 Treino com pesos para melhorar a performance num desporto que não envolva o 

levantamento de pesos. 
 

 Para o levantador softcore, os pesos são meramente um meio para se atingir um fim. Ele 

ou ela tem um objectivo e o levantamento de pesos é uma forma de o alcançar.  

 No caso da terapia física o objectivo é partir de um nível inferior no que toca o tamanho 

e força muscular até um nível normal. 

 Para a pessoa que levanta pesos para se manter em forma física (Físical Fitness), o 

propósito é ir de um nível médio do tamanho e força muscular até um nível acima do normal 

(muscular fitness). 
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 Para o atleta que usa os pesos como complemento do seu treino, o objectivo é saltar 

mais alto, atirar mais longe ou mais rápido, atingir com mais força ou mais longe, correr ou 

nadar mais rapidamente, e assim por diante. Com  objectivos tão pragmáticos, os levantadores 

softcore raramente encontram no esforço do levantamento um prazer ou devoção. Tais 

levantadores podem reconhecer que têm que levantar para que consigam o que pretendem, 

mas provavelmente não sentem nenhuma paixão pelos levantamentos. 

 

 

 Hardcore lifting inclui desportos com pesos: 

 Culturismo (Body-Building). 
 Halterofilismo (Olympic Lifting ) 
 Power lifting 
 Odd lifting 

 

 Nos desportos de levantamento de pesos, existe uma verdadeira intimidade com os 

pesos. Existe um encontro pessoal com os pesos assim como uma identificação dele ou dela 

com o seu desporto e, em cada um destes, o levantador é treinado para a competição ou pelo 

menos a possibilidade de competir alguma vez. 

 Os vários desportos do hardcore lifting e cada um em particular, envolvem uma  

qualidade em particular para além das outras comuns. 

 A distinção mais óbvia encontra-se entre o Body-Building e o Halterofilismo. Na 

halterofilia e no Odd-lifting ou no Power-lifting treina-se para se superar a carga mais elevada 

possível em prova, contrastando com o Culturismo onde o atleta levanta pesos com o intuito 

de desenvolver os seus músculos com um objectivo estético. No primeiro caso o que interessa 

é o que se consegue levantar (performance) no segundo caso o que interessa é como se está do 

ponto de vista estético pelo resultado de levantar pesos. 

 

 

 Mesmo entre os desportos de levantamento competitivo podemos ver algumas 

diferenças  interessantes. Todos eles atribuem um prémio á  força para se certificarem, mas 

por detrás disto existem algumas diferenças de ênfase. Odd-lifting é o menos organizado. Na 

maioria das vezes consiste num local onde decorre que é patrocinado pelos membros do 

ginásio ou pela YMCA e sem estar homologado em nenhuma federação. Os levantamentos 

em disputa não são standardizados e dependem do sponsor, é ele que os define. Também as 

regras e o número de árbitros são variáveis. As regras por vezes eram específicas e precisas, 



 

 

 
83 

(joelhos unidos durante o levantamento, cotovelos  em completa extensão no início do 

levantamento, a barra permanece paralela  ao chão durante o levantamento, o levantamento 

inicia-se ao sinal do juiz), outras vezes praticamente não existiam, (levantar a barra da forma 

que possa desde o momento em que não se mova os pés ou tocar o bordo posterior durante o 

levantamento, iniciar quando se estiver preparado). Até o equipamento varia, assim este tipo 

de levantamento é mais para a paródia, não é uma competição "séria". Ficaria muito 

surpreendido se descobrisse que alguém treinava exclusivamente para o Odd-lifting. 

Normalmente  os Odd-lifters são culturistas ou powerlifters que se juntam para uma 

"competição amigável". 

 

 Desde 1960, quando o Power-lifting se tornou organizado e reivindicou o 

desenvolvimento deitado ou supino, o peso morto e o agachamento como os seus 3 

levantamentos, o manguito com os dois braços foi provavelmente o mais frequentemente 

escolhido pelos Odd-lifters. Neste caso deste levantamento o que se requer basicamente é 

força. Com algumas regras estritas, existe pouca oportunidade para variações técnicas e 

também a coordenação não é o factor mais importante. O concurso de manguito é uma 

miniversão do Powerlifting. Contudo não tão glamorosa como o seu irmão grande, não 

envolve o grau de risco de lesão que é real no Powerlifting. Por estes motivos, ele tem lugar 

para aqueles levantadores querendo uma experiência num concurso de força bruta. 

 

 Power-lifting, em termos do número de participantes é sem dúvida a mais popular forma 

de levantamento competitivo. Apesar  da sua curta história como desporto organizado, 

eclipsou o Halterofilismo (nos Estados Unidos da América).O Powerlifting  foi ajudado no 

seu crescimento por partilhar os seus levantamentos competitivos com os culturistas e 

Halterofilistas, os quais usam o desenvolvimento deitado, o peso morto e o agachamento no 

seu treino. Pelo menos, o agachamento é um movimento comum ao culturismo, 

Halterofilismo e ao powerlifting. O desenvolvimento deitado é partilhado por culturistas e 

powerlifters. O que é único no powerlifting é que  envolve competição nestes 3 

levantamentos. O que significa que qualquer um que tenha praticado culturismo ou 

Halterofilismo está de certa forma familiarizado com o powerlifting. O contrário já não se 

verifica tão bem, pelo menos no que toca ao Halterofilismo. É raro um culturista ou um 

powerlifter praticar arranques e arremessos. 
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  Powerlifting requer força muscular geral (de todo o corpo). Quando se executam os 3 

exercícios, usando pesos leves a moderados, ressentimo-nos nos músculos que são os 

principais motores. Por exemplo, o dia após se fazer peso-morto, a fadiga muscular é 

normalmente experimentada na parte média e baixa das costas, por vezes nos nadegueiros. 

Similarmente com o desenvolvimento deitado esta fadiga e dores musculares aparece  nos 

peitorais. Com o agachamento verifica-se nos quadricipedes e nadegueiros. Quando esses 

movimentos são executados com cargas máximas, os músculos estabilizadores são também 

stressados suficientemente para ficarem fatigados.  

 

 Em Halterofilismo os elementos velocidade e coordenação figuram em predominância 

adicionados  á força.  O Halterofilismo é único no meio competitivo com pesos na medida em 

que envolve levantamentos acima da cabeça. O arranque ou o arremesso são movimentos que 

têm que ser treinados. Qualquer adulto pode executar os movimentos do powerlifting ou do 

odd-lift da primeira vez que experimente, com uma carga leve. Tal não acontece com o 

halterofilismo cujos levantamentos obrigam a um apurado grau de coordenação. As outras 

duas modalidades envolvem movimentos os quais são mais naturais. Movimentos básicos de 

levantamento de objectos do chão, empurrar, carregar um objecto ás costas são expressos no 

peso morto, supino e agachamento respectivamente. O arranque e o arremesso têm pouca 

aplicação na vida corrente. 

 

 Body-Building difere dramaticamente da competição por levantamentos. A palavra 

"dramática" aparece com dois  significados. Não apenas no grande contraste, que é 

dramático, mas o culturismo competitivo é uma arte de representação. Arnold 

Schwarzenegger (1977) disse que posar é puro teatro. Culturismo é um treino atlético com um 

objectivo estético, isto é, o treino envolve o levantamento de pesos, mas o propósito é 

produzir um efeito visual.  O culturista é um escultor esculpindo-se a si mesmo. A gravação 

vídeo e o espelho marcam o progresso do culturista em vez dos quilos levantados.  De facto, a 

forma como se levantam os pesos no culturismo é diferente da forma como é feita nos 

levantamentos competitivos. O levantamento no culturismo é feito de forma a produzir um 

"ardor" no músculo e um máximo "enchimento". O atleta pretende sentir a sensação de ardor 

e a completa congestão do músculo com sangue. Estas são as duas maiores sensações que 

guiam os seus esforços. Estes Biofeedbacks constituem a maior fonte de informação que 

conduzem o culturista durante a actual performance de um exercício. A medida gravada em 

cassete, quantifica o grau de tumescência muscular e através do  espelho constata-se 
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visualmente a evidência do enchimento, servindo como feedback á efectivação da sessão de 

treino. Assim, o culturista levanta pesos de forma a produzir um ardor e enchimento com o 

intuito de alcançar o crescimento do volume muscular. Nos levantamentos competitivos por 

outro lado, os levantamentos orientam-se para se atingir o máximo da força muscular. As 

rotinas de treino utilizadas por estes dois tipos de levantadores difere marcadamente. A 

quantidade de peso usada, o número de séries de um exercício e o número de repetições do 

movimento dentro da série, assim como muitos dos exercícios em si diferem. O levantador 

competitivo desejando de erguer o maior peso possível, aprende a fazê-lo da forma mais 

eficaz possível. Mas o culturista, na sua busca do ardor e enchimento pode intencionalmente 

erguer cargas ineficazmente. Isto é, o culturista pode levantar a partir de uma postura ou com 

um movimento que aumente a dificuldade do levantamento para criar o desejado ardor e 

enchimento. Considerando, por exemplo a diferença entre o manguito sentado com halter 

usado em competição, e o "preacher curl (manguito)" em que  o banco especial onde se 

executa imobiliza a parte superior do braço num ângulo o qual aumenta bastante o stress 

próximo da inserção do bicipede.  Este ultimo, favorito dos culturistas que procuram um 

enchimento do bicipede. 

 

 Outra diferença na forma como os levantadores competitivos e culturistas diz respeito á 

forma de "julgamento" da competição. Nos levantamentos competitivos a decisão da 

arbitragem é relativamente objectiva e os totais são mensuráveis quantitativamente. Apenas 

pode haver pequenos graus de subjectividade no ajuizamento do levantamento, se este foi ou 

não feito de acordo com as regras estabelecidas. Mas isto é apenas um critério passageiro, 

uma vez ultrapassado esta fase o vencedor é determinado pelo peso erguido. O ajuizamento 

do culturismo é altamente subjectivo. Um conjunto de juizes tenta escalonar cada concurso 

em escalas numéricas segundo vários atributos tais como muscularidade, simetria, definição e 

habilidade para posar. Estas várias pontuações emitidas por vários juizes são aferidas para se 

determinar um resultado final. Uma complicação adicional chega quando nem todos os 

concursos são baseados no mesmo conjunto de atributos. Por exemplo, alguns concursos não 

consideram a habilidade de posar, enquanto outros concursos valorizam-na bastante.  
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2.1.1.20. EM PORTUGAL. 

 

 Em Portugal, estamos longe  dos “divertimentos realizados com base nas múltiplas 

capacidades demonstradas por artistas circenses, os quais irrompem com certa força nos 

meios citadinos, nos finais do Antigo Regime, levando consigo sementes de transformação” 

(Crespo, 1990). As práticas corporais em que se especializavam acrobatas , equilibristas , 

funâmbulos  ou volatins  não eram, sem dúvida, uma aquisição recente. Este tipo de 

experiências tinham há muito tempo  uma grande expressão, particularmente no meio rural. 

Nas pequenas aldeias e vilas chegavam periodicamente, aproveitando a circunstância da 

realização das feiras ou romarias, grupos de homens, mulheres e crianças prodígios, muitas 

vezes constituídos em famílias, ganhando a vida a impressionar com as suas habilidades e 

excentricidades o perplexo mundo dos camponeses, assim quebrando a monotonia das suas 

vidas (Crespo, 1990). Também estamos longe  do tempo (século XVIII / XIX) onde apenas os 

favorecidos pela sorte tinham o privilégio (Real Colégio dos Nobres) de praticar a esgrima, a 

equitação e a dança (Crespo 1990). Passamos pela fase dos educadores higienistas como 

Verney, Mendonça e Melo e Ribeiro Sanches, apontavam as vantagens de um corpo livre de 

correctores artificiais e mais aberto ao estreito contacto com a natureza. E ao mesmo tempo 

que se opunha uma pedagogia do corpo, identificando o belo e a perfeição com a natureza, 

enaltecendo a vida rude e o gesto viril, apelando-se para a vida do campo. A apropriação das 

técnicas do corpo utilizadas pelas pessoas mais rudes é, pois um aspecto da luta desenvolvida 

por um grupo social em ascensão que, vendo desenhadas no seu horizonte as oportunidades de 

valorização do seu estatuto, não desdenhava usar, sem dúvida provisoriamente, de argumentos 

de circunstancia (Crespo, 1990). Da afirmação e distinção social, transita-se para a percepção 

da capacidade do homem em modificar o seu próprio corpo, renunciando a velhas ideias que o 

julgavam definitivamente adquirido através da hereditariedade, alargava-se aos corpos do 

mundo envolvente, testemunhando a força da inteligência e uma capacidade de mudança em 

relação á qual tudo submetia (Crespo, 1999). Num panorama onde prevaleciam os 

equilibristas e volteadores, acrobatas, os especialistas em forças combinadas dando uma visão 

do corpo que preocupava os eruditos, alarmados com a representação, que se implantava nas 

mentalidades, de exercícios corporais destituídos de rigor e de fundamentação científica. 

Neste contexto, como se poderia fazer acreditar no valor dos exercícios físicos organizados, 

quando por todo o lado eram precisamente as acrobacias que dominavam as atenções? E 

como eliminar as confusões surgidas entre umas e outras práticas, tanto mais que a população 

em geral não tinha dúvidas em considerar que as acrobacias eram a verdadeira ginástica? 
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 Já em 1836, o médico G. Centazzi lançava o primeiro grito de alarme, afirmando que “a 

Gymnastica  foi entre as grandes nações, e entre os sábios antigos, uma arte das mais nobres, 

das mais belas, das mais cultivadas, e daquelas onde a higiene terapêutica, e tanto o ramo civil 

como militar, encontraram imensos recursos” (Crespo, 1990).  

 

 Afirma ainda G. Centazzi que se revoltava e da seguinte maneira “hoje, por desgraça 

meia dúzia de charlatães puladores  têm tomado a seu cargo de a tornar ignóbil e quase 

ridícula (a ginástica) aos olhos de todos; mas quem não terá visto sobre o tabulado dos teatros, 

ou no meio de uma praça pública, a par de exercícios Gymnasticos , exercícios Chymnicos  

e Físicos, também aviltados pela imperfeita execução deles, de que um vagabundo lança mão 

para ganhar preguiçosamente a sua vida, a quem deixará apesar disso de conhecer as imensas 

vantagens que da Física, e da Chimnica nos resultarão?...” (Crespo, 1990). 

 

 Em 1819, por exemplo, um português, com a visão catastrófica do estado a que tinha 

chegado a sua Pátria, exclamava: “Tem os vícios, e os abusos chegado ao maior auge, na 

presente época em ambos os sexos. Não se lhes acha mediania...”. Perante as dificuldades de 

uma sociedade, na qual os homens, em particular os mais jovens, se dedicavam a condutas de 

desperdício, o crítico manifestava assim a sua perplexidade: 

 

Eu vejo mil Bilhares por Lisboa, 

Outros tantos cafés com gente boa  

Rapazes, Gygantescos, e corados, 

Sem Ter algum defeito de aleijados, 

Tem estes mocetões o mesmo gasto 

Pelas Cazas das Sortes, Neve e Pasto, 

E a simples Legioens na sua alçada 

Apenas achão gente estrupeada. 

 

 O jogo marcava, pois, a sua presença como factor de desvio da juventude, afastando-a 

das actividades utilitárias (Crespo, 1990). Curiosamente estas preocupações parecem um 

retracto bem pincelado embora reformulado da actual realidade. 
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 Se queremos fazer justiça, e caminhar no sentido positivo acompanhando as 

transformações sociais contribuindo de uma forma construtiva, devemos também alicerçar as 

ISCF nos fundamentos já enunciados e que traduzindo uma outra figura de relevo, Martinho 

de Mendonça citado por Crespo (1990), que afirma, “os exercícios propostos constituíam um 

precioso auxiliar na disciplina do corpo, aspecto que se considerava fundamental na 

formação dos hábitos favoráveis á aquisição de uma atitude moral justa e equilibrada, tendo 

em vista o bem da sociedade”. 

  

 Os exercícios do corpo surgiam, assim, como meios eficazes no aperfeiçoamento da 

saúde e da moral dos homens, permitindo a concretização de dois objectivos primordiais: o 

“corpus sanum” e a “mens sana”, entidades cada vez mais imbricadas e revelando-se em 

fecundação recíproca (Crespo, 1990). 

 

 O presente é dominado pela redescoberta do corpo e a humanidade parece viver 

obcecada por todo um conjunto de  experiências que, embora motivado por razões de saúde, 

não deve fazer esquecer a sua inspiração simbólica. A necessidades de prolongar a vida e a 

aspiração ao prazer podem, no entanto, esconder razões mais profundas que, eventualmente, 

se tendem a esbater num quadro de subtilezas que escapa ao homem comum (Crespo, 1990). 

 

 Estas serão algumas preocupações deste documento, isto é, sistematizar questões que 

deverão fundamentar as ISCF desde a ideia inicial, fase de concepção, implementação, 

operacionalização e desenvolvimento. É evidente que as noções de Vitrúvio ou mesmo Platão, 

Aristóteles, o médico G. Centazzi e até Martinho Mendonça, pertencem a épocas próprias, 

diferentes da conjuntura actual mas que as ISCF de hoje recapitulam (Conceitos 

extremamente actuais na minha opinião), embora com características diferentes e próprias da 

época em que vivemos. Como afirma  Bernardi (1974), a liberdade de escolha por parte do 

homem e a singularidade das formas culturais  estão documentadas pela variedade das 

soluções adoptadas em ambientes análogos. Assim, apesar de nos separarem 2000 anos de 

distância a tendência dos “Ginásios” recapitula os seus congéneres Gregos que estão bem 

presentes na nossa memória. Mas para que as preocupações fundamentais  (na minha opinião 

as preocupações e Martinho Mendonça), sejam cuidadas devemos avaliar a qualidade destas 

instituições ISCF “Ginásios,  Health Clubs, Centros Desportivos ”, durante a fase de 

implementação observando o nível de satisfação dos seus clientes que utilizam os respectivos 

serviços, usando para isso instrumentos (questionário SQ)  para o efeito. O grau de satisfação 
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será um indicador das alterações a implementar de forma a corresponder ás expectativas dos 

consumidores / membros dos ginásios e a valorizar esses espaços tão em voga. 

 

 Bernardi (1974), no conceito de património cultural incluem-se não só o carácter 

hereditário da cultura, mas também o sentido de participação que engloba todos os membros 

de uma comunidade. A transmissão hereditária da cultura, quer ao cristalizar-se em tradição 

quer ao renovar-se relativamente ás situações de momento, concebe-se como um problema 

preciso da dinâmica cultural. A relação íntima entre comunidade e cultura torna-se ainda mais 

evidente se se considera que cada indivíduo e cada comunidade encontra na própria forma 

particular de cultura o quadro de identidade, a estrutura de pertença, que lhes permitem 

distinguir-se dos outros indivíduos e das outras comunidades e sentir-se comparticipantes da 

vida, sem o fantasma do isolamento e do fim. A capacidade coesiva da cultura em relação 

com a tendência associativa e gregária do homem manifesta-se e desenvolve-se nas 

instituições sociais. Estas são do tipo de vida aceite pela comunidade como norma social e 

como comportamento padronizado. Se desejarmos que os homens atinjam os fins supremos da 

vida, a longevidade, a saúde e sobretudo os filhos que perpetuam a sua descendência e 

tratarão de si depois da morte, então teremos que construir bons alicerces sociais que 

sustentem padrões culturais válidos e duradoiros. 

 

 A partir do conceito de função , de que se tornou pai e paladino, Malinowsky (1944), 

citado por Bernardi (1974), foi levado a aprofundar o conceito integral de cultura de maneira 

mais radical, tomando como ponto de partida as necessidades humanas. Numa obra publicada 

postumamente, distingue entre necessidades fundamentais ou de base (basic needs) e 

necessidades derivadas (derived needs). A satisfação das primeiras é necessária ao homem 

para sobreviver. Trata-se, de facto, de necessidades biológicas de carácter universal, às quais 

o homem dá soluções culturais, ou seja, necessidades fundamentais idênticas mas muitíssimos 

variáveis na forma. É possível elaborar uma lista destas necessidades e Malinowsky tenta-o, 

de maneira simplista, a título de exemplo, contrapondo a cada necessidade a resposta cultural: 

metabolismo - abastecimento; reprodução - parentesco; bem-estar corporal - abrigo - casa; 

segurança - protecção; Movimento – Actividade; Desenvolvimento – instrução; saúde – 

Higiene. 

 

 As necessidades derivadas são impostas pelo modo e pela actividade com que o homem 

satisfaz as necessidades fundamentais e, por esta razão, Malinowsky também lhes chama 
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imperativas. A cada imperativo corresponde uma resposta cultural e o autor fornece 

igualmente a seu respeito uma indicação exemplificativa: instrumentos de produção – 

economia; comportamento humano – controlo social; Conhecimento da tradição – educação; 

Autoridade – organização política.  

 Podemos verificar assim que, se por um lado o movimento e actividade são uma das 

necessidades básicas, por outro lado na nossa sociedade dependem dos instrumentos de 

produção – economia que, sendo uma necessidade derivada dita a possibilidade de aderir aos 

programas instituídos de Wellness  das ISCF. A equidade e acessibilidade ainda não é um 

facto generalizado e muitas famílias ainda não podem usufruir deste tipo de serviços 

investindo assim num estilo de vida saudável.  

 

 Assim, que motivos os levam ao ginásio e que critérios utilizam para julgar se um 

serviço nesta área está a ser bem ou mal prestado. Também, que valor dá o cliente ao facto de 

o prestador cuidar aspectos ligados á qualidade organizacional e cientifica da prestação do 

serviço? 

 Se já na Grécia Antiga prevalecia um funcionalismo desportivo específico e existia já 

um profissionalismo incontestável e prioritário consubstanciado numa preocupação médica e 

no desenvolvimento físico dos cidadãos, não compreendo que hoje, século XX, passados mais 

de 2 milénios tal não se verifique após todo o desenvolvimento científico, cultural, 

pedagógico, filosófico. Constatamos que na realidade, estamos atrasados relativamente a esta 

civilização antiquíssima pela forma como alguns “profissionais” orientam os ginásios. 

 

 Aristóteles nascido em 384 a.C., morreu em 322 a.C. afirma In política, XIV. 156 “A 

ginástica não é somente uma arte, mas também uma ciência, deve estudar os exercícios, os 

seus efeitos e a sua classificação”. Aristóteles já possuía amplos conhecimentos em relação 

ao estudo do movimento - coordenação neuromuscular, anatomia, fisiologia. Aristóteles 

atingiu conclusões que, ainda hoje são aceites. Os seus amplos conhecimentos sobre a vida e a 

natureza do homem permitiram-lhe descobrir que é muito importante saber avaliar os efeitos 

dos exercícios para posterior correcção, tanto mais que entendia que as faculdades intelectuais 

são sempre influenciáveis pela prática do exercícios físicos. 

 Platão, nascido em Atenas em 427 a.C. morre em 374 a.C. considerava a ginástica 

muito mais que um conjunto de práticas desportivas, ou seja, um vasto sistema que visava 

manter a saúde, o domínio cultural e a beleza do corpo. No seu tempo a medicina já 
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considerava que para a preservação da saúde eram necessários determinados princípios: 

Encontrar o regime adequado, o que englobava preocupações dietéticas, higiénicas e físicas. 

 Podemos assim constatar, que tal como afirma Aristóteles devemos ser os primeiros a 

procurar uma formação suficiente que nos permita eticamente assumir a tarefa de que nos 

incumbimos. Deve ser uma preocupação fundamental do Gestor do Ginásio a de contratar um 

técnico competente uma vez que “com o corpo humano não se brinca” e as lesões e outras 

afecções são sofridas pelos clientes e não pelos que cobram pelo serviço. 

 

 A preocupação de um empresário/gestor começa pela ideia inicial que se traduzirá num 

projecto que de preferência siga o modelo de um “Business Plan” (Plano de acção ou de 

negócios) o qual necessita sem dúvida que se explicite e formule a missão da empresa, 

incluindo a explicitação do seu propósito, filosofia e objectivos  

 

 A excelência requer melhoria contínua em todo o trabalho que fazemos hoje em dia. A 

excelência não é perfeição, mas significa que façamos o melhor todos os dias e procuramos 

aprender e crescer de forma que possamos fazer melhor amanhã. Devemo-nos desafiar 

continuamente de forma a encontrar melhores soluções e lembrar que o trabalho é um 

processo que pode ser melhorado. Se nunca pararmos de melhorar nunca pararemos de 

caminhar para a excelência. 

 

 

2.1.2. A Filosofia do Ginásio EQUILÍBRIO.  

 

 Ginásio EQUILÍBRIO (GE):  

 

 Antes demais, porquê “Equilíbrio” como nome para o Ginásio? Equilíbrio,  do francês 

équilíbre  e do latim, aequilibriu  (Machado, 1995). Equilíbrio, “estado de um corpo em 

que as forças sobre ele aplicadas contrabalançam mutuamente os seus efeitos; igualdade, 

harmonia” (Costa & Melo, 1994). Tal como na definição, o nome revela o princípio da 

harmonia do grego harmonia , “disposição bem ordenada entre as partes  de um todo” ou 

“ordem, proporção; conformidade; coerência; simetria” (Costa & Melo, 1994). Ou ainda, 

como afirma Crespo (1990), “os exercícios do corpo surgiam, assim, como meios eficazes no 

aperfeiçoamento da saúde e da moral dos homens, permitindo a concretização de dois 
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objectivos primordiais: o corpus sanum  e a mens sana , entidades cada vez mais 

imbricadas e revelando-se em fecundação recíproca”. 

 

 “Estamos dedicados a fornecer um pacote, pequeno mas adaptado, de 

serviços de wellness com qualidade no âmbito das actividades físicas e 

desportivas de lazer com intuitos de promoção da saúde dos aderentes. Estes 

serviços são desenhados de forma a encontrar as necessidades das pessoas na 

área de influência do ginásio. 

 Como empresa, tentamos equilibrar a procura do lucro com objectivos 

éticos inerentes á prestação do serviço que visa a responsabilidade social 

inerente ao conceito de marketing social. Procuramos equilibrar a nossa 

preocupação com o bem estar dos clientes criando tanto quanto possível uma 

atmosfera envolvente. 

 Fazemos os possíveis de forma a que a nossa estratégia, perspectiva, 

inovação e oportunidade de ajudar os indivíduos a atingir os seus objectivos 

aderindo aos nossos programas de actividade física. 

 Estamos dedicados ao bem estar e satisfação do cliente. Não queremos 

vender um produto ou serviço que o cliente não queira, não precise ou não use. 

Preocupamo-nos em fornecer informação suficiente antes de vender de forma a 

permitir ao cliente tomar a melhor decisão e disponibilizar a informação e o 

apoio depois da venda para garantir a satisfação. 

 Fazemos crescer esta empresa ajudando a melhorar a vida das pessoas e 

resolvendo questões importantes tais como, perder peso, lidar com o stress, 

parecer melhor, sentir-se melhor e fruir a vida”. 

 

 A Filosofia do Ginásio Equilíbrio apoia-se na promoção da saúde e para tal é utilizado o 

modelo de Downie, Fyfe,  Tannahill (1990). O termo promoção da saúde pode ser 

interpretado de diferentes formas em muitos países, nomeadamente, prevenção da doença, 

educação da saúde, “wellness” e qualidade de vida. No seu modelo a promoção da saúde 

define-se como educação para a saúde, prevenção e protecção da saúde. 

 A educação para a saúde está dirigida para influenciar o comportamento  no sentido de 

positivo da saúde e procurar ajudar os indivíduos, grupos, ou comunidades inteiras a 

desenvolver atributos positivos de saúde que são fundamentais para o alcance de um 

verdadeiro bem estar. 



 

 

 
93 

 A prevenção orienta-se para os serviços tais como imunização, despistes de hipertensão, 

estratégias de cessação de determinados hábitos não saudáveis, campanhas de sensibilização, 

entre outros. 

 A protecção da saúde lida com regras e políticas de saúde tais como a implementação de 

regras nos locais de trabalho para a cessação do hábito tabágico, fomentar a preocupação com 

a qualidade do ar respirado, proporcionar a construção de instalações de lazer de forma a 

promover uma saúde positiva. 

 Downie et al. (1990), descrevem a promoção da saúde como sendo os esforços 

desenvolvidos para se alcançar uma saúde positiva e prevenir a doença através das esferas 

sobrepostas da educação da saúde, prevenção e protecção da saúde. 

 Também, o Ginásio EQUILÍBIO está ciente de que o exercício permite melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos de várias formas (Margarida G. Matos e Luís B. Sardinha, 

1999). Na perspectiva da educação para a saúde, a prática de actividades físicas é considerada 

um comportamento de saúde, similar a outros comportamentos de saúde. Por isso, para 

intervir na modificação de comportamentos quanto á adopção de um estilo de vida que inclua 

a prática de actividades físicas, é necessário segundo Margarida G. Matos e Luís B. Sardinha, 

(1999): 

 

a. Compreender a história do comportamento visado (prática de actividades físicas); 

b. Identificar “determinantes sociais, situacionais, cognitivos, emocionais e 

comportamentais abertos modificáveis; 

c. Desenvolver estratégias para mudar os comportamentos através de mudanças no 

indivíduo e no envolvimento. 

 

  

 

2.1.3. A  importância do serviço prestado pelo Ginásio Equilíbrio (ISCF) no 

ambiente social  onde se insere.  

  

 

 De facto, segundo Kotler & Armstrong (1998), as compras do consumidor são 

altamente influenciadas pelas características culturais, sociais, pessoais e psicológicas das 

pessoas, neste caso da freguesia da Benedita local de implantação do Ginásio Equilíbrio. 



 

 

 
94 

 Este cenário sobre a Freguesia da Benedita faz parte do seu macroambiente que 

configura oportunidades e impõe ameaças para o Ginásio Equilíbrio. Podemos caracterizá-lo 

segundo 6 forças principais na empresa que foram abordados sumariamente. O Ambiente 

Demográfico; Ambiente Económico; Ambiente Natural;  Ambiente Tecnológico; Ambiente 

Político; Ambiente Cultural (Kotler & Armstrong, 1998). 

 

 

2.1.3.1.  Ambiente Demográfico: 

 

 É o estudo da população humana em termos de tamanho, densidade, localização, idade, 

sexo, raça, ocupação e outros dados estatísticos. O ambiente demográfico é de grande 

interesse para os profissionais do Fitness porque envolve pessoas, e são as pessoas que 

constituem os mercados. As mudanças da estrutura etária da população da freguesia da 

Benedita irão afectar muito as estratégias de marketing. As mudanças na família, o seu ideal 

enquanto famílias suburbanas tem as suas implicações.  

 

2.1.3.2.  Ambiente Económico: 

 

 Os mercados dependem tanto do poder de compra como dos consumidores. O ambiente 

económico consiste em factores que afectam o poder de compra e os padrões de dispêndio do 

consumidor. Estamos a assistir actualmente a um frenesi de consumo, não fortalecido pelo 

aumento das rendas (salários maiores) mas devido aos sistemas de créditos de todos os tipos e 

nalguns casos descidas das taxas de juros. Os portugueses tal como os Americanos em 1980 

estão a tornar-se literalmente viciados no consumo pessoal. Estas mudanças nos hábitos de 

compra do consumidor mostra a proporção dos gastos totais das famílias de diferentes níveis 

de salários com relação ás principais categorias de bens e serviços. Segundo os dados do 

Inquérito aos Orçamentos Familiares I.N.E. (1994-95),  “Produtos Alimentares, Bebidas e 

Tabaco” (23.86%), “Habitação, Aquecimento e Iluminação” (20.59%) e “Transportes e 

Comunicações” (18.94%) consomem a maior parte da renda doméstica, facto este confirmado 

também por Kotler & Armstrong (1998) para a população norte-americana. A classe alta, o 

principal mercado para bens de consumo de luxo (Serviços de Ginásios – actividade física), 

cujos padrões de dispêndio não são fortemente afectados por eventuais instabilidades no 

quadro económico. A classe média , apesar de algum cuidado com os seus gastos, pode ainda 

ter uma vida bastante confortável. A classe trabalhadora prende-se ao nível básico de 
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alimentação, roupas e moradia, e tenta poupar algum dinheiro. Finalmente, a classe baixa (os 

que vivem de auxílio-desemprego e muitos aposentados) tem de contar os centavos até 

mesmo quando faz as suas compras básicas. Torna-se importante  compreender na freguesia 

da Benedita quais os padrões de dispêndio para os diferentes níveis de consumidores. 

Algumas dessas diferenças foram percebidas há mais de um século por Ernst Engel citado por 

Kotler & Armstrong (1998), que estudou como as pessoas mudavam os seus gastos á medida 

que as suas rendas aumentavam. Engel descobriu que à medida que a renda familiar cresce a 

percentagem destinada à alimentação declina, a percentagem destinada às despesas de casa 

permanece constante (excepto pelas proporções das contas de gaz, electricidade e serviços 

públicos, que diminuem), e as proporções gastas com outras categorias e com poupança 

aumentam. Essas leis de Engels foram fortalecidas por estudos mais recentes. 

 As mudanças nas variáveis económicas mais importantes, como renda, custo de vida, 

taxas de juros, poupança e empréstimo, têm grande impacto no mercado. As empresas do tipo 

ISCF (Ginásio Equilíbrio), normalmente se forem integradas na classe dos “Serviços Médicos 

e de Saúde” (Instalações de nível 4 e 5) que representa 4.61% dos gastos anuais dos 

agregados familiares ou ainda na classe de “Outros Bens e Serviços” com 12.33% de peso nas 

despesas médias anuais dos agregados familiares portugueses (INE), Inquérito aos 

orçamentos Familiares, 1994 – 1995), precisam de um ambiente económico estável para 

poderem ganhar clientes. Mas os negócios não precisam necessariamente de desaparecer em 

razão de uma reviravolta económica. Com uma assessoria adequada, qualquer empresa pode 

tirar vantagem de mudanças no ambiente económico.  

 

2.1.3.3. Ambiente natural. 

 

 Aqui, o ambiente natural inclui os recursos naturais que os profissionais de marketing 

usam como insumos ou que são afectados pelas actividades de marketing. As preocupações 

ambientais cresceram muito nas últimas duas décadas. Alguns analistas de tendência 

rotularam as anos 90 como a “Década da Terra” e declararam que o ambiente natural é o 

assunto mundial de maior importância tanto para as empresas como para o público. Assim, 

temas como a escassez de matérias primas, o aumento do custo de energia, aumento da 

poluição a intervenção governamental na administração dos recursos naturais podem ser 

slogans importantes que facilmente se associam á actividade física e meio ambiente na sua 

orientação da saúde. 
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2.1.3.4.  Ambiente Tecnológico: 

 

 O ambiente tecnológico é talvez a força mais significativa que actualmente molda o 

nosso destino. Os cientistas de hoje trabalham numa ampla faixa de tecnologias novas que 

irão revolucionar os nossos produtos e os seus processos de fabricação. A tecnologia 

apresenta-nos maravilhas que nos colocam desafios não tecnológicos mas comerciais, isto é, 

criar versões práticas e acessíveis desses produtos. Neste envolvimento de novas alternativas 

tecnológicas, os consumidores anseiam pela novidade, obrigando também os Ginásios a 

actualizarem os seus equipamentos que têm evoluído bastante ultimamente com aparelhos de 

ginásio bastante sofisticados de actividade física. De forma decisiva, a evolução tecnológica 

determina a dinâmica biocultural e justifica algumas leis do crescimento cultural de TITIEV, 

Mischa (1963). 

 

2.1.3.5.  Ambiente Político: 

 

 As decisões de marketing são seriamente afectadas pelo desenvolvimento do ambiente 

político. O ambiente político é constituída de leis, agências governamentais e grupos de 

pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos de uma sociedade. Este 

ambiente político em Portugal inserido num outro a nível comunitário trouxe alterações para o 

desenvolvimento da região onde se insere a Benedita e que determina o poder de compra das 

famílias da Freguesia. Assim, as leis regulam os negócios e cada vez mais se atribui maior 

ênfase á ética e ás acções de responsabilidade social que é uma tónica marcante na orientação 

que devem ter as ISCF na perspectiva que apresento e da qual o Ginásio Equilíbrio procura 

seguir. 

 

2.1.3.6.  Ambiente Cultural: 

 

 Estes factores exercem influência muito ampla e profunda no comportamento do 

consumidor. O Director Executivo do Ginásio Equilíbrio precisa compreender o papel 

exercido pela cultura, subcultura e classe social do consumidor. 

 As pessoas de uma dada sociedade englobam  muitas crenças e valores, com um alto 

grau de persistência. Por exemplo, a maioria dos norte-americanos acredita no trabalho, no 

casamento na caridade e na honestidade (Kotler & Armstrong 1998), e quais são as crenças do 

povo português e especificamente da população da freguesia da Benedita. Estas crenças 
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moldam suas atitudes e comportamentos específicos na vida quotidiana. Os valores e crenças 

básicos são passados de pais para filhos e reforçados pelas escolas, pelas igrejas, pelo trabalho 

e pelo governo. 

 Os valores e crenças secundários são mais susceptíveis a mudanças. A crença no 

casamento é uma crença básica, mas a crença de que se deve casar jovem é secundária. O 

Director Executivo de uma ISCF deve compreender que poder conseguir alterar os valores 

secundários, mas muito pouca hipótese de modificar os básicos. Por exemplo, no planeamento 

familiar é mais fácil convencer as pessoas  de que  elas não devem casar tão cedo do que 

convencê-las a não se casar. 

 

 Embora os valores básicos sejam bastante persistentes, ocorrem mudanças culturais. Na 

minha opinião, a prática de actividade física desportiva é um valor básico persistente que tem 

o seu estatuto definido e está intimamente relacionado com as Associações Culturais, 

Desportivas e Recreativas nas populações das pequenas localidades. Por isso neste momento, 

o que o Director Executivo de uma ISCF localizada na Freguesia da Benedita deseja, alterar 

os valores secundários, referindo que num ginásio, fruto de uma concepção social em 

mutação, é o passo seguinte em termos da qualidade da oferta dos serviços do tipo actividades 

físicas, onde as populações podem encontrar o equipamento tecnológico adequado e os 

profissionais certificados. Os Técnicos do Exercício, podem orientar de acordo com os 

avanços científicos sobre a relação exercício e saúde, o que de facto, confesso, não é um 

trabalho fácil porque prevalecem muitas contrariedades. Isto é, o peso de uma “Estrutura 

Social” (Radcliffe-Brown e de Lévi-Strauss citados por Bernardo Bernardi, 1974), que é a 

sistematização constantemente mantida nas pessoas entre relações definidas ou dominadas por 

instituições, ou seja, por normas ou modelos de comportamento socialmente determinados. 

Sabemos que, a “Organização Social” (Bernardo Bernardi, 1974), representa uma noção 

intimamente ligada ao conceito de cultura e de sociedade. Põe em relevo, analogamente ao 

sistema, o nexo interno dos valores culturais expressos pelas instituições sociais. Nesta área 

de intervenção temos que “lutar contra” “Estilo de vida”, segundo Redfield (Bernardo 

Bernardi, 1974), inclui os modos (the ways) de se procurar a subsistência na medida em que 

contribuem para se obter a ideia daquilo que constitui uma boa vida. 

 Desta maneira, são postos em destaque os julgamentos implícitos ou explícitos do que 

constitui uma boa conduta. Sabemos que a actividade física não faz parte do “Estilo de Vida” 

da maioria das pessoas do local onde se situa o Gin. Equilíbrio. Redfield (Bernardo Bernardi, 

1974), “Estilo de Vida”, segundo afirma, veio à discussão devido à necessidade de um termo 
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que indicasse aquilo que é mais fundamental e duradoiro nos usos e costumes dum povo que 

permanece na História. “Ethos”, “padrões basilares de cultura”, “valores”, “configuração da 

cultura” e “personalidade modal” são outros tantos termos sugeridos entre antropólogos para 

responder a esta exigência. 

 Os profissionais de marketing devem prever as mudanças  culturais para poderem 

identificar novas oportunidades ou ameaças. Várias empresas oferecem previsões “futuras”  

nessa área.  Por exemplo (Kotler & Armstrong, 1998), a Yankelovich, um instituto de 

pesquisas de  marketing, estuda 41 valores culturais norte-americanos - dentre eles, “Manter-

se esbelto”, “misticismo”, “viver o presente”, “abaixo os bens materiais” e “sensualidade” – e 

mostra a percentagem da população que segue essas tendências e a percentagem que é contra 

elas. Por exemplo, a percentagem  de pessoas que valorizam a beleza do corpo e o bem-estrar 

tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Essas informações ajudam os 

profissionais de marketing a entenderem essas tendências com produtos e serviços e apelos de 

comunicação apropriados. Quais são as tendências culturais dos Portugueses e da zona da 

Benedita?  

 A cultura é a causa mais determinante dos desejos e do comportamento da pessoa, 

comportamento este que é em grande parte aprendido. Ao crescer numa certa sociedade, a 

criança aprende valores básicos, percepções, desejos e comportamentos da família e outras 

importantes instituições. A criança geralmente aprende ou é exposta aos seguintes valores: 

realização e sucesso, actividade e envolvimento, eficiência e objectividade, progresso, 

conforto material, individualismo, liberdade, humanitarismo, juventude, saúde e beleza física. 

 Todo o grupo ou sociedade tem a sua cultura, e as suas influências culturais sobre o 

comportamento de compra e que podem variar muito de país para país. O marketing tem que 

se adaptar a estas características sob pena de cometer erros e ser ineficaz. 

 Os profissionais de marketing estão sempre a tentar localizar as mudanças culturais para 

descobrir novos produtos que possam ser desejados. Por exemplo, a mudança cultural no 

sentido de uma maior preocupação com a saúde e a beleza física criou uma enorme indústria 

de equipamentos e roupas desportivas, alimentos naturais e de baixas calorias e serviços de 

saúde e beleza e Ginásios e Health Clubs. 

 Cada cultura contém pequenas subculturas, ou grupos de pessoas com os mesmos 

sistemas de valores baseados em experiências e situações de vida em comum. As subculturas 

podem ter determinantes tais como nacionalidades, religiões, raças e regiões geográficas. 

 Também quase todas as sociedades têm alguma forma de estrutura de classes sociais. 

Classes sociais segundo Kotler & Armstrong (1998) são divisões relativamente permanentes e 
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homogéneas da sociedade cujos membros partilham valores, interesses e comportamentos 

semelhantes. A classe social não é determinada por um único factor, como renda; é uma 

combinação de ocupação, renda, educação, riqueza e outras variáveis. Os membros de cada 

classe social tendem a desenvolver comportamentos de compra semelhantes, mostrando 

preferências distintas por produtos e marcas em áreas como vestuário, móveis, actividades de 

lazer e automóveis. 

  

 

2.1.3.7.  Factores sociais e o comportamento de consumo: 

 

 O comportamento de consumo do consumidor também é influenciado por factores 

sociais, como grupos a que pertence ou aspira pertencer, família, papeis sociais e status. 

 

 O comportamentos de uma pessoa é influenciado por vários grupos pequenos. Os 

grupos que têm influencia directa sobre a pessoa são chamados grupos de associação. Alguns 

grupos primários, com interacção regular e informal, como família, amigos, vizinhos e 

colegas de trabalho. Outros são grupos secundários, mais formais e com interacção menos 

regular, como grupos religiosos, associações profissionais e sindicatos. Grupos de referencia 

são os que servem de pontos de comparação ou referencia directa (face a face) ou indirecta na 

formação de atitudes ou comportamentos de uma pessoa. Em geral, as pessoas são 

influenciadas por grupos de referencia aos quais não pertencem. Por exemplo, grupo de 

aspiração é aquele ao qual o indivíduo aspira pertencer, como um jogador de futebol 

adolescente que espera um dia jogar no Benfica. Ele identifica-se com esse grupo, embora não 

tenha qualquer contacto pessoal com a equipa. Os fabricantes ou prestadores de serviços e 

marcas sujeitos a fortes influências  do grupo devem descobrir como atingir os líderes de 

opinião nos grupos de referencia mais relevantes. Líderes de Opinião são pessoas dentro de 

um grupo de referencia que, devido ás suas habilidades especiais, conhecimento, 

personalidade ou outras características exercem influencia sobre as outras. 

 

 Os principais valores culturais de uma sociedade são expressos através da visão das 

pessoas de si mesmas e também dos outros, das organizações, da sociedade e da natureza. 

 Se, de facto, o comportamento do consumidor é determinantemente influenciado por 

factores socio-culturais, valores e crenças primários e secundários, então devemos procurar 

formar os futuros “consumidores” dos serviços de lazer desportivo para a importância da 
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relação entre actividade física e saúde e da qualidade dos serviços que prestam esses cuidados 

primários a nível da prevenção.  

 Devemos apostar também em  escolas dinâmicas e interessadas que acreditam no papel 

dos professores como agentes de formação dos jovens e cuja responsabilidade ultrapassa a 

simples relação pedagógica da sala de aulas e que assume profundamente a sua 

responsabilidade sociocultural.  O dever de assumir o acto educativo á luz do conceito de 

verdade construída, em que a responsabilidade do educador é vasta, múltipla  e profunda. Ela 

é ao mesmo tempo social, moral, financeira e económica, porque a educação põe em causa o 

futuro da colectividade, influencia a sorte dos indivíduos, implica orçamentos consideráveis e 

cria potencial de acção de uma comunidade. O exercício desta responsabilidade implica um 

grande rigor pessoal, uma vez que é muito fácil a um educador, para escapar a isto, acreditar 

no poder das suas intenções e avançar numa doutrina mantendo-se cego aos efeitos e ás 

realidades que quer ignorar a acção educativa é complexa e difícil. Seria um erro crer que o 

bom senso e a intuição são suficientes para assegurar o melhor resultado. Seria também muito 

grande ingenuidade pensar que uma doutrina ou uma moda que antigamente se rejeitava e que 

renegará talvez amanhã, é hoje em dia a única via. Seria enfim uma falta grave acredita, ou 

querer acreditar, que se pode abandonar a difícil função de educar aos acasos da 

improvisação, ao arbitrário de uma crença, á pressão dos acontecimentos ou aos caprichos das 

impressões e dos humanos (D’ Hainaut, L; 1980) 

 

a.  A visão das pessoas sobre si mesmas: Algumas pessoas preferem servir a si próprias e 

não aos outros. Umas buscam o prazer pessoal, querem divertir-se, mudar e fugir um 

pouco da realidade. Outras procuram realizar-se através da religião, do lazer, ou de uma 

carreira profissional. Usam-se produtos e serviços como meios de auto-expressão, e estes 

produtos e serviços são comprados de forma a combinar com a visão que as pessoas têm 

de si mesmas. Neste momento em Portugal, procura-se viver o que já se passou na 

década de 80 nos EUA (Kotelr & Armstrong, 1998), a ambição pessoal e o materialismo 

aumentaram drasticamente, com implicações significativas no marketing. Numa 

“sociedade do eu”, as pessoas compram o “carro dos seus sonhos” e tiram as “férias dos 

seus sonhos”. Gastam mais tempo com actividades ao ar livre (Jogging, BTT, passeios 

pedestres), com actividades intelectuais e com artes e artesanato. A indústria do lazer 

(camping, canoagem, artes, artesanato, desportos) tem grandes possibilidades de 

crescimento numa sociedade em que se busca a realização pessoal. 
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b.  A visão das pessoas sobre as organizações: O próximo passo, notaremos uma mudança 

do “eu”  para uma sociedade do “nós”, em que um número maior de pessoas deseja estar 

com os outros e servi-los. Gastos e prazeres pessoais excessivos pareceram coisas do 

passado, enquanto poupança, preocupação com a família e ajuda aos outros estarão em 

alta. Esta mudança sugere um futuro brilhante para os produtos e serviços de “ajuda 

social” que melhoram a comunicação directa entre as pessoas, tais como clubes 

desportivos e as ISCF (Ginásios, Health Clubs e Centros Desportivos), férias familiares 

e jogos. E sugere também um mercado crescente de “substitutos sociais”, como 

videocassetes, agora os DVDs e computadores e a internet, que fazem com que as 

pessoas não se sintam sozinhas. Cada pessoa tem uma atitude diferente com relação a 

corporações, órgãos governamentais, sindicatos, universidades e outras organizações. 

Em geral as pessoas dispõem-se a trabalhar grandes organizações, esperando que estas, 

por sua vez, desenvolvam trabalhos visando á sociedade. Recentemente houve um 

declínio na lealdade para com as organizações e um crescente pessimismo com relação 

aos negócios e organizações e instituições políticas. A dedicação às organizações entrou 

em declínio, assim como a confiança nessas organizações.  Essa tendência sugere que as 

organizações devem encontrar novas formas para ganhar a confiança dos consumidores. 

Devem rever as suas formas de comunicação e propaganda para terem a certeza de que 

as suas mensagens são percebidas como honestas, e devem também rever as suas 

actividades para saberem se estão se portando como “bons cidadãos”, A maioria das 

empresas está-se a associar a causas nobres, voltando-se para auditorias sociais e 

valendo-se do trabalho de relações públicas para construir imagens mais positivas. 

 

c. A visão das pessoas sobre a sociedade: Existem atitudes variadas com relação à 

sociedade em que se vive. Há desde os patriotas que a defendem a reformadores que 

desejam mudá-la e os descontentes que desejam abandoná-la. A visão das pessoas sobre 

a sociedade influencia os seus padrões de consumo, os seus níveis de poupança e as suas 

atitudes quanto ao mercado. 

 

d. A visão das pessoas sobre a natureza: As pessoas variam de atitude com relação ao meio 

ambiente. Algumas sentem-se subjugadas por esse factor, outras acham-se em harmonia 

com ele, outras procuram controlá-lo. A tendência tem sido o sentimento crescente do 

domínio da natureza através da tecnologia e da crença de que a natureza é pródiga. 

Porém nos últimos anos começou-se a reconhecer que a natureza é finita e frágil, 
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podendo ser destruída ou arruinada pelas actividades humanas. O amor pela natureza 

tem aumentado o interesse pelas actividades de acampamento, caminhada, canoagem, 

pescaria e outras práticas ao ar livre. Portanto, a indústria passou a vender mais 

equipamentos para acampamento, melhores repelentes de insectos e outros produtos 

específicos para os entusiastas da natureza, e as empresas de turismo passaram a oferecer 

um número maior de viagens a lugares selvagens. Os fabricantes de alimentos 

descobriram um mercado crescente de produtos “naturais”, como cereais integrais, 

sorvete natural e outros alimentos saudáveis. Os profissionais de marketing da área de 

comunicação estão a apelar para a natureza na propaganda dos seus produtos. 

 

 

   2.1.3.8.  Concelho de Alcobaça e a Freguesia da Benedita. 

 

 De acordo com dados apresentados por Rufino, Isabel (1994) na sua Tese de Mestrado, 

o Concelho de Alcobaça situa-se no Norte da Estremadura, distrito de Leiria, abrangendo 

cerca de 417 Km
222
 de área. Esta região estende-se desde as faldas da Serra dos Candeeiros que 

limita a Este até ao mar que banha em quase toda a sua extensão a Oeste . 

 É limitado a Norte e Nordeste pelos concelhos de Marinha Grande, Batalha e Porto de 

Mós e a Sul pelo concelho das Caldas da Rainha. 

  O concelho começa no Sopé da Serra dos Candeeiros e alarga-se numa rede de pequena 

montanha, até junto ao mar numa grande planície orlada a Oeste pela Serra da Pescaria, que 

protege dos ventos marítimos. A Norte encontra-se a zona de areias e do pinheiro bravo . Nas 

colinas e encostas suaves, existem os pomares e vinha. Os principais rios da rede hidrográfica 

do concelho são o Alcôa, o Baça e o rio da Areia. 

 

a.  População e  Evolução Demográfica.  

 

 Alcobaça entre 1970 e 1981 era o município de maior dimensão populacional (24.5% 

dos residentes na região oeste) dos 735 lugares desta região, 221 pertenciam a Alcobaça. Dos 

24 lugares com mais de 1000 habitantes, Alcobaça tinha 7, não conseguindo no entanto que o 

seu aglomerado de maior dimensão ultrapassasse a 5ª posição na hierarquia dos lugares, na 

região do oeste. 

  Neste período, Alcobaça registou um aumento da população idosa (mais de 65 anos) e 

um decréscimo nos escalões mais baixos. 
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    No que diz respeito à população activa houve um aumento entre os indivíduos da faixa 

etária dos 20 e 64 anos na ordem dos 0.3%. 

    Em 1991 a população residente no concelho , que ocupa um território de 412.63 km
2
 de 

área é de 54 382 habitantes (INE; 1998), sendo a densidade populacional média de 131.7 

habitantes por km
2
, com os seguintes grupos etários: 0-14 anos é de 23.9% , 15-64 anos é de 

64.3% mais de 65 anos é de 11.8%.   

 O Conselho de Alcobaça possui 19 Freguesias (INE; 1998), as quais apresentam uma 

oferta no âmbito de equipamentos e serviços  do Desporto 6 (INE; 1998), cultura e Lazer 7. 

(INE; 1998). No quadro que se segue podemos ver o tipo de oferta do Conselho e 

especificamente na Freguesia da Benedita (INE, Inventário Municipal, Equipamentos, 

Serviços e produtos; 1998), relativamente ás áreas de: 

 

 SERVIÇOS  e COMÉRCIO: 

 Lojas e Artigos de Desporto; 

 Artigos Desportivos; 

 Artigos de caça e Pesca; 

 DESPORTO 

 Piscina Coberta ou Descoberta; 

 Pavilhão Desportivo Polivalente; 

 Grande Campo de Jogos (>90 * 45 m); 

 Pequeno Campo de Jogos (Excluindo o Ténis); 

 Campo de Ténis; 

 Circuito de manutenção; 

 CULTURA E LAZER: 

 Biblioteca Aberta ao Público; 

 Salão de Festas; 

 Escola de Música, Dança e Outras; 

 Associação Desportiva, Clube; 

 Imprensa Local; 

 Rádio Local. 
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Quadro 1 :  INE - Instituto Nacional de Estatística (1998); Inventário Municipal, Equipamentos, Serviços e 
Produtos; Direcção regional de Lisboa e vale do Tejo 

 

 

 

 LEGENDA 
Simbologia utilizada : 

Nº - Número de Ocorrências do Serviço 
E - Existência ou não existência do Serviço 
D - Distância ao Serviço em quilómetros 
( V ) - Existe o Serviço 
( - ) - Não Existe Serviço / Valor Nulo  
( A ) - Ambulante 
Para uma melhor análise dos dados deverá ser consultado o instrumento de notação incluído na 
publicação em papel. 

 

 

 A Benedita é uma sede de freguesia constituída por 27 lugares (o mais distante fica a 5 

Km da sede de freguesia), que cobrem uma área geográfica de 30 Km
2
 pertencentes ao 

concelho de Alcobaça, distrito de Leiria. 

 

 A Freguesia da Benedita fica situada a sul do Concelho de Alcobaça e a Oeste da Serra 

dos Candeeiros com 485 m de altitude. É limitada a norte pela Freguesia de Turquel 

(Concelho de Alcobaça), a este pelas Freguesias de Alcobertas (Concelho de Rio Maior) e a 

sul pela Freguesia de Santa Catarina e Alvorninha (Concelho de Caldas da Rainha). 

Atravessada pela Estrada Nacional n.º 1 dista 16 Km de Alcobaça e 12 Km de Rio Maior, 85 

Km de Lisboa e 16 Km do Litoral (proximidade das praias da Nazaré, 26 Km e S. Martinho 

do Porto, 22 Km). 

 

Concelho Freguesia

CÓDIGO 

DISTRITO/CONCEL

HO/FREGUESIA

Artigos 

desportivos

Artigos de 

caça e 

pesca

Piscina 

Coberta ou 

Descoberta

Pavilhão 

Desportivo 

Polivalente

Grande 

Campo de 

Jogos (> 90 

x 45 m)

Pequeno 

Campo de 

Jogos 

(Excluindo 

Ténis)

Campo de 

Ténis

Circuito de 

Manutenção

Biblioteca 

Aberta ao 

Público

Salão de 

Festas

Escola de 

Música, 

Dança e 

Outras Artes

Associação 

Desportiva, 

Clube

Imprensa 

Local
Rádio Local

Nº D E E Nº Nº Nº Nº Nº Nº E E E E E E

Alcobaça 100101 2 - V V 2 3 1 3 3 0 V V V V V V

Alfeizerão 100102 0 11 - V 0 0 0 0 0 0 - V - V - -

Alpedriz 100103 0 15 - - 0 0 1 0 0 0 V V V V - -

Bárrio 100104 0 5 - - 0 0 1 1 1 0 - V V V - -

Benedita 100105 2 - V V 0 4 1 1 0 0 - V V V V V

Cela 100106 0 7 - - 0 1 0 0 0 0 - V V - - -

Coz 100107 1 - V V 0 0 1 0 0 0 - V - V - -

Évora de 

Alcobaça
100108 0 5 - - 0 1 1 5 0 0 - V V V - -

Maiorga 100109 0 4 - - 0 0 1 0 0 0 V V V V - -

Pataias 100110 1 - V V 0 2 3 1 0 1 - V - V V -

Aljubarrota 

(Prazeres)
100111 1 - V - 0 0 4 0 0 0 - V V V - -

São Martinho do 

Porto
100112 1 - V V 0 0 1 0 0 1 V - - V - -

Aljubarrota (São 

Vicente)
100113 1 - V V 0 0 0 2 0 0 - V - V - -

Turquel 100114 1 - V V 0 1 1 0 0 0 - V V V V -

Vestiaria 100115 0 2 - - 0 0 1 0 1 0 - V V V - -

Vimeiro 100116 0 11 - - 0 1 1 2 0 0 - V - V - -

Moita 100117 0 5 - - 0 0 1 0 0 0 - V V V - -

Martingança 100118 0 20 - - 0 0 1 1 0 0 - V - V - -

Montes 100119 0 10 - - 0 0 1 0 0 0 - V - V - -

ALCOBAÇA

Loja de Artigos de 

Desporto

Serviços e Comércio
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b. A população. 

 

 Segundo os dados da Junta de freguesia a Benedita (freguesia) é constituída por cerca de 

8.500 habitantes, o que não coincidem com o censo de 1991 que refere 7 266 habitantes 

(população presente – 3 666 do sexo feminino, 3.600 do sexo masculino). 

 O número apresentado pela Junta de Freguesia parece confirmar-se quando constatamos 

que o recenseamento apresenta uma variação média anual de 127 novos jovens recenseados 

(nos últimos 5 anos) o que equivale, caso se mantenha, a mais 2 286 habitantes menos de 18 

anos e que, conjuntamente com os 6 030 recenseados em 1994, totalizariam pelo menos 8 316 

habitantes. Considerando que nem toda a população residente está recenseada na freguesia a 

estimativa aponta para cerca de 8 500 residentes. 

 Através da análise do recenseamento constata-se um crescimento da população em 

idade activa a verificar pelo crescente número de jovens recenseados anualmente. Com base 

no número de novos recenseados e dos eliminados nos últimos 5 anos a Benedita apresenta 

um crescimento populacional de 1.6% ao ano. 

 Este crescimento populacional operou-se de forma irregular pelos diferentes lugares da 

freguesia e associa-se ao volume de emprego aí criado pelas empresas. Desta forma, dois 

lugares – Benedita e Ribafria, totalizam 42% (3 074) da população residente. 

 Na década de oitenta os efectivos do lugar da Benedita (sede de freguesia e onde se 

centram as escolas do Ensino Preparatório e Externato Cooperativo e os Serviços de Saúde) 

observaram um acréscimo relativo de + 164.6% (1 478) habitantes. 

 Trata-se de uma zona com a população relativamente jovem, no presente ano lectivo 

(1994/95), a escola Preparatória comporta 500 alunos e o Externato Cooperativo (do 7º ao 12º 

ano) 1 700 alunos. Segundo os dados do último censo a população estudantil com 12 anos ou 

mais é de 701 indivíduos. Esta discrepância de dados diz respeito, fundamentalmente, à 

atractividade desempenhada pela Escola preparatória e pelo Externato Cooperativo aos 

estudantes das  freguesias mais próximas. 

 Assiste-se a um abrandamento da taxa de crescimento demográfico devido à redução da 

taxa de natalidade. Esta redução manifesta-se sobretudo na diminuição do número de alunos 

das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

 A confirmar a tendência de redução da população estão os dados sobre a população 

residente por grupo etário (último Censo) dos quais resulta uma estrutura etária da população 

cuja pirâmide tende ao adelgaçamento da base. Este adelgaçamento verifica-se a partir do 

grupo etário entre os 25 e 29 anos, grupo que apresenta maior dimensão (701 indivíduos). 
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 No que respeita ao nível de instrução a freguesia das Benedita apresenta uma taxa de 

analfabetismo de 8%, sendo a segunda taxa mais reduzida das freguesias do Conselho de 

Alcobaça. A maior percentagem da população (48%) possui o nível de instrução primária, 

17% e o ensino preparatório, 22% o nível secundário e 5% apresenta outros níveis de 

habilitação. 

 

      GRÁFICO 1: Estrutura Etária da População Residente. 

 

         Fonte: Recenseamento Geral da População, 1991 I.N.E. citado por RUFINO, Isabel (1994). 

 

 

c.  Estrutura produtiva e População Activa.  

 

 Continuando a abordagem demográfica da freguesia da Benedita a partir dos dados do 

último Censo constata-se que 60% (3 677) da população residentes com 12 ou mais anos 

(6081) exercem actividade económica e 59% (3 612) estão empregados. Sem actividade 

económica estão 40% dos residentes (2 404), 12% são domésticas (720), reformados são 748 

e estudantes 701, conforme se pode observar no quadro seguinte. 
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 QUADRO 2: População Residente com 12 ou Mais Anos por Condição perante Actividade Económica. 

 

Fonte: recenseamento Geral da População, 1991 I.N.E. citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e 

Empresários: Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia do trabalho, 

I.S.C.T.E., Lisboa. 

 

 

 Repartindo a população residente segundo o grupo sócio-económico temos: do total de 

3 677,419 indivíduos (11.5%) são empresários e pequenos patrões/profissionais, 654 (18%) 

são trabalhadores independentes, 277 (7,6%) são directores, dirigentes, quadros intelecto-

científicos, técnicos médios, intermédios e encarregados, 2 293 (63%) são trabalhadores 

assalariados/operários. 

 A estrutura da população activa caracteriza-se por um elevado peso do sector secundário 

que ocupa 75 5% da mão-de-obra (3 164 trabalhadores). Dentro deste sector, 46.7% da mão-

de-obra (1 957 trabalhadores) centra-se nas empresas de fabricação/confecção de artigos de 

couro e substitutos e 11.9% (499 trabalhadores) nas empresas de fabricação, transformação 

metálica, cutelaria e serralharia. 

 O sector terceário ocupa o segundo lugar representando 21.2% (888 trabalhadores) do 

volume de emprego e finalmente o sector primário com 3.1% (131 trabalhadores). 

 A estrutura produtiva caracteriza-se pelo elevado número de P.M.E., um total de 393 

empresas, das quais 246 (62.6%) são do sector secundário, seguindo-se o sector terceário com 

124 (31.6%) e o sector primário com 23 (5.8%). O tecido produtivo apresenta um elevado 

grau de especialização no calçado, marroquinaria e cutelaria e em menor número as empresas 

de transformação e preparação de produtos alimentares (onde se encontram as duas empresas 

que apresentam maior volume de vendas, cujo negócio consiste na venda de rações para 

Total

N.º % N.º % N.º %

População residente com 12 ou mais anos 2985 49,00% 3096 51,00% 6081

População com actividade económica 2180 36,00% 3901 64,00% 3677 60,00%

População empregada 2152 35,00% 1462 24,00% 3612 59,00%

População desempregada 28 0,50% 37 0,60% 65 1,00%

População sem actividade económica 805 13,00% 1599 26,30% 2404 40,00%

Estudantes 346 5,70% 355 5,80% 701 12,00%

Domésticas 4 0,07% 716 11,80% 720 12,00%

reformados 327 5,40% 421 6,90% 748 12,00%

Incapacidade permanebte para o trabalho 27 0,40% 14 0,20% 41 0,70%

Outros 101 1,70% 93 1,50% 194 3,10%

Homens Mulheres
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animais). Actualmente em expansão, com recurso a projectos de ILES (Centro de Emprego de 

Alcobaça), estão as explorações de pedreiras, na zona da serra, e indústria de apoio. 

 Apesar do volume de emprego se centrar na indústria de calçado e marroquinaria, 

sectores pouco competitivos “com consequências negativas para o emprego em qualidade e 

quantidade”, o desemprego é de 2%, 84 trabalhadores inscritos no Centro de Emprego de 

Alcobaça. Em 1991, segundo o censo, o número de desempregados era 65%. 

 Os desempregados inscritos (Abril 1995) no centro de Emprego são 41 do sexo 

feminino e 43 do sexo masculino, proporcionalidade que não se verifica no número de 

trabalhadores empregados. 

 

 Dos 4 183 trabalhadores das empresas (nos diferentes sectores) da Benedita, 1 945 são 

homens e 2 238 são mulheres, uma diferença de mais 294 elementos do sexo feminino. No 

sector primário  os homens são a maioria: 108 e apenas 23 mulheres. São os sectores 

secundário e terceário que empregam mais elementos do sexo feminino. No sector secundário, 

o mais significativo da região, 45.5% dos trabalhadores são homens e 54.4% são mulheres, 

verifica-se assim um diferencial de 9%. Mas é no sector terceário que se verifica uma maior 

percentagem de mulheres, uma vez que existem nesse sector 44.8% de homens e 55.2% de 

mulheres, ou seja, mais 10.4% de mulheres. 

 

 Trata-se de uma zona de fraca movimentação pendular em que uma pequena 

percentagem da população sai diariamente da freguesia e entra, proveniente das freguesias 

vizinhas, um elevado número de activos que trabalha ou estuda na Freguesia, tendo este 

espaço vindo a exercer uma grande atracção para as freguesias dos concelhos limítrofes em 

termos de oferta de emprego (Rio Maior e Caldas da Rainha). Esta atracção apresenta-se 

menos intensa nos últimos dois anos face ás crises conjunturais com repercussões no acesso 

aos mercados das indústrias de calçado, marroquinaria e cutelaria. 

 

 A polarização do emprego remunerado na indústria transformadora, num quadro de 

complementaridade com actividade agrícolas, implica que o padrão de localização das 

indústrias seja efectuado nos mesmos moldes em que se processa o povoamento, ou seja, 

disperso. 
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Quadro 3: Empresas e emprego por sector de actividade. 

 

Fonte: Segurança Social de Leiria (1991), I.N.E. Indústria (1990) e UNIVA Emprego – Benedita, levantamento 

da comunidade, 1995, citado por citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e Empresários: Cultura da Empresa – A 

Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia do trabalho, I.S.C.T.E., Lisboa. 
 

 

 

 

 Quadro 4: Empresas e emprego por sector de actividade – Sector secundário. 

 

Fonte: Segurança Social de Leiria (1991), I.N.E. Indústria (1990) e UNIVA Emprego – Benedita, 

levantamento da comunidade, 1995, citado por citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e Empresários: 

Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia do trabalho, I.S.C.T.E., Lisboa. 
 

 

 

 

Sector de Actividade
N.º 

Empresas

PRIMÁRIO N.º % N.º % N.º %

Agricultura e Pecuária 19 41 10,00% 30 0,70% 11 0,30%

Extracção de Rochas 4 91 2,20% 79 1,90% 12 0,30%

TOTAL 23 131 3,10% 108 2,60% 23 0,50%

N.º Empregados

Masculino Feminino Total

Sector de Actividade
N.º 

Empresas

SECUNDÁRIO N.º % N.º % N.º %

Transformação e Preparação de 

Produtos Alimentares 23 261 6,20% 162 3,90% 99 2,30%

Confecção, Fabricação de Artigos de 

Couro e Substitutos. 121 1957 47,00% 583 14,00% 1374 33,00%

Carpintaria, serração 12 83 2,00% 67 1,60% 16 0,40%

Impressão, Transformação de papel 3 30 0,70% 16 0,40% 14 0,30%

Fabricação de Artigos Mat. Plásticas 2 19 0,40% 16 0,40% 3 0,07%

Fabricação de Artigos de Pedra 7 67 1,60% 63 1,50% 4 0,10%

Fabricação Máquinas Transf. 

Metálica, Cutelaria, Serralharia 32 499 12,00% 340 8,20% 159 3,80%

Construções, Reparações de Edifícios 

e Obras Públicas 47 247 5,9 189 4,5 58 1,4

TOTAL 247 3163 75,7 1436 34,4 1727 41,3

N.º Empregados

Feminino Masculino Total
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 Quadro 5: Empresas e emprego por sector de actividade – Sector Terciário. 

 

Fonte: Segurança Social de Leiria (1991), I.N.E. Indústria (1990) e UNIVA Emprego – Benedita, 

levantamento da comunidade, 1995, citado por citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e Empresários: 

Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia do trabalho, I.S.C.T.E., Lisboa. 
 

 

 

 

 

   Quadro 6: Distribuição Por Sectores 

 

Fonte: Segurança Social de Leiria (1991), I.N.E. Indústria 

(1990) e UNIVA Emprego – Benedita, levantamento da 

comunidade, 1995, citado por citado por RUFINO, Isabel (1994) 

“Empresas e Empresários: Cultura da Empresa – A Benedita”, 

Dissertação de Mestrado em Sociologia do trabalho, I.S.C.T.E., 

Lisboa. 

 

 

 

Sector Homens Mulheres

Primário 131 3,20% 108 23

Secundário 3164 75,60% 1439 1725

Terceário 888 21,00% 398 490

Total 4183 1945 2238

46,50% 53,50%

Total

Sector de Actividade
N.º 

Empresas

TERCIÁRIO N.º % N.º % N.º %

Comércio por Grosso 22 115 2,80% 72 1,80% 43 1,00%

Comércio por Grosso de Gado 3 10 0,20% 7 0,20% 3 0,07%

Comércio por Retalho 66 258 6,10% 131 3,10% 127 3,00%

Cafés, Bares e Restaurantes 20 100 2,40% 47 1,10% 53 1,30%

Camionagem e Carga 5 17 0,40% 15 0,40% 2 0,05%

Serviços, Contabilidade Jurídicos 12 37 0,90% 19 0,50% 18 0,40%

Saúde 4 25 6,00% 12 0,30% 13 0,30%

Bancos 4 33 7,00% 27 0,60% 6 0,10%

Seguros 2 8 0,20% 4 0,09% 4 0,09%

Cabeleireiros e Estética 10 22 0,50% 6 0,10% 16 0,40%

Educação 252 6,00% 52 1,20% 200 4,80%

Junta de Freguesia 7 0,20% 7 0,20%

Associações. 9 0,20% 4 0,09% 5 0,10%

TOTAL 148 888 21,20% 398 9,50% 490 11,70%

N.º Empregados

Total Masculino Feminino 
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Quadro 7: Escalões de Dimensão da Empresa. 

 

Fonte: UNIVA Emprego – Benedita, levantamento na comunidade, 1995, citado por RUFINO, Isabel 

(1994) “Empresas e Empresários: Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia 

do trabalho, I.S.C.T.E., Lisboa. 

 

 

 Sintetizando, se nos limitarmos á abordagem deste espaço local na sua vertente 

produtiva (tendo em conta os dados anteriores) verificamos que este  apresenta as seguintes 

características: 

a.A estrutura da população activa é caracterizada por um elevado peso do sector secundário 
(75,6%); 

b.Predomínio dos sectores tradicionais; 
c.Forte especialização produtiva, com incidência na confecção e fabrico de artigos de couro e 

substitutos – calçado e marroquinaria, com um total de 121 empresas (que representa 49% do 
sector). Em segundo nível de importância temos as empresas de fabricação e transformação 
metálica – cutelaria e serralharia,  com um total de 32 empresas (que representa 13% do 
sector) e emprega 499 trabalhadores (16% do volume de emprego do sector). 

d.As empresas são na totalidade de pequena e média dimensão; 
e.As empresas recorrem a uma bacia de emprego que ultrapassa os limites da freguesia; 
f.Ao nível etário apresenta uma população relativamente jovem e uma taxa de actividade elevada 

(60% da população residente com mais de 12 anos possui actividade económica); 
g.Predomínio de mão-de-obra feminina na indústria; 
h.Aumento significativo do desemprego feminino em 1996 devido á crise na indústria de calçado; 

 

 Contudo, se retomarmos o quadro teórico, este dá-nos conta da importância dos factores 

culturais, da sociocultura no crescimento económico, e, por esta via, atribui os dinamismos 

sociais, ou seja, o desenvolvimento endógeno á sociocultura dominante. Trata-se de atribuir às 

estratégias dos actores (reterritorialização) a capacidade de reacção à internacionalização 

(desterritorialização) das relações económicas. 

 Assim, tendo em conta esta importância atribuída ao poder de regulação da sociocultura, 

emerge a necessidade de se proceder á abordagem deste espaço produtivo na sua vertente 

sociocultural, e particularmente ás condições de reprodução social, os modos de 

funcionamento e de acção de uma comunidade, carece de uma abordagem prévia da sua 

Escalões de Dimensão Total de trabalhadores
Média trabalhadores 

por empresa

N.º % N.º %

Micro empresa 0 - 9 431 14,80% 136 68,00% 3,2

Pequenas Empresas 10 - 99 1832 62,80% 60 30,00% 30,5

Médias empresas 100 - 499 653 22,30% 4 2,00% 163,3

Total 2916 100,00% 200 100,00% 14,6

Total de empresas
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história no sentido de permitir compreender a actualidade. É um facto que a história de cada 

país ou região atribui particularidades específicas a cada processo de desenvolvimento. 

 

d.  Factores de Desenvolvimento Industrial .  

 

 Nos anos 50 predominava a agricultura e um elevado número de artesãos, em 1958 

havia 616 sapateiros e 76 cutileiros entre 973 trabalhadores, num total de 5 176 habitantes. 

Em dois anos e meio o número de oficinas reduziu de 132 para metade. No início dos anos 60 

a presença de uma Equipa de Estudo e experimentação de Desenvolvimento Comunitário 

levou a que as pequenas empresas artesanais se começassem a associar construindo novas 

empresas, unidades produtivas de maior dimensão e mais industrializadas (em 1964 a Sicabe 

empregava 94 trabalhadores dos quais 88 eram sapateiros). 

 Agrupadas em pequenos núcleos ou em oficinas manuais de pequena dimensão (por 

vezes em situação de ilegalidade), os sapateiros fabricavam calçado de tipo grosseiro que 

vendiam directamente no mercado. Estes sapateiros eram simultaneamente agricultores o que 

levava á escassez de mão-de-obra nos períodos de verão, época em que estes deixavam as 

oficinas para se dedicarem ás tarefas agrícolas. 

 Após um período de união (anos 60), assiste-se a um processo de fragmentação das 

unidades produtivas que, seguindo um modelo de industrialização difusa, se alastraram 

também pela freguesia vizinha de santa catarina e posteriormente de Turquel. 

 Em 30 anos a Benedita foi palco de grandes transformações: o número de habitantes 

registou um acréscimo relativo de mais de 65% (3 324) e a população activa (número de 

trabalhadores nas empresas da freguesia) registou um aumento de 400% (mais 3 210 postos 

de trabalho), mantendo as características de uma industrialização difusa com implantação de 

unidades de pequena e média dimensão. 

 Para este crescimento económico contribuíram factores exógenos, nomeadamente a 

referida experiência de Desenvolvimento Comunitário fomentada por organismos estatais e 

pela Gulbenkian, a situação geográfica (Litoral Norte de Lisboa), as infra-estruturas de 

transportes e comunicações (atravessada pela estrada Nacional n.º 1) e factores endógenos 

como o dinamismo das gentes locais provenientes, além do mais, de um solo pouco 

qualificado para a agricultura, surgindo assim unidades de pequena e média dimensão em 

locais (áreas rurais), até então, sem tradição industrial (LEMOS, M.ª Lurdes, 1966, cit. RUFINO, 

Isabel , 1994). 

 Recorrendo ainda á mesma fonte, os objectivos da equipa eram: 
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a.Experimentar e estudar técnicas de Desenvolvimento Comunitário com vista ao Desenvolvimento 
geral das populações menos evoluídas no contexto social, económico e político português; 

b.Obter a curto prazo um efeito de demonstração válido para o público em geral – a Administração 
e a população; 

c.Preparar técnicos para o desenvolvimento comunitário; 
d.Criar entre os responsáveis e nas Universidades uma mentalidade favorável ao Desenvolvimento 

Comunitário. 
 

 Esta experiência é formulada a partir de planos de acção de curto e médio prazo, 

assentes na inventariação dos recursos locais (existentes e potenciais) e nas necessidades 

sentidas pela população. Diagnosticadas as principais necessidades são programadas medidas 

de acção nos sectores: agricultura, silvicultura e pecuária; indústria e comércio; educação; 

habitação; saúde e infra-estruturas. 

  

 Apesar de ter passado pela experiência de Desenvolvimento Comunitário (factor 

exógeno), pode-se considerar que o processo de industrialização foi iniciado e desenvolvido 

por agentes locais (artesãos) resultando na consolidação de um sector industrial especializado 

a partir da capacidade profissional e da acumulação de uma cultura técnica industrial. Tem-se 

memória da existência, no início do século, da actividade industrial (artesanal) assente na 

pessoa do empresário produtor/vendedor que, oscilando entre períodos de produção e 

comercialização, garantia as vendas (cutelarias e calçado) comercializadas para regiões do 

Ribatejo e Alentejo. 

 Esta evolução do quadro artesanal para o industrial insere-se numa lógica de 

desenvolvimento de base local a partir do “saber-fazer”, da experiência acumulada e da 

dinâmica dos agentes. É a presença de empresários, pertencentes na quase totalidade ao meio 

local, que vai permitir ao crescimento industrial local apresentar especificidades 

marcadamente territorializadas com o predomínio da industria de calçado, marroquinaria 

(transformação de couros) e cutelarias. Trata-se de um crescimento industrial consolidado ao 

longo do tempo na base de P.M.E. 

 Assente no esforço do peso dos sectores tradicionais, caracteriza-se por uma acentuada 

mobilidade social proveniente da dinâmica industrial local que possibilita aos operários o 

trabalho por conta própria com o recurso crescente ao trabalho de outros operários. Este 

empresário de raiz local torna-se agente colectivo interveniente na dinâmica de 

funcionamento da industria local. 
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 Além de se tratar de um espaço de produção caracterizado pela acção e comportamento 

dos agentes locais, a especialização e a acumulação de uma cultura técnica é um espaço de 

reprodução social de base local, caracterizado pela persistência de fortes presenças rurais. São 

raras as famílias residentes na Freguesia que não possuem pelo menos uma parcela de terra 

para exploração agrícola. A reprodução das condições de vida em família é, desta forma, 

assegurada com a produção agrícola de natureza complementar com particular destaque para 

o desenvolvimento da pecuária e em menor número da pecuária – bovina. Os efectivos 

pecuários da freguesia são cerca de 70 000 suínos, ou seja, 8.3 porcos por habitante. Estes 

dados reflectem a persistência e o nível de importância da presença rural (agro-pecuária). A 

suinicultura, para além de desempenhar uma função social de suporte á competitividade das 

restantes actividades económicas, assume-se, também ela, como uma importante actividade 

económica; o volume de negócios do porco na Benedita ronda os 3 milhões de contos/ano 

segundo fonte Tresbene citado por Rufino, Isabel (1994), Cooperativa de tratamento de 

Efluentes das suiniculturas da Benedita, C.R.L.,  A confirmar a importância económica da 

suinicultura está o volume de vendas da Cooperativa Agrícola de Criadores de Gado da 

Benedita no valor de 5 milhões e 300 mil contos no ano de 1995. Esta Cooperativa 

comercializa rações para animais sendo constituída por 1 050 sócios, 250 da freguesia da 

Benedita e 800 das freguesias limítrofes. Segundo o último levantamento em Junho 1995 

(RUFINO, Isabel 1994), Foram identificadas 180 suiniculturas em actividade, onde existem 

cerca de 55000 animais (20 Animais/ha). Trata-se predominantemente de unidades de 

pequena/média dimensão com um efectivo em permanência inferior a 1 000 animais. Das 180 

suiniculturas 173 são complementares de outras actividades, ou seja 96% das suiniculturas 

possuem capacidade até 400 efectivos. 

 Esta importância do trabalho familiar, reforçado na complementaridade entre trabalho 

agrícola (suinicultura) com actividades não agrícolas, vai desempenhar uma função social de 

suporte á competitividade das restantes actividades económicas permitindo uma 

competitividade assente, em grande parte, na base de baixos salários. 

 É um facto que as crises da pecuária (queda dos preços da carne do porco) assumem 

uma importância vital nos consumos das famílias (redução dos consumos nos mercados, lojas 

da região) com repercussões nas actividades socioculturais e de lazer. As associações 

recreativas e culturais da Freguesia (As associações da Freguesia da Benedita dedicadas a 

actividades culturais, desportivas e humanitárias são na totalidade 14), distribuídas pelos 

lugares (Moinhos Novos, Cabecinha, Frei Domingos, Azambujeira, Candeeiros, Venda das 
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Raparigas, Ninho D’Aguia, Taveiro), vêem o seu projecto de construção da sede própria 

associada, sobretudo, ao mercado do porco. 

 

 O trabalho familiar, reforçado na complementaridade entre o trabalho agrícola com 

actividades não agrícolas, desempenha uma função social de suporte á competitividade das 

restantes actividades económicas, que assentam, em grande parte, na base de baixos 

salários. 

 

 Em função da análise dos processos de desenvolvimento local, que acabamos de 

realizar, podemos dizer que estamos perante a formação de um sistema produtivo local. 

 Este recente desenvolvimento (do crescimento económico) relaciona-se, como podemos 

ver, com as condições estruturais do desenvolvimento industrial português e simultaneamente 

enquadra-se no período de mudança paradigmática, face á emergência de novas formas de 

regulação económica, com o reforço da importância atribuída ás P.M.E. 

 

 Contudo, e apesar do Plano de Desenvolvimento Monetário (1994) referir a 

importância atribuída á indústria da Benedita no nível de crescimento industrial do Concelho 

(Alcobaça), dada a atractividade exercida sobre populações exógenas (no que respeita aos 

mercados de emprego) é necessário ter em conta que este dinamismo económico assenta nas 

industrias  que potencialmente apresentam maiores dificuldades de acesso aos mercados 

(calçado, marroquinaria e cutelaria). Trata-se de uma dinâmica de desenvolvimento do 

potencial endógeno assente na concentração de actividades económicas pouco diversificadas 

cuja competitividade tem por base o recurso intensivo a uma mão-de-obra de baixos salários. 

 

 Este contexto não impede que o P.D.M. (1994) considere que o Concelho de Alcobaça 

e, como tal, também a Benedita dispõe de importantes trunfos que, apesar dos riscos e de 

alguns efeitos perversos, lhe permitem um razoável optimismo quanto ás perspectivas do 

desenvolvimento sócio-económico. Para o efeito, remete para a  necessidade de se substituir a 

competitividade assente em baixos salários pelo acréscimo do investimento com o recurso a 

novas tecnologias, marketing e design, o acesso á informação e saberes, potencializado-se 

novas vantagens competitivas. 

 Importa referir que o desenvolvimento deste espaço se enquadra (para além do 

desenvolvimento industrial português no tempo e no espaço, como já demos conta) no 
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período de mudança paradigmática, face á emergência de novas formas de regulação 

económica, com o reforço da importância atribuída ás P.M.E. 

 

 

Quadro 8: Densidade populacional da Freguesia da Benedita em 1991. 

População Presente  Grupos Etários   Área  

Total  Homens  Mulheres 0-14 15-24 25-64 65 ou +   Área  Densidade 

          Km2  hab/km2. 

 

7266  3600   3666  1714 1239 3836 477  29.23  254 

 

 

 

e. A Freguesia da Benedita 

 

 

 Quadro 9: Numero de Praticantes na Freguesia da Benedita e Turquel. 

 Freguesias Associações Praticantes Femininos Masculinos 

 Benedita 5  619  165  454 

 Turquel  2  219  54  165 

 Dados recolhidos pessoalmente. 

 

 O Fitness no concelho de Alcobaça tem vindo a progredir nos últimos três anos, nesta 

altura existem já 5 Ginásios, porque a população tem vindo a aderir mais à prática desportiva, 

mais propriamente  às actividades físicas de lazer neste tipo de espaços. 

 

 Na concepção de uma ISCF é importante reconhecer a sua importância enquanto 

espaço de lazer , isto é, compreender que se trata de um serviço de lazer e que, para além 

do mais, pode e deve  assumir um importante papel no panorama do sistema nacional de 

saúde uma vez que contribui para a promoção da saúde. Segundo Dumazedier (1962), lazer  é 

o conjunto de ocupações ás quais o indivíduo se pode entregar livremente seja para 

desenvolver a sua informação ou a sua formação desinteressada, a sua participação social 

voluntária ou a sua livre capacidade criadora depois de ser separado das suas obrigações 

profissionais, familiares e sociais. 
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 O lazer, qualquer que seja o sector, físico ou intelectual, corresponde a três funções: 

desenvolvimento, descontracção e divertimento. Não é forçoso esperar que o lazer desportivo 

seja reduzido a um desenvolvimento máximo dos lazeres desportivos, porque o desporto é um 

lazer, entretanto uma grande maioria não procurará no desporto o desenvolvimento mas as 

outras funções do lazer - o divertimento e a descontracção." 

 

 O papel das actividades físicas de  lazer e recreação implementadas nas ISCF devem, na 

minha opinião, permitir a ocupação dos tempos livres na prática de jogos e desportos num 

ambiente de convívio, estimulando um grande número de praticantes, reforçando as relações 

sociais ao nível da família, do grupo, do clube ou da comunidade. 

 

 Muitos dos técnicos que desempenham funções nos ginásios são professores de 

Educação Física os quais, na minha opinião devem também aqui, nas ISCF, seguir os 

objectivos da Educação Física. 

 

 Os objectivos da Educação Física não se esgotam na escola  (Sobral, 1985): 

 

1. Formação do corpo: 

 

a. Aquisição de bons hábitos posturais,  
b. Desenvolvimento harmonioso dos diferentes segmentos corporais, 
c. Prevenção e recuperação das anomalias morfológicas através de exercício   
compensatórios), desenvolvimento funcional. 

 

2. Estruturação do comportamento motor: 

 

  a. Consciência e conhecimento do corpo próprio; 
  b. Domínio do equilíbrio; 
  c. Independência segmentar; 
  d. Definição de lateralidade; 
  e. Domínio da inibição e dos mecanismos respiratórios. 
  f. Aperfeiçoamento das condutas motoras de base. 
 

 3. Formação de uma estrutura física: 

 

 A função da actividade física na sociedade contemporânea desenvolvida nas ISCF não é 

unicamente combater o hipocinetismo, e portanto diminuir alguns efeitos perniciosos da 

civilização moderna (Bouchard ,1974), mas também: 
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a. Optimizar o desenvolvimento físico do indivíduo e alargar as reservas funcionais do organismo. 
b. As actividades físicas prestam um contributo fundamental à evolução biopsicológica do 

indivíduo estimulando o desenvolvimento das estruturas locomotora, orgânica e perceptivo-
cinética. 

c. Desenvolvem e aperfeiçoam as qualidades e capacidades humanas e o aumento das suas 
forças vitais e criativas; 

d. Fomentar a expressão, desenvolvimento e afirmação da personalidade humana; 
e. Favorecem o desenvolvimento da personalidade ao exercitarem as capacidades expressivas e 

comunicativas do corpo humano, ao proporcionarem oportunidades de superação e educação 
da vontade assim como inúmeras situações de convívio e relação social; 

f. Na actividade física o homem pode encontrar oportunidade de concretizar o seu desejo de 
dominar a Natureza, de se ultrapassar, de experimentar os seus limites, de se aperfeiçoar e de 
aprofundar o conhecimento sobre si próprio e sobre os outros homens; 

g. Satisfazer necessidades sociais, psicológicas e fisiológicas proporcionando o indispensável 
equilíbrio psíquico e emocional; 

h. Favorecer o desenvolvimento social na medida em que constitui uma forma de combate à 
degradação da qualidade de vida; 

i. Desenvolver o gosto pelo exercício equivale a desenvolver a consciência da importância do ar 
livre e não poluído, da defesa do meio ambiente, do urbanismo equilibrado, do tempo livre; 

j. Reivindicar o direito à actividade física é reivindicar melhores condições de vida assim como o 
tempo e os meios para a sua prática; 

k. Constitui, portanto, uma importante via de consciencialização social; 
l. Ocupar os tempos livres de forma activa e valorizadora: 

m. A actividade física deve ser entendida como uma necessidade psicofisiológica, social e 
emocional do homem contemporâneo e não como simples actividade de refúgio às agressões 
sociais ou de simples compensação. 

 

  

 

2.1.4. A perspectiva “Holística” de Wellness  e a qualidade do serviço 

prestado no Ginásio Equilíbrio enquanto ISCF.  

 

 

 Podemos verificar que desde os ergónomos, Professores de Educação Física, 

Fisiologistas, Biomecânicos, Antropólogos, Sociólogos, Psicólogos, Nutricionistas e todos os 

outros nas suas áreas especificas pretendem simplesmente contribuir com o seu conhecimento 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas que servem pela divulgação do conhecimento e 

não impor o seu modo de ver a realidade como se a sua visão fosse a melhor e única. Por isso 

temos que entender que a visão do indivíduo no seu todo é a única forma de podermos ajudar 

os outros a encontrar o seu caminho. A Educação Física como o Desporto com as suas 

vertentes nas ISCF, são necessárias desde que cumpram á luz de uma correcta perspectiva 
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ética, isto é, desde ofereçam a quem delas se serve um bom motivo de satisfação “prazer” e 

uma melhoria da sua qualidade de vida. 

 A desportivização provoca uma fragmentação, uma crise de desvinculada e nunca o ser 

humano esteve tão fragmentado. Como pessoa, vive esfacelado entre mente e o coração e pelo 

mundo, está dividido em nacionalidades e conflitos infindáveis.  

 A Holística surge como uma resposta a essa crise. Seja como for, o seu significado vai 

perdurar, porque a Holística é uma solução vital para a humanidade dividida, exilada da visão 

de totalidade, da consciência da inteireza. A Holística é uma resposta biológica, organísmica, 

de uma espécie que está ameaçada na sua própria perpetuação (Crema, 1994). 

 

 O “Holismo” (do grego holos, totalidade, todo, inteiro), é uma concepção sistémica da 

vida e do mundo, baseada na consciência do estado de inter-relação e interdependência 

essencial de todos os fenómenos: físicos, biológicos, psicológicos, sociais, culturais e 

espirituais (Pallegrini, 1995). Smuts pode ser considerado o “pai” da Holística, pois foi ele 

quem cunhou a expressão - Holismo  - sustentando, em 1916, que há um continuum,  uma 

continuidade entre a matéria, a vida e a mente (Crema, 1994). 

 

 Contrapondo-se á unilateralidade (proposta na especialização desportiva e no culto do 

desportivismo), temos a proposta Holística  (o culto da saúde enquanto aglutinadora das 

várias dimensões humanas focadas utilizando as actividades físicas e desportivas de forma 

harmoniosa, equilibrada e multilateral de forma a proporcionar bem estar e qualidade de vida 

-“Wellness”). Mas, contudo as práticas desportivas são parte integrante dos programas de 

Wellness. A Holística considera a totalidade e suas partes, evitando os extremos de 

reducionismo e no totalitarismo. É preciso ter muito cuidado com os opostos. A visão 

Holística respeita a dinâmica do todo e das suas partes; as partes adquirem um sentido no 

todo. A síntese descansa na análise; a análise inspira-se na síntese. Como dizia Lao Tsé, sábio 

chinês: “O alto descansa no profundo. A montanha descansa na planície” (Crema, 1994). 

 Na minha perspectiva esta necessidade da integração global reflecte-se perfeitamente na 

pessoa do empreendedor “Enterpreneur” que não é mais que alguém que deve aglutinar e 

sistematizar um corpo de conhecimentos “Skills” que lhe permitam criar uma ISCF que 

envolve desde aspectos relacionados com inúmeras áreas do conhecimento. Tem que evoluir e 

liderar numa perspectiva multidisciplinar de forma a integrar vários elementos do 

microambiente da empresa (marketing, clientes, concorrentes, público e a própria empresa) e 

descrever as mudanças-chave que ocorrem em elementos importantes do macroambiente da 



 

 

 
120 

empresa (demográfico, económico, tecnológico, político, cultural e natural) (Kotler & 

Armstrong, 1998). Esta análise deve estar presente tanto na concepção como no processo 

normal de evolução da empresa. 

 

Quadro  10: Aspectos do processo do empreendimento de Hisrich & Peters (1998): 

 

Identificar e avaliar a  Desenvolvimento do        Recursos       Gerir a empresa. 
Oportunidade.   Plano de negócios       Necessários 
 
Criação da oportunidade  Sumário Executivo:       Recursos que        Variáveis chave 
              o empreen-         para o sucesso. 
Valor real e percebido da  1. Descrição do Negócio         -dedor possui.       Identificação do       
Oportunidade    2. Descrição da indústria.                  problema e de  
     3. Plano de marketing.       Provisões          potenciais  
Risco e retorno da  4. Plano financeiro.       Disponíveis            problemas 
Oportunidade    5. Plano de produção.       e recursos em falta. 
     6. Plano organizacional .               Implementação de 
Oportunidade versus skills  7. Plano operacional.        Acesso a          sistemas de controlo 
Pessoais e objectivos  8. Sumário.          recursos          (auditorias de 
               Necessários         qualidade). 
Situação Competitiva 
 

 

 

 

 As ISCF fruto de empreendedores, implementam  actividades de lazer no âmbito do 

exercício físico como serviço de base principal, integrados de preferência, em programas de 

“Wellness”, os quais  devem ser desenvolvidos de forma a possuir uma qualidade global na 

aproximação de cada indivíduo, isto significa uma personalização específica e individual da 

iniciativa. Por exemplo, programas de exercícios “Feitos por medida”. Este será o pano 

de fundo, o alicerce deste projecto enquanto empresa. Qualquer outro propósito que se 

sobreponha a estes três conceitos, (lazer, saúde e exercício físico) desvirtuará o fundamento 

que está por detrás da constituição de ISCF. 

 (“Tecnhogym report”,1994), O Wellness  permite aos indivíduos de atingir o seu 

equilíbrio óptimo a nível psicofísico recuperando a sua funcionalidade, lutando e prevenindo 

os problemas tipicamente associados com um estilo de vida sedentário. 

 Devemos ter em mente que, os  padrões sociais estão a mudar a atenção  pública para 

novos estilos e exigências. O Consumismo eufórico dos anos 80 noutros países e que se 

verifica correntemente no nosso país está a transformar-se, dando espaço para a substancial 

mudança de atitude que pode ser detectada na forma como vemos o nosso corpo. Depois da 
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celebração dos valores narcisistas e hedonistas, o início dos noventas marcou uma subtil 

transição da educação do corpo como uma entidade separada para um conceito holístico do 

treino do físico na sua globalidade. A forma de aproximação envolvia puramente o 

desenvolvimento físico/muscular para no presente dia considerar a “pessoa” como um todo e 

assim se definir como uma educação do corpo na sua globalidade, que por sinal é o objectivo 

da Educação Física. Sobral (1985), a saúde é um dos  mais antigos objectivos da educação 

Física, como das práticas remotas do exercício físico. 

 

 (“Tecnhogym report”,1994) O conceito de Wellness  é um importante passo na 

direcção certa da qualidade e está bem de acordo com as alterações sociais e culturais em 

progresso. O fundamento da filosofia do Wellness  baseia-se numa avaliação inicial das 

características físicas, avaliação funcional e morfológicas, uma entrevista introdutória e 

informal com o intuito de entrar um pouco dentro da personalidade do sujeito, estilo de vida e 

seus padrões e outra informação que ajude a focar as necessidades do indivíduo. Obviamente 

que se estamos a desenvolver uma aproximação baseada na qualidade, uma avaliação das 

características do sujeito é sem dúvida um passo importante e um factor chave nesta 

estratégia. O resultado desta avaliação estabelecerá a moldura á volta da qual nós poderemos 

criar o programa ideal definindo objectivos pessoais para que possa alcançá-los e assim, possa 

ter a assistência de que se necessita de um instrutor qualificado e altamente treinado para esse 

fim. 

 Talvez que tudo isto sugira que estabelecer um tal serviço do tipo “Wellness” seja 

difícil e complexo, o que não é verdade. Podemos começar por sensibilizar a nossa clientela 

passo a passo incluindo lentamente algumas novas ideias e propostas. 

 

 

2.1.5. As principais componentes de uma estratégia de Wellness são:  

 

a.Programas cardiovasculares. 
b.Actividades motoras para pessoas adultas e de idade avançada (Gerontomotricidade). 
c.Programas de ginástica pré-natal e pós-natal. 
d.Programas de fortalecimento, reforço e compensação musculares. 
e.Programas de reabilitação para cardiopatias. 
f.Programas anti-stress. 
g.Programas para deixar de fumar. 
h.Programas para redução ponderal (Alteração da Composição Corporal) 
i.Programas específicos de reabilitação e compensação ou reforço muscular. 
j.Actividades de fim de semana em grandes espaços (Natureza) Temáticos ou não tais como passeios 

pedestres, passeios de bicicleta, passeios equestres, mergulho, actividades de vela, águas vivas como 
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canoagem e kayak, acampamentos, tiro com arco, jogos tradicionais portugueses e actividades na 
praia. 

k.Educação para a saúde. 
l.Educação alimentar e hábitos de higiene. 

m.Correcção postural. 
 

 Quando se elabora um planeamento da avaliação da condição física utilizando testes 

para se enquadrar os membros dentro destes vários programas de saúde e condição física, 

devemos garantir que as quatro áreas relacionadas da condição física estejam incluídas, 

nomeadamente (Patton, Grantham, Gerson, Gettman, Larry, 1989): 

 

a.Testes cardiovasculares e respiratórios (Passadeira, cicloergómetro, teste step com o banco, ou 
testes de caminhada ou corrida; 

b.Análise da composição corporal (relação massa gorda massa magra); 
c.Testes de flexibilidade (Grau de mobilidade articular);  
d.Testes de endurance e força muscular (Parte superior do corpo, parte inferior, “sit-ups”, “push-

ups” e outros). 
 

 A descrição detalhada destes testes está disponível nas orientações da AHA (Fletcher, 

Chair, Balady, Froelicher, Hartley, Haskell, Pollock, 1995) e do ACSM (Guidelines for 

Exercise Testing and Prescription, 1995) nas orientações para os testes e prescrição do 

exercício. 

 O conteúdo do programa de saúde e condição física deve ser planeado de forma a 

incluir as maiores áreas da promoção da saúde relacionadas ao exercício, controlo de peso, 

nutrição, cuidados das costas, gestão do stress e eliminação do uso  substancias  (p.e. tabaco, 

álcool).  

 

2.1.6. Os conteúdos objectivos para estes programas de saúde e condição 

física.  

 

 I. Exercício:  

  A. Componente da educação; 

  B. História do exercício; 
  C. Despiste da saúde, anamnese; 
  D. Testes de fitness; 
  C. Estabelecimento de objectivos; 
  D. Implementação de princípios de treino: 
   a. Sobrecarga de treino; 
   b. Especificidade do exercício; 
   c. Frequência do exercício; 
   d. Intensidade do exercício; 
   e. Tipo de exercício; 
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   f. Aquecimento; 
   g. Retorno á calma. 
  E. Técnicas de motivação; 
  F. Acompanhamento. 
 

 II. Controlo de peso:  
  A. Etiologia da obesidade; 
  B. Questionário para programa de controlo de peso; 
  C. Avaliação nutricional para programa de exercício e dieta; 
  D. Cálculo da percentagem de gordura corporal; 
  E. Peso recomendado; 
  F. Princípios alimentares; 
  G. Dietas perigosas; 
  H. Sugestões de alteração de comportamentos; 

I. Orientações para programas de perda de peso. 
 

 III. Nutrição:  
  A. princípios básicos de nutrição; 
  B. Os 4 grupos alimentares básicos; 
  C. Fibras, vitaminas e minerais; 
  D. Avaliação da dieta (Software do Instituto BECEL, PIABAD); 
  E. Orientações e recomendações nutricionais; 
 

 IV. Cuidados com as costas (Problemas de costa s):  
A.  Triagem dos participantes nos programas de prevenção primário e secundários de dores nas 
costas; 
B. Inventários de conhecimentos e comportamentos do problema de dores nas costas; 

  C. Teste para avaliar a força e flexibilidade dos músculos posturais chave; 
  D. Testes e técnicas de relaxação; 
  E. Tratamento de dores nas costas. 
 

 V. Gestão do stress:  
  A. Stress e redução do stress;  
  B. Programas individuais versus de grupo;  
  C. Teste de stress; 
  D. Lidar com o stress; 
  E. Escalas de tensão; 
  F. Avaliação da personalidade; 
  G. Atitude positiva; 
  H. Escalas de satisfação, frustração e reajustamento social; 

I. Delimitação de um curso exemplo para um programa de gestão do stress. 
 

 VI. Cessação do hábito de fumar:  
  A. Questionário tabágico: identificação dos tipos de fumadores; 
  B. Motivação, dependência e habilidade predita para cessar de fumar; 
  C. Inventário de mudanças de vida; 
  D. Recursos comunitários para programas de cessação de fumar;  
  E. Tipos de tratamentos; 
  F. Como motivar um fumador a deixar de fumar; 
  G. Kit de autoavaliação do fumador. 

 

 Na fase de planeamento do processo de gestão das ISCF, deve-se determinar como 

iremos avaliar o programa que escolhemos para implementar.  
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 A implementação de programas de saúde e condição física por empresas, comunidades, 

clínicas e ambientes comerciais envolve: 

 

a.Revisão dos objectivos planeados estabelecidos para o programa; 
b.Planear e elaborar mapa das tarefas do programa de forma a se orientar de acordo com os 

objectivos; 
c.Promover estratégias de marketing e de promoção; 
d.Levar a cabo as tarefas agendadas, cumprindo o estipulado. 

 

 Obviamente que, as tarefas dos programas de promoção da saúde referidos não 

acontecem por eles próprios, pessoal profissional da área da saúde e condição física são 

necessários para levar a cabo estas tarefas adequadamente. De facto, se todos os aspectos de 

uma ISCF tiverem que ser escalonados por ordem de importância, a liderança  por um 

profissional qualificado será a chave para o sucesso do programa (Patton et al.,1989). 

 O consumidor responde positivamente aos profissionais que mostrem uma atitude 

cuidada e preocupada bem como profissionalismo na orientação e motivação do consumidor. 

De facto, o profissional de saúde e condição física deve ser bastante versado no âmbito da 

motivação dos participantes. Os consumidores necessitam da orientação e assistência do 

pessoal profissional da ISCF. Os participantes normalmente desconhecem como iniciar ou 

como fazer.  

 Profissionais devidamente qualificados e treinados conhecem que programas são mais 

adequados para as várias situações. 

 

 Os esforços de comunicação e marketing necessitam de atenção especial quando se 

implementa uma estratégia de Wellness . 

 Os seguintes títulos oferecem particular interesse em serem cuidados na organização de 

tal estratégia : 

 

a.Recursos humanos (treino apropriado para o pessoal). 
b.Estratégias. 
c.Comunicação e relações públicas “Serões Educacionais”; 
d.Promoção. 
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Quadro 11: Orientações para avaliar programas de saúde e condição física. retirado de Patton et 

al. (1989) “Developing and managing health/fitness facilities”. 

 

Qualificações do pessoal Componentes do programa  Instalações 

 

Grau em ciências do exercício Avaliação    Salas de cacifos e  

e/ou Educação Física   Despiste/Anamnese.  chuveiros. 

     Avaliação / Atestado  médico.   

ACSM ou outra certificação  Avaliação da Condição.  Áreas de exercício. 

Médica equivalente.   Física. 

         Ginásio. 

Especialidade médica ou Prescrição do exercício; 

Promoção da saúde   Cardiorespiratório;  Sala  treino com pesos. 

     Flexibilidade;    

Especialidade em recreação  Força;    Pista exterior e interior. 

     Programas individuais; 

Perito em administração de  Programas de grupo.  ”Courts”. 

programas    Cuidados de costas. 

    Controlo de peso.   Piscina. 

    Nutrição. 

    gestão do stress.   Salas de aulas. 

    Cessação do hábito tabágico. 

    Acompanhamento.   Mini-infantário. 

    Avaliação. 

         Posto médico. 

 



 

 Para se avaliar as ISCF na sua qualidade de prestadoras de serviços de programas de 

“wellness  devemos utilizar instrumentos como o questionário SERVQUAL que nos ajudará 

a reformular e melhorar a nossa organização numa perspectiva de qualidade. 

 

 Se olharmos para a definição de ISCF (Instalações de Saúde e Condição Física) 

proposta por Balady et al. (1998), “Health / Fitness Facilities”, estas definem-se como 

organizações que oferecem programas de saúde e condição física  como serviço primário  ou 

secundário ou que promovam actividade física de alta intensidade. Idealmente tais instalações 

incluem Ginásios, Health Clubs e outros Centros Desportivos que não só possuem 

profissionais devidamente acreditados e certificados oferecendo espaço e equipamento, mas 

também incluem as salas de exercício em hotéis.  

 Um utilizador de Instalações de Saúde e Condição Física define-se como um membro 

que pague uma mensalidade ou um convidado que pague um valor diário ou mensal para 

utilizar as instalações para praticar actividade física. 
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 As palavras que caracterizam esta definição englobam nomeadamente: 

a.Organizações; 

b.Oferecem Programas de Saúde e Condição Física; 

c.Promovem actividade física de alta intensidade; 

d.Possuem profissionais certificados; 

 

 

 De acordo com Baun, Horton, Storlie (1992), muitos são os termos usados para se 

descrever o conceito de promoção da saúde ou prevenção da doença.  Em 1960, Dunn citado 

por Baun et al. (1992), aplicou o termo wellness , referindo-se como “o processo  de adaptar 

padrões de comportamento que conduzam á melhoria da saúde e aumento da satisfação de 

vida”. A promoção da saúde é outro termo frequentemente utilizado  em referência ao local 

do programa de “wellness”. Segundo uma definição de Opatz de promoção de saúde 

“esforços sistemáticos de uma organização para alcançar a “wellness  dos seus membros 

através da educação, mudança de comportamento e suporte cultural”. 

 Implícito a ambas as definições está a crença de que cada pessoa pode alcançar a 

qualidade de vida através de um processo contínuo de melhoria do seu estilo de vida e de uma 

vida equilibrada. Ao se estabelecerem protocolos com empresas efectuados pelas ISCF 

oferecendo pacotes de serviços de wellness ,  pode verificar-se  um aumento da 

produtividade, saúde, estabilidade de uma força de trabalho que passa pela melhoria da sua 

qualidade de vida. 

 Alguns programas de promoção de saúde que podem ser desenvolvidos:  

a.Avaliação / despiste do risco de saúde; 
b.Exercício / Fitness; 
c.Cuidados com problemas de costas; 
d.Controlo de peso; 
e.Educação nutricional; 
f.Gestão do stress. 

 

 O processo de desenvolvimento de um programa de promoção de saúde pode ter as 

seguintes fases: 

 A Fase I  possui um Plano Inicial de  Gestão e compromisso e suporte que envolve 

as seguintes aspectos. Os canais de comunicação e um compromisso financeiro 

preliminar. Envolve também uma necessidade de análise quer da gestão do 

programa, da população envolvida e uma apreciação dos recursos internos e 

externos. 
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 A Fase II  subdivide-se em definição conceptual e Desenho do programa. Na 

definição conceptual elabora-se uma declaração de missão, estabelecem-se os 

objectivos as prioridades e o plano de avaliação. Na Segunda fase de desenho do 

programa, estabelece-se efectivamente o programa, estabelecem-se as estratégia de 

marketing, efectua-se um modelo dos membros, um plano das instalações, 

determina-se o equipamento necessário, e delineia-se o plano financeiro. 

 A Fase III  ou de Implementação, procede-se á activação do programa, ao processo 

de Marketing e promoções, á selecção do pessoal e ás operações e administração. 

 A Fase IV  de avaliação elabora-se  a avaliação do projecto executa-se uma revisão 

periódica, efectua-se uma análise longitudinal dos dados e por fim a interpretação 

desses mesmos resultados e comunicação. 

 

 

2.1.7. Critérios de qualidade de um programa de promoção de saúde para um 

membro de uma ISCF (Ginásio, Health Club).  

 

 

 De forma a advir o sucesso na sua implementação, um programa de promoção de saúde 

necessita de convergir para uma variedade de padrões ou critérios: 

 

a.Empenho por parte do gestor do programa de forma a reunir recursos suficientes tais como 
tempo, equipamento e instalações.  

b.Uma declaração de intenção, filosofia e objectivos que declare o empenho da organização de 
forma a motivar e assistir uma porção significativa dos membros envolvidos na prática de 
estilos de vida saudáveis; 

c.Um processo de  calcular as necessidades organizacionais e individuais, riscos e custos; 
d.Liderança por parte de profissionais de saúde e condição física devidamente qualificados na 

concepção dos programas, na sua implementação, e nas operações de desenvolvimento. 
e.Programas de saúde que se orientem no sentido dos factores de risco mais significativos para a 

região, local, ou população alvo do programa, envolvendo os factores de risco específicos do 
grupo envolvido e as necessidades da organização. 

 

Como organizações que são podem assumir uma constituição jurídica diversa nomeadamente: 

 

Tipos de empresas segundo Argenti (1997):  

 

a. Empresa em nome individual; 
b. Empresa em nome colectivo; 
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c. Sociedade Anónima  
d. Sociedade de transparência fiscal;  
e. Sociedade por quotas;  
f. Associações sem carácter lucrativo. 

  

NOTA: Na sua opção por qualquer destes tipos de sociedade, deve ter em conta o seguinte: 

 

a.Património que pretende afectar à sociedade.  

b.Responsabilidade por dívidas sociais: património pessoal ou património da sociedade.  

c.E ainda se pretende exercer a sua actividade sozinho ou com outros sócios. 

 

 Podemos sublinhar nestas organizações alguns aspectos comuns ás ISCF de carácter 

empresarial e particular: 

 

a.Pessoas colectivas de direito privado que tenham como escopo o fomento e a prática directa de 
actividades desportivas; 

b.Pessoas colectivas de direito privado; 
c.Participação em competições desportivas profissionais; 
d.Fins lucrativos; 
e.Contabilidade organizada segundo as normas do POC. 

 

 

 O Ginásio EQUILÍBRIO enquanto organização ou entidade negocial formal e 

reconhecida legalmente foi constituída como empresa em nome individual. A escolha da 

forma certa tem a ver com considerações relacionadas com a natureza do serviço que a 

empresa fornece, bem como com as preferencias pessoais das diversas partes que constituem 

a empresa. 

 Assim, a empresa em nome individual, Ginásio EQUILÍBRIO, assumiu a forma 

mencionada uma vez que é a indicada para qualquer pessoa que gere um negócio e que não 

pretende realizar esforços adicionais no sentido de organizar a empresa de outra forma. É uma 

empresa detida e conduzida por uma pessoa que assume o controlo total, bem como todas as 

dívidas da empresa. Apesar de o empresário em nome individual pode ter empregados, não 

pode ter sócios que partilhem com ele o capital da empresa Argenti (1997). 

 

 Socorrendo-me das afirmações efectuadas por Sousa (1981), podemos então apontar 

alguns factores que mais têm contribuído para que os clubes deixem as actividades culturais e 

recreativas, nomeadamente os clubes da zona de influência do Ginásio Equilíbrio. Teremos 
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então em primeiro lugar a força do desporto que monopoliza a população, pelo seu particular 

fascínio, tem conquistado enorme quantidade de adeptos, monopolizando amplos sectores da 

população. Em segundo lugar a tendência para a especialização com a crescente procura do 

êxito a curto prazo, este contribui para que haja maior distância entre as intenções, legalmente 

expressas e os objectivos efectivamente vividos pela generalidade dos clubes. Assim o 

ambiente empresarial penetrou nos clubes desportivos, que, colocados perante a necessidade 

de escolha, não hesitam no abandono do que não diga directamente respeito às actividades 

físicas. Esta realidade verifica-se nalguns clubes da Freguesia da Benedita e zonas limítrofes. 

 Se analisarmos alguns dados expressos pelo Professor Teixeira de Sousa (1986), 

verificamos que tudo o que acabámos de citar contribui  para que haja uma distância 

considerável entre as intenções legalmente expressas e os objectivos efectivamente vividos 

pela generalidade dos clubes. 

 Também a influência da especialização e do seu sucedâneo, o rendimento, para além de 

fazer esquecer as actividades não desportivas aos clubes também o faz esquecer as outras 

actividades físicas que não dão lucro mas apenas promovem o bem estar, possuem um 

caracter educativo, de formação através do movimento e são uma opção, Sousa (1986). 

 Igualmente a alta competição no seio do associativismo a prevalência do resultado se 

apresentar como uma questão secundária, enquanto os intervenientes no processo não 

concebem o desporto em função de critérios exteriores e esse mesmo desporto, ele mantêm-se 

dentro dos parâmetros de competição da convivência, na qual o prazer de competir se 

sobrepõe ao sabor da vitória ou da derrota. A competição desportiva é então uma 

manifestação de encontro e de comunhão, mais do que verdadeiro fenómeno de oposição, 

concorrendo, pelas mais diversas formas para o desenvolvimento do indivíduo como 

experiência no campo da disciplina e da força de vontade, como escola de esforço praticado 

no respeito para com os outros, como campo de múltiplas oportunidades para um trabalho de 

cooperação (para um trabalho de equipa), como instrumento de enriquecimento, quer 

orgânico, quer social e cultural. Porém, a avidez do rendimento conduz ao refinamento do 

grau de competição, iniciando-se então um trajecto de disfuncionalidade, Sousa (1986).  

 Quando os objectivos deixam de considerar a vitória e a derrota como questões 

meramente acidentais e transitórias,  quando os valores da sã competição desportiva são 

sacrificados à necessidade de ganhar, quando, enfim, esta passa a revelar-se em termos de 

neurose obsessiva, a experiência coloca-nos perante um tipo de competição pedagogicamente 

vazia e, como tal, à margem de valores humanisticamente válidos, então entra-se assim num 

processo em que facilmente se resvala da formação para a deformação da liberdade para a 
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obrigação da função para a disfunção, da tolerância para a intolerância, da disciplina para a 

indisciplina, da compatibilidade para a incompatibilidade, do associativo para o 

dissociativo . Então deveremos tomar consciência desta realidade e desde já procurar afastar 

as ISCF  desde o início de vínculos obsessivos da vitória como nas associações suas 

congéneres e também da obsessão do lucro que normalmente é o grande objectivo de muitos 

espaços com estas características, sobrepondo-se a uma missão social, ética e moral. Teremos 

que, desde o início construir um sentido de missão e fazer enquadrar os futuros 

empreendedores das verdadeiras potencialidades inerentes a estes espaços. 

 

 É este cenário de desfiguração da competição desportiva, em que as suas virtuosidades 

são transformadas em germes de virulência, o que mais correntemente é escolhido pelas 

colectividades desportivas para encontrarem resposta às preocupações de rendimento que 

buscam para esta ou aquela modalidade. 

 Continua-se, deste modo, a acção de autolimitação dos objectivos e, consequentemente, 

da própria função do clube, isto porque, quanto mais elevado é o grau de competição, mais 

elevadas são também as exigências impostas pela selecção dos seus elementos 

representativos, o que, por força, se traduz num menor grau de abertura do clube, quer á sua 

massa associativa, quer á população em geral. Com efeito, parece legítimo discorrer que só 

um tipo de actividade acessível à generalidade da população pode constituir um meio de 

democratização das práticas físicas, e que a alta competição, por virtude da sua natureza mais 

intrínseca, sendo um processo de aproveitamento dos mais dotados é inerentemente, uma 

forma de exclusão da maioria, curiosamente os mais carenciados dos benefícios que aquelas 

lhe podem proporcionar. 

 Em termos práticos, os objectivos são reduzidos à constituição de um pequeno escol de 

atletas, privilegiando obviamente, os escalões que de forma mais imediata possam entrar na 

liga para a conquista dos apetecidos louros - principalmente o de seniores - só assim 

compreendemos que o número de clubes com este escalão supere em mais de o dobro o 

número dos que têm a categoria de infantis. 

 As ISCF estão a criar uma resposta a muitas pessoas que procuram as actividades físicas 

de lazer como forma de compensação mas estão a nascer de forma imatura, sem 

compreenderem as suas verdadeiras potencialidades autolimitando-se também na resposta que 

dão. 

 Em consonância com o que temos vindo a afirmar, resulta daqui que a chamada 

Pirâmide de praticantes do desporto nacional apresente a bizarria de ser invertida, e de tal 
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forma que o número de praticantes seniores quase equivale ao somatório de os de todas as 

restantes categorias. 

 Seria um estudo interessante verificar até que ponto as ISCF estão a criar espaços de 

resposta invertendo esta realidade aumentando a base da pirâmide pela promoção de 

programas de actividade física de lazer. 

 Esta organização, Ginásio Equilíbrio procura responder de forma enérgica a uma 

procura de actividades físicas de lazer contrariando a incapacidade de resposta de algumas 

associações  locais em o fazerem. 

 

 Posso referenciar que na Freguesia da Benedita existem várias associações, clubes, 

escolas e um outro Ginásio os quais, oferecem actividades concorrentes na área das 

actividades físicas e desportivas.  

 

a. Associação Beneditense de Cultura e Desporto (ABCD) a qual foi fundada em 15 de 

Agosto de 1962 e a qual se tem fundamentalmente vocacionado para o futebol 

verificando-se um autolimitação dos seus objectivos e uma unifuncionalidade 

desportiva, o futebol é o seu sustento, apesar de os objectivos iniciais segundo a “acta 

primeira do mês de Julho de 1962, era desenvolver as secções 

desportivas, recreativas, intelectuais, espiritual e cultural mas também a 

educação física”. Neste momento o ABCD possui um campo de futebol relvado no 

local designado por “Parque de Jogos Fonte da Senhora” e que é constituído por 

outras infra-estruturas tais como balneários, posto médico, bancadas e instalação 

eléctrica. A sua sede está situada na Casa da Vila  onde também está instalada a sede 

da Junta de Freguesia da Benedita. Possui uma sala de reuniões, sala de arquivo e sala de 

jogos. O seu campo de apoio fica situado na Azambujeira, uma povoação circunvizinha. 

O campo fora “pelado”, mas actualmente está relvado, uma exigência da federação 

quando um clube atinge determinadas divisões. Inicialmente, os alunos do Externato 

Cooperativo da Benedita utilizavam o campo durante as aulas de Educação Física e a 

população da Benedita também usufruía desse direito durante os fins de semana nas suas 

“peladinhas”. Actualmente tal não se verifica, a subida de divisão, implicou grandes 

investimentos no piso de relva e implicou o afastamento do clube de alguns objectivos 

expressos na acta primeira referida. 

  Neste momento,  apenas   jogam  no  clube,  jogadores   a  soldo   e   muitos   deles 

não  são   atletas   da terra, não sendo, em verdade representativos da localidade 
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acabando com a identidade do clube o qual não serve a população, afastando os sócios e 

simpatizantes. Por outro lado, as classes jovens foram esquecidas, não se investindo na 

juventude e na sua formação desportiva. 

 

b. Associação Cultural e Recreativa Norte da Vila  - Benedita (ANVB), a qual foi fundada 

a 8 de Maio de 1996. Esta associação teve como propósitos iniciais a criação de um local 

onde houvesse as condições ideais para que pudesse ser ministrada a catequese e onde as 

crianças, jovens e restantes associados da zona pudessem ocupar os seus tempos livres. 

Posteriormente procurou-se incentivar e apoiar todas as iniciativas da zona, 

nomeadamente as de caracter lúdico/cultural, religioso e humanitário. No âmbito das 

actividades exercidas por esta associação ao longo do ano podemos destacar a 

participação em alguns torneios de futebol 5 com uma equipa, torneios de snooker, sueca 

e chinquilho, organizados pela própria associação. A nível de infra-estruturas podemos 

referir que esta associação possui uma sala desportiva (20 m * 15 m), a qual se destina á 

realização de jogos com bola. Anexa a esta área encontra-se a sede com o seu café, sala 

de jogos, sala de catequese, reuniões e escritórios. 

 

c. Grupo desportivo Cultural Candeeiros (GDCC), esta associação foi criada a 27 de 

Agosto de 1980. A razão que levou á criação da associação, segundo entrevista ao 

fundador Sr. José Inácio foi a necessidade de unir a população em espaço recreativos. 

Como infra-estruturas desportivas, possui um Pavilhão Desportivo, um café e uma sala 

de jogos (snooker, jogo de cartas, jogo de damas). 

 

d. Associação Desenvolvimento Sociocultural da Benedita (ADESO). Esta associação 

promove várias actividades, sendo elas, Karaté, Ballet, Ginástica de Manutenção, 

Ginástica Aeróbia e Música. Esta associação está sediada, tal como o ABCD na Casa 

da Vila , uma antiga fábrica que faliu e neste momento alberga duas associações  a Sede 

da Junta de Freguesia e a praça. Esta associação possui salas de desporto, balneários, 

gabinetes e arrecadações. 

 

e. Centro Cultural Relvense (CCDR). Iniciou a sua actividade em 1990 por iniciativa  da 

população local e persegue o objectivo de reunir a população local na sua sede. Têm 

como objectivo construir um Pavilhão Desportivo. As actividades desenvolvidas na sua 

sede são respectivamente, jogos de cartas, chinquilho, snooker e o ténis de mesa. 
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f. Clube  Recreativo Popular (CRP). Esta associação nasceu da associação de esforços das 

pessoas da Ribafria que culminou com a construção de um Pavilhão Desportivo o qual 

possui como anexos, café, sala de convívio, balneários, sala de jogos (snooker, bilhar, 

ténis de mesa, Jogos de cartas, damas). As modalidades desenvolvidas por esta 

colectividade são o Hóquei em Patins (todos os escalões), a Patinagem Artística, Futebol 

de sala, Atletismo (fundo e meio fundo, 5 atletas), Ginástica Aeróbia, Ginástica de 

Manutenção, Ginástica Infantil, Ginástica de Trampolins.  

 

g. Ginásio concorrente, uma ISCF que recentemente iniciou o seu funcionamento e 

desenvolve os seguintes serviços: Ginástica Aeróbia, Ginástica localizada, Musculação, 

Cardiovascular, Cardiofitness e massagem. O Ginásio Concorrente, nasceu na Benedita 

em 1993 numa cave localizada em casa do pai do seu criador. Mas como as condições 

não eram muito favoráveis,  e uma vez que possuía alguma aderência, em Setembro de 

1998 inaugurou-se um novo espaço de raiz, com  óptimas condições contando  ainda 

com um maior número de clientes. O criador do Ginásio concorrente foi aluno da Opção 

de Desporto (Formação Técnica Desporto) no Externato Cooperativo da Benedita onde 

escutou o seu professor (o Director do Ginásio Equilíbrio) o qual mencionou a sua 

intenção de desenvolver tal projecto. Este ginásio tem 380 praticantes activos que se 

dividem em 270 femininos e 110 masculinos numa franja de idades entre os 3 aos 65 

anos. 

 

 

Quadro 12: Comparação das modalidades praticadas entre o GE e o Concorrente : 

Actividades Físicas     Concorrente  GE 

Softcore lifting 

 Musculação (Fitness, Complemento a Desporto)  116    27 
Hard-core Lifting   
 Culturismo           10      6 
Cardiovascular        130    19 
Cardiofitness          26 
Aeróbia , Step, Slide e Fitball        47    25 (Só Gin. Aeróbica) 
Aerókids         12    Gin. Infantil (Desistiu, falta  
           de participação). 
Ginástica Localizada        15    Não tem. 
Ginástica mobilização de coluna vertebral       20    Casos especiais 
Ginástica de manutenção.        11 
Kung Fu          Não tem     4 
Karaté           30    Não tem 
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 As modalidades de musculação, culturismo, cardiovascular, aeróbia, step, slide, fitball e 

ginástica localizada, tem o seguinte preçário:  

 

 

 

Quadro 13:Comparação de preçários por actividade entre o GE e o Concorrente. 

Actividades e frequência semanal.    Concorrente  GE 

Apenas um das modalidades: 
 1 vez por semana      3.800$00    3.200$00 
 2  vezes por semana     4.000$00    4.000$00 
 3 vezes por semana     4.500$00    4.800$00 
 4 vezes por semana      5.000$00    5.500$00 
 Cartão livre transito      5.500$00    Não está em vigor 
Duas modalidades: 
 1 vez por semana      4.000$00    3.200$00 + 950$00 
 2 vezes por semana      4.500$00    4.000$00 + 950$00 
 3  vezes por semana      5.000$00    4.800$00 + 950$00 
 4 vezes por       5.500$00    5.500$00 + 950$00 
Cartão livre transito (com direito a toalha para o treino e   
com 50% de redução na sauna).     6.000$00    Não está em vigor 
Aerokids        2.000$00   Não tem Aerokids  
           Gin. Infantil (desistiu por 
           falta de participantes) 
Karaté: 
  1  vez por semana     3.000$00    Kung-Fu (Desistiu por falta  
           de participantes) 3 000$00 

 2  vezes por semana     3.500$00  

Outros: 

Sauna            800$00   600$00 
Massagem parcial       1.000$00   Não tem 
Massagem meio corpo       1.500$00   Não tem 
Massagem geral        2.500$00   Não tem 
Quiroprática       Não tem   3.000$00 
Pacotes: 

Sauna + relaxamento mais quatro saunas + quatro massagens   6.000$00   Não tem. 
12 sessões de ginástica mobilizadora de coluna + doze massagens parciais a coluna 7.000$00    Não tem 
12 sessões de ginastica mobilizadora de coluna (*) + oito  massagens     Não tem 
 

(*) Que tipo de ginástica mobilizadora da coluna? Normalmente programas de actividade física para casos especiais “Low 

Back Trouble” (LBT), são programas que necessitam de técnicos especializados.  

 

 

 

Quadro 14: Comparação de horários de funcionamento entre o GE e G.concorrente. 

Horário de funcionamento:     Concorrente              GE 

Segunda a Sexta feira   7:30 h ás 23:30 h   16:00 h ás 23:00 h 
Sábado     7:30 h ás 23:30 h     9:30 h ás 14:00 h 
Domingo     Aberto    Encerrado 
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 Espaços de actividade do Concorrente: 

 

 O ginásio é bastante recente, os seguintes espaços, cafeteria (bar), uma recepção, dois 

balneários femininos, dois balneários masculinos, sauna, sala de repouso, sala de massagem,  

estética e  fisioterapia, sala de actividades físicas (aeróbia, localizada, karaté, aerokinds) e 

uma sala de musculação e cardiovascular. 

 

 Recursos Humanos do Ginásio Concorrente: 

 

 O “Staff” ou  “operacionais” ao serviço   constituí-se  por, um gerente, um coordenador, 

dois auxiliares e uma secretária, que apresentam um escalão etário dos vinte e três anos aos 

vinte sete anos. Na prática desportiva as aulas são dadas por três monitores: 

 

 Monitor de aeróbia, que é formado pela CEFAD; 

 Monitor formado pela BSA, Xistraca, Nautilus e que tem os seguintes cursos, musculação, 

cardiovascular, curso de treinador de ciclismo , treinador de atletas de alta competição de 

motocrosse e BTT. 

 Monitor de karaté  2º Dan formado pela Federação Portuguesa de Karaté. 

 

 O Ginásio Equilíbrio pode apenas contar como serviços concorrentes directos o Health 

Club (Forte concorrente na perspectiva comercial),   ADESO e CRP os quais desenvolvem 

serviços idênticos. 

 

 

 

2.1.8. A qualidade na competição com serviços alternativos.  

 

 

 Se pretendemos cativar novos clientes de forma a que eles adiram e se mantenham fieis 

ás nossas ISCF  e assim estejam integrados em programas de actividade física que lhes tragam 

mais valias em termos de ganhos de saúde, teremos que competir, não só com outros espaços 

do mesmo ramo, mas acima de tudo com outras áreas de negócios que utilizam estratégias 

agressivas e apelativas de forma a cativar esses clientes, por isso depois da procura da 

qualidade seria a procura da certificação e posteriormente a acreditação . 
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 Tendo como base o que foi dito, o objectivo deste estudo será utilizar um modelo 

designado por “SERVQUAL”, (SERvice QUALity) que foi criado e desenvolvido 

originalmente por Zeithaml et al. (1990), com o intuito de verificar a qualidade do Ginásio 

EQUILÍBRIO na óptica do cliente 

   

A razão da utilização deste modelo prende-se com o facto de que tanto quanto 

conhecemos, não existe nenhum outro modelo para além do SERVQUAL, que oferece ás 

ISCF  um instrumento prático de avaliação da qualidade de um serviço prestado: 

a. O modelo possui um grande valor prático; 
b. O modelo é baseado nas expectativas do consumidor; 
c. O modelo serve para delinear as expectativas e experiências dos clientes; 
d. O modelo torna possível detectar potenciais defeitos na qualidade do serviço; 
e. Este modelo indica onde devemos agir de forma a melhorar a qualidade do Centro Desportivo; 

f. O modelo é um instrumento de confiança , testado e validado. 
 

 

 

Quadro 15. Correspondência entre as dimensões do Questionário ServQual (SQ) e as dimensões originais para 

avaliação da qualidade do serviço segundo Valerie Zeithaml (1990). 

 

10 dimensões originais Dimensões do SERVQUAL Definição da dimensão. 

 

Tangíveis  TANGIBILIDADE  Aparência das instalações físicas, equipamento,  

        pessoal e materiais de comunicação; 

Fiabilidade  FIABILIDADE   Capacidade em executar o serviço prometido de  

        forma segura e eficaz. 

Correspondência  CONFORMIDADE  Desejo de ajudar o cliente providenciando um  

        serviço prometido de forma segura e eficaz. 

Competência  SEGURANÇA   Conhecimento e cortesia dos funcionários e a 

Cortesia       forma como emitem confiança e segurança. 

Credibilidade 

Segurança 

 

Acessibilidade  EMPATIA   A atenção individualizada e cuidadosa para com 

Comunicação      os seus clientes. 

Compreender o cliente 

 

 

 

 No quadro em cima estão explícitas as categorias do Questionário Servqual (SQ) que é 

o nosso instrumento de avaliação de qualidade da Ginásio. Assim, será desenvolvida uma 

pesquisa bibliográfica que explicite os aspectos da qualidade de maior impacto junto dos 

clientes que são os principais alvos da prestação dos serviços. Serão explorados aspectos de 

qualidade na ordem apresentada no quadro anterior. 
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Contudo, se os aspectos de qualidade apresentados pelos itens do questionário SQ 

dizem respeito á forma final do serviço, isto é, têm a ver com aspectos do serviço já 

estruturado, torna-se também importante referenciar nesta fase a informação que de certa 

forma nos reporta aos aspectos inerentes á fase de concepção de um projecto de criação de 

uma ISCF. A preocupação com a qualidade deve começar desde o momento embrionário do 

projecto orientando-nos de forma coerente em todas as fases da sua elaboração até á sua 

conclusão, o lançamento. A sistematização de inúmeras questões pertinentes que devem ser 

cuidadas reportam-nos para uma pesquisa exaustiva que deve orientar-se para uma 

compilação de informação segundo vários critérios e perspectivas relativas aos aspectos da 

qualidade. Na fase de concepção que precede a ideia inicial torna-se importante consultar 

organismos de consultoria e apoio á criação empresarial uma vez que estas instituições 

possuem bastante informação e pessoal especializado e que pode prestar um auxilio adequado. 

A qualidade na perspectiva do IPQ será desenvolvida uma vez que é o organismo responsável 

pela certificação das empresas segundo os parâmetros internacionais. 

 

2.1.9.  A Concepção do projecto e aspectos de qualidade.  

 

 A gestão de um projecto segundo Pires (1995), tem simultaneamente a ver com um 

processo que se deseja científico mas, também, tem a ver com aquilo a que podemos designar 

por arte.  De facto, um projecto utiliza determinadas operações de natureza científica mas 

também muita da sua eficácia e eficiência fica-se a dever ao trabalho de criatividade dos seus 

mentores e autores. Por outro lado, é necessário considerar a questão política. Muitos 

projectos de desenvolvimento estão envolvidos na questão política que configura 

determinadas opções ideológicas que é necessário respeitar. Portanto, os critérios da sua 

elaboração e execução ultrapassam, frequentemente, os aspectos de ordem técnica e situam-se 

num plano de decisão macro de todo o sistema. 

 

 A base da elaboração deste estudo de avaliação traduz-se da seguinte forma: 

antigamente os projectos não eram suficientemente grandes ou complexos de forma a 

exigirem para a sua execução, uma estrutura de tarefas executadas em regime de coordenação, 

bem como uma série de técnicas e competências de programação. Então, os responsáveis pela 

gestão de projectos limitavam-se a realizar de memória um conjunto de operações que se 

sucediam  uma atrás das outras. Com o decorrer do tempo, a evolução da sociedade industrial 

obrigou a que os projectos se tornassem não só maiores como mais complexos em relação 
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àquilo que eram no passado (Pires, 1995). Se no momento da concepção e implementação da 

primeira fase do Ginásio Equilíbrio (GE) apenas foram consideradas algumas variáveis 

importantes, neste momento, o que alicerça este documento prende-se precisamente em criar 

uma ferramenta de trabalho que fundamente cientificamente a prestação do (GE). 

 Quanto maior a complexidade e o nível de incerteza, maiores são os recursos 

necessários ao processo de planeamento. Por outro lado, mais recentemente, a escassez de 

recursos veio obrigar a que os projectos se realizassem cada vez com um maior rigor, de 

forma a serem controlados e se possível, reduzidos os custos e rentabilizados os meios 

disponíveis (Pires, 1995). 

 A concepção do projecto deve iniciar-se utilizando sempre que possível uma 

sistematização coerente e lógica que caracterize todo o envolvimento da organização / 

empresa. Este instrumento de sistematização para Hisrich & Peters (1998), é o “Business 

Plan” Plano de Negócios ou Plano de Acção, que é um documento preparado pelo 

empreendedor que descreve os elementos relevantes internos e externos envolvido no começo 

de uma nova empresa. É frequentemente uma integração de planos funcionais tais como 

marketing, finanças, manufacturação e recursos humanos. É também dirigido á tomada de 

decisões quer de curto quer de longo prazo relativamente aos 3 primeiros anos de 

funcionamento. Assim, o Plano de Negócios ou como alguns lhe chamam, o Plano de Jogo ou 

o mapa do caminho, responde a questões tais como, Onde estou agora? Para onde me dirijo? 

Como devo lá chegar? Investidores potenciais, fornecedores, entre outros. 

 Vamos supor que estás a tentar decidir ir da Benedita para Lisboa (Objectivo ou 

Missão) num automóvel. Existem um número variado de possíveis estradas, cada uma 

requerendo diferentes enquadramentos temporais e custos. Tal como o empreendedor, o 

viajante deve tomar algumas  decisões importantes e reunir informação antes de preparar o 

plano. Este plano deve  considerar factores externos tais como reparações de veículos de 

emergência, condições atmosféricas, condições da estrada, e por aí em diante. Estes factores 

são basicamente incontroláveis pelo viajante, mas devem ser considerados no plano, tal como 

o empreendedor deve considerar factores externos tais como novos regulamentos, 

competição, alterações sociais, modificações das necessidades dos consumidores, ou novas 

tecnologias (Hisrich & Peters, 1998). 

 O Plano de Negócios deve ser preparado pelo empreendedor; contudo, ele ou ela deve 

consultar outras fontes durante a sua preparação.  

 O valor do Plano de Negócios:  Quem deve ler o  Plano?  Deve  ser lido pelos 

empregados, investidores,  bancários, empresários,  fornecedores,  consumidores, 
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conselheiros, e consultores . A quem é esperado ler o Plano pode frequentemente afectar o seu 

actual conteúdo e orientação. Uma vez que cada um destes  grupos lê o plano para diferentes 

objectivos, o empreendedor deve prepará-lo de forma a se dirigir ás suas preocupações. De 

qualquer forma, o Plano de Negócios deve tentar satisfazer as necessidades de todos; Contudo 

no actual ambiente de marketing, o produto do empreendedor deve tentar ir de encontro ás 

necessidades de grupos seleccionados de consumidores (Hisrich & Peters, 1998). 

 Contudo, existem três perspectivas  que devem ser consideradas quando se prepara o 

plano: 

a. Primeiro, a perspectiva do empreendedor que compreende melhor que ninguém a 
criatividade e tecnologia envolvida na nova empresa. O empreendedor deve ser capaz de 
articular claramente o conceito e envolvimento da empresa; 

 
b. Segundo,  a perspectiva de marketing.  Frequentemente, um empreendedor apenas 

considera o produto ou tecnologia e não pondera se alguém o comprará. Os 
empreendedores devem tentar  considerar o seu negócio através dos olhos dos seus 
clientes. 

 
c. Terceiro,  trata-se a perspectiva do investidor. O empreendedor deve tentar rever o seu 

negócio através dos olhos do investidor. Projecções financeiras devem ser efectuadas; se o 
empreendedor não possui os ski l ls  para preparar essa informação, então deve procurar 
fontes externas para o assistir. 

 

 A profundidade e detalhe do Plano de Negócios depende do tamanho e âmbito da nova 

empresa. Diferenças no âmbito  de um plano de negócios pode depender do facto da empresa 

ser uma prestadora de serviços, se envolve manufacturação, se é um bem de consumo ou um 

produto industrial. O tamanho do mercado, a competição e o crescimento potencial pode 

também afectar o âmbito do plano de negócios. 

 O plano de negócios é válido ao empreendedor, potenciais investidores, ou mesmo para 

reexaminar novo pessoal, que estejam a tentar familiarizar-se com a empresa, as suas metas e 

os seus objectivos. O plano de negócios é importante para estas pessoas porque: 

 

a.Ajuda a determinar a viabilidade da empresa num mercado específico; 

b.Fornece orientação ao empreendedor na organização do seu plano de actividades; 

c.Serve como uma ferramenta para a obtenção de financiamentos. 

 

Como é que possíveis financiadores e investidores avaliam o Plano de Negócios? 
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 Qualquer Plano de Negócios deve  ser unicamente usado  para assistir na sua 

preparação, uma vez que deve ser dirigido para as necessidades  de todos os potenciais 

leitores e avaliadores (Hisrich & Peters, 1998). 

  Estas necessidades podem variar consideravelmente, e isto pode resultar na rejeição do 

pedido do empreendedor se não estiver de acordo no plano de negócios. 

 É concebível que o empreendedor prepare um plano de negócios preliminar a partir do 

seu ponto de vista pessoal  longe ainda daqueles que irão finalmente avaliá-lo na sua 

fesabilidade. 

 Por exemplo, um dos potenciais envolvidos no projecto podem ser os fornecedores, 

que podem querer ver o Plano de Negócios antes de assinarem um contrato. 

 Os clientes podem também querer rever o Plano, antes de comprar um produto que 

pode requerer compromissos significativos a longo termo. 

 

 Em ambos casos, o plano de negócios deve considerar as necessidades destes 

constituintes que assim podem prestar mais atenção á experiência do empreendedor e da sua 

projecção no mercado. 

 

 Outro grupo que pode avaliar o plano são os potenciais fornecedores de capital. 

Estes investidores estão interessados na habilidade que o empreendedor possui de 

pagar a dívida incluindo juros incluídos num período de tempo.  

 

 Basicamente, o que isto significa é que os financiadores querem que o plano de 

negócios reflicta a história creditada do empreendedor, a sua habilidade para encontrar o 

débito e o pagamento dos juros (Cash flows), o activo tangível ou colateral sendo 

assegurados para o empréstimo, e a quantidade e equidade pessoal que o empreendedor 

investiu. 

 Os investidores , particularmente os capitalistas que arriscam, possuem diferentes 

necessidades uma vez que são eles que disponibilizam grandes somas de capital  e esperam o 

seu retorno dentro de 5 a 7 anos com os respectivos dividendos. Estes investidores também 

exigem elevadas taxas de retorno e centram-se em projecções financeiras e de marketing 

durante o período crítico de 5 a 7 anos. 
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2.1.10. Estruturação do Plano de negócios segundo Cohen (1995), para ISCF. 

Análise do caso particular do GE.  

 

1ª Fase:  Elaboração do plano de negócios inicia-se com a avaliação do projecto na sua 

globalidade desde a concepção, passando pela implementação e passando por um período de 4 

anos de funcionamento. Procede-se a uma declaração de intenção analisando os antecedentes 

e conhecimentos anteriores, o âmbito e as competência e oportunidades verificam-se as 

limitações / delimitações seleccionam-se  os métodos e levantam-se suposições. 

 

2ª Fase: Prende-se com a Análise situacional onde se caracteriza o  ambiente situacional que 

se caracteriza no conhecer qual a procura e tendências de moda, que factores sociais e 

culturais imperam no meio, quais são os aspectos demográficos a considerar, quais as 

condições económicas e de negócio locais e regionais, qual o ambiente tecnológico referente 

ás ISCF e que Leis e regulamentos determinam e regem estas organizações e os serviços 

inerentes. 

 O ambiente neutro prende-se com o ambiente financeiro que toca os incentivos, 

montante do investimento, reembolsos, o ambiente governamental cuja conjuntura pode ser 

ou não favorável, o ambiente dos média e também outros ambientes de especial interesse. 

 O ambiente competitivo/concorrencial da zona do investimento, nomeadamente outros 

Ginásios existentes, Clubes e Associações com actividades concorrenciais e outras 

instituições competitivas. 

 Temos finalmente o ambiente da empresa intrínseco. 

 

3ª Fase: É imperativo estudar  o  mercado alvo utilizando para isso o conceito de marketing 

social onde o marketing enquanto ferramenta indispensável enaltece a  necessidade de mais 

ética e responsabilidade social alicerçado numa ética do marketing consubstanciado no 

Código de Ética da Associação Americana de Marketing. 

 

4ª Fase: Serão analisadas todas as oportunidade e ameaças referentes á implementação de um 

projecto no âmbito das Actividades Físicas e Desportivas, ISCF. 

 

5ª Fase: Deverão ser estabelecidas metas e objectivos de negócios de forma a dar consistência 

ao projecto onde deverá ser elaborada uma declaração de missão e definidos os objectivos da 

Empresa (ISCF). 
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6ª Fase: Estabelece-se uma estratégia  de mercado de acordo com a declaração de missão. 

Serão delineadas também tácticas de mercado relativas ao produto/serviço onde se 

caracterizam as Instalações e equipamento e se define que pessoal ao serviço / técnicos 

(Instrutores, Monitores e outros funcionários ao serviço) bem como se procede á selecção e 

desenvolvimento do pessoal, considerações acerca do pessoal e horas de funcionamento 

(Preço, Promoções, Fase de precomercialização, Mix promocional regular, Distribuição). 

 

7ª Fase: Controlo e implementação onde se definem os Custos de início de actividade,  

Reintegração e amortização de acordo com o código do IRC, Código de actividade comercial, 

Crédito do “Ginásio EQUILÍBRIO” em relação ao ESTADO, por intermédio das Finanças 

(IVA) devido ao investimento inicial, análise do ponto morto, Cash Flows  mensal, 

declaração de rendimentos pró-forma, Retorno do investimento, Folhas de balanço pró-forma. 

 

8ª Fase: Resultados, Discussão dos resultados, Planeamento estratégico. 

 

 

2.1.11. A qualidade em vigor e o capital disponível .  

 

 A qualidade de uma empresa depende evidentemente do capital disponível o qual 

permitirá implementar estratégias de qualidade uma vez que esta é onerosa e exige encargos 

consideráveis não só materiais como humanos (Hisrich & Peters, 1998). 

 Quando se pretende implementar um projecto com as características de  ISCF, um dos 

aspectos limitativos e determinantes é sem dúvida o capital a investir. Muitas empreendedores 

vêm as suas ambições morrerem porque não conseguem apresentar de forma estruturada e 

fundamentada os seus projectos que apesar de se apresentarem extremamente coerentes e 

viáveis não conseguem cativar investidores por falta de informações que lhes dêem segurança 

e perspectivem um retorno.  Devemos também investigar todas as alternativas de investimento 

e se possível beneficiar dos apoios e incentivos á criação de empresas  com as características 

de ISCF.  

 

 Alguns dos caminhos possíveis que podemos seguir prendem-se com algumas das 

instituições estatais que apresentam algumas soluções e vantagens ao investimento. Se o 

capital próprio é insuficiente então devemos ponderar outras alternativas tendo sempre em 
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vista as melhores vantagens possíveis. Desde as Instituições Bancárias até ás Instituições 

Estatais (IAPMEI – Instituto de Apoio ás Pequenas e Médias Empresas, DGT – Direcção 

geral de Turismo, IPJ – Instituto Português da Juventude, ANJE – Associação Nacional de 

Jovens Empresários ), todas as hipóteses são plausíveis desde que bem ponderadas. 

 

 Por outro lado, o acesso ao capital permite de certa forma investir na qualidade que 

como é evidente tem os seus custos acrescidos. Contudo, esta diferença em termos de custos 

trará benefícios, não só pelo reconhecimento do IPQ, como pelos clientes que se sentiram 

seguros na compra dos nossos serviços que apresentaram sem dúvidas mais valias facilmente 

constatáveis quando experimentados. 

 Assim, Enquadrar o tipo de investimentos, caracterizá-los quanto á sua natureza, 

proceder a auditorias junto das entidades afins seja para modernizar, tornar mais competitiva, 

certificar e/ou calibrar ou ainda para criar novos espaços de ISCF, torna-se fundamental de 

forma a que possamos determinar onde e como poderemos  procurar os benefícios e 

incentivos financeiros. Assim, se efectuar-mos um investimento no sector de serviços 

devemos saber qual a natureza do investimento a efectuar e para o determinar podemos seguir 

os seguintes passos. 

 

 

2.1.12. Diagnósticos e Auditorias.   

 

 Diagnósticos e análises estratégicas das situações que afectam o desenvolvimento da 

empresa.  

 Diagnóstico de investimento, levantamento e análise das necessidades e configuração 

dos investimentos relativamente a todas as áreas funcionais da empresa, tendo em conta as 

perspectivas de evolução do mercado em que se insere, podendo contemplar também a análise 

das opções de desenvolvimento visando a melhoria da sua posição concorrencial.  

 Estudos complementares aos diagnósticos que sirvam para fundamentar o projecto de 

investimento ou opções de gestão, como são, nomeadamente, as referentes aos estudos de 

mercado, opções tecnológicas e soluções de engenharia financeira.   

 

 Segundo o relatório efectuado pela empresa de consultoria, que elaborou um projecto de 

financiamento (atribuição de subsídios) afirma que, hoje em dia, gerir um negócio, 

independentemente do seu tamanho, envolve um multiplicidade de tarefas consumidoras de 
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tempo que não podem ser negligenciadas apesar de não contribuírem directamente para o 

lucro. A preocupação com estas tarefas desvia o seu tempo e atenção das áreas para as quais 

está vocacionada, que são aquelas onde a sua capacidade para criar valor acrescentado deve 

ser potenciada. Se, como empresário, tivesse o tempo suficiente, experiência ou 

conhecimentos poderia identificar substanciais fontes de receitas, adicionais para si. 

Provavelmente algo que nunca fora considerado, como tantos outros Directores Executivos de 

outras ISCF atarefados, ou ainda não se encontrou tempo livre suficiente para procurar e 

explorar subsídios á actividade. 

 Torna-se assim importante compreender como funcionam os subsídios e créditos 

bonificados e quais são os aplicáveis à nossa empresa, ISCF. É evidente que o objectivo de 

qualquer empresa, para além de cumprir a sua missão, sendo neste caso a promoção da saúde 

pela utilização de serviços no âmbito das actividades físicas e desportivas integradas pacotes 

de serviços de wellness . Mas acima de tudo, a empresa terá que ser rentável caso contrário 

não conseguirá sobreviver. 

 

 É de extrema importância que se conheça como funcionam os subsídios e apoios. Com a 

assinatura do Tratado de Maastricht  a exigência e um desenvolvimento harmonioso e 

equilibrado da economia europeia ganha uma nova dimensão.  O reforço da coesão 

económica e social constitui não só uma exigência como um verdadeiro desafio. A análise da 

evolução económica e social internacional deu origem a um conjunto de princípios 

consubstanciados no Livro Branco sobre Crescimento, Competitividade e Emprego, na 

sequência do qual o governo português concebeu medidas específicas de actuação, tendo 

apresentado ao Conselho Europeu de Corfu, de Julho de 1994, uma iniciativa intitulada “a 

dimensão local do mercado interno: uma nova força sinérgica”. 

 Esta iniciativa traduz a vontade política de agir sobre a realidade portuguesa, 

contribuindo para uma nova dinâmica do mercado interno, assente na valorização das 

potencialidades locais e na diversidade cultural, a qual visa a criação de postos de trabalho, a 

fixação das populações, a promoção do ambiente e a melhoria da qualidade de vida. 

 O crescimento, a competitividade e a criação de emprego assentam fundamentalmente 

no dinamismo das pequenas e médias empresas. Estas representam, na U.E., cerca de 99,8% 

do número total de empresas, 6,5% em termos de emprego e 63% em termos de volume de 

negócios. Actualmente, quinze países fazem parte da União Económica. Portugal como 

membro da U.E. goza de um estatuto privilegiado em termos de subsídios e ajudas 

comunitárias devido ao facto de, juntamente com a Espanha, Grécia e Irlanda, ser considerado 
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um dos Estados-Membros mais carenciados (países do grupo I) onde a repartição de fundos 

da U.E. se cifrou em 70%. 

 No período de 1994 a 1999 a União europeia canalizará para Portugal cerca de 2740 

milhões de contos para acções estruturais i.e., acções que visam reduzir as disparidades entre 

regiões. 

 De uma forma simplificada, a atribuição de subsídios processa-se do seguinte modo: 

 

 União Europeia canaliza para o Governo Português que entrega ás Entidades Gestoras 

que por sua vez canalizam para as empresas com projectos coerentes e viáveis. 

 Em Portugal as PME são privilegiadas na atribuição destes subsídios dado que 

contribuem em cerca de 75% para o PIB e são geradoras de 75% dos postos de trabalho. 

Assim sendo, existe um forte empenho do estado Português na criação de um ambiente 

favorável à competitividade destas empresas. 

 Assim, quem sabe se num futuro, tal como outras empresas que um dia foram pequenas 

empresas, a nossa ISCF não terá um papel preponderante na economia nacional 

(Dificilmente). 

 

2.1.13. Como funcionam os créditos de bonificação.  

 

 Considerando que o desenvolvimento das PME é fundamental para a economia 

portuguesa e que, os recursos financeiros atribuídos pela EU ao nosso país, na forma de 

subsídios, não são suficientes tendo em conta as necessidades efectivas das nossas empresas, 

existem outras formas de obtenção de recursos financeiros em condições mais favoráveis do 

que as praticadas no mercado. 

 Assim, poderão existir diferentes tipos de créditos bonificados nomeadamente os que 

são contemplados nalguns programas em que se prevê, para além de subsídios a fundo 

perdido, a atribuição de verbas recorrendo a crédito bancário com a taxa de juro mais baixa; 

os que resultam da criação de linhas de crédito especiais, resultantes de iniciativas 

governamentais e visando criar condições mais atractivas  em determinados sectores de 

actividade; os que resultam de protocolos estabelecidos entre entidades bancárias e 

associações empresariais ou de outro tipo; os que resultam de políticas próprias das 

instituições bancárias. 
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 No recurso a este tipo de créditos, tal como nos subsídios a fundo perdido, haverá 

requisitos próprios para a formalização das candidaturas de acesso aos mesmos. Por outro 

lado, estamos a negociar, com algumas entidades bancárias, a obtenção de condições mais 

favoráveis no acesso ao crédito. 

  

 O GE, sendo uma Instalação de Saúde e Condição Física, iniciou a sua actividade em 

Outubro de 1995 tendo sido efectuado o principal investimento quer a nível da construção 

quer a nível de equipamento não sendo  na altura, abrangido por qualquer tipo de subsídios. 

No ano de 1996 foi efectuado um segundo investimento com base no valor de reintegração e 

amortizações de acordo com o código do IRC, tendo sido reembolsado no montante de 2 000 

contos, valor que foi utilizado na construção da recepção, com sala de estar, minibar. No ano 

de 1998, foi efectuado o terceiro investimento de ampliação na criação de uma sala de 

cardiovascular específica. Para tal, foi pedido um parecer a uma empresa de consultoria a qual 

enquadrou este investimento em termos do regime de incentivos ás microempresas – RIME. 

 De acordo com os dados relativos ao promotor, João Manuel Ferreira Jorge, encontra-se 

constituído numa empresa em nome individual e ter-se-ia que alterar para uma sociedade  por 

quotas  de forma a ser possível enquadrar neste projecto. Tem como actividade principal um 

Ginásio (Divisão 92 do CAE – Código de Actividades de Empresas), e deste modo, este 

projecto de investimento á passível de aceder ao regime de Incentivos às Micro-Empresas – 

RIME. 

 I RIME, criado pelo Decreto-Lei nº 34/95, de 11 de Fevereiro, tem como objectivo 

principal dinamizar e apoiar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e de 

actividades susceptíveis de contribuir para a criação e/ou fixação de emprego, nomeadamente, 

as actividades que tenham por objectivo as actividades da Indústria e as actividades 

consideradas prioritárias do turismo e outros serviços. Todavia, o promotor para se enquadrar 

neste programa terá que obter um parecer prévio do Ministério dos Desportos por forma a ser 

considerada actividade prioritária. 

 Este programa destina-se a empresas que revistam a forma de empresário em nome 

individual, estabelecimento individual de responsabilidade limitada, sociedade comercial, 

cooperativas e instituições sem fins lucrativos. O RIME engloba as vertentes de criação de 

postos de trabalho e investimento. 

 De acordo com o Artigo 4º n.º 1, da resolução do Conselho de ministros n.º 154/96, de 

17 de Setembro, podem candidatar-se a este regime microempresas, isto é, empresas até 9 

trabalhadores. 
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 Para a empresa poder aceder a este incentivo necessita satisfazer certas condições gerais 

de acesso, tais como dispor de contabilidade actualizada e organizada de acordo com o POC e 

garantir a afectação das instalações de que disponham para o efeito ao objecto do projecto de 

investimento, por um período de 4 anos. 

 Os projectos considerados não poderão ter sido iniciados há mais de 3 meses da data de 

apresentação da candidatura nem estar concluídos á mesma data, conforme consagra a alínea 

a), art. 8º da Resolução do Conselho de Ministros acima mencionada. 

 O investimento em capital fixo a realizar neste programa não pode ultrapassar os 20.000 

contos, conforme o estipulado no n.º 1 do art. 5º da resolução do Conselho de Ministros acima 

mencionada. 

 Tendo em conta que o montante de investimento nesta terceira fase de crescimento 

ronda os 2.500 contos, enquadrando-se com o limite previsto no programa. 

 As despesas afectas à realização de obras de adaptação das instalações, a aquisição de 

equipamento indispensável ao exercício da actividade (passadeira rolante, Bike XT, Sauna, 

entre outros) e a informatização são consideradas despesas elegíveis. Deste modo, poderão ser 

subsidiadas a fundo perdido (nº1. 11º da resolução do Conselho de Ministros acima 

mencionada). O subsídio a fundo perdido para investimento corresponde a 20% do 

investimento elegível. Como se trata de uma actividade prioritária (art. 10º ponto 1.1 alínea i) 

o subsídio a fundo perdido atingirá os 25% do investimento elegível. 

 Contratação de pessoa, este regime tem como condição a criação líquida de postos de 

trabalho, a qual é calculada pela diferença entre os postos de trabalho existentes antes e depois 

da data de início da realização do investimento, conforme a al. B), do art. 8º. Como a empresa 

tem como objectivo criar um posto de trabalho, cumprindo assim, uma das exigências deste 

regime de incentivos. Uma das vantagens do RIME, no que diz respeito á contratação, é não 

haver necessidade de se celebrar, entre o trabalhador e a empresa, um contrato sem termo. A 

única exigência é que este posto de trabalho seja mantido durante um período mínimo de 4 

anos. Assim, o subsídio a fundo perdido para a criação de posto de trabalho que a empresa 

poderá vir a receber, por cada posto de trabalho criado, é o seguinte: 

 Se os postos de trabalho criados em resultado do projecto, forem preenchidos por 

desempregados há menos de um ano ou por trabalhadores na contingência de perder o 

emprego devido à reestruturação ou redimensionamento de actividades produtivas com 

elevados graus de concentração e localização ou de empresas com forte impacto local ou 

regional na produção e no emprego, o subsídio será seis vezes o valor mais elevado da 
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remuneração mínima garantida por lei, calculado da seguinte forma: 6 * 58.900$00 = 

353.400$00; 

 Se os postos de trabalho criados forem preenchidos por jovens á procura do 1º emprego 

ou desempregados há mais de um ano e menos de dois ou por um beneficiário do rendimento 

mínimo garantido, o subsídio será doze vezes o valor mais elevado da remuneração mínima 

garantida por lei, calculado da seguinte forma: 12 * 58.900 = 706.800$00. 

 Se os postos de trabalho criados forem preenchidos por desempregados há mais de dois 

anos ou deficientes, o subsídio será dezoito vezes o valor mais elevado da remuneração 

mínima garantida por lei, calculado da seguinte forma: 18 * 58.900$00 = 1.060.200$00. 

 Se os postos de trabalho a criar se destinarem a mulheres, o subsídio para a criação de 

emprego será majorado em 20% do valor que lhe seria atribuído em função do montante a que 

se refere a alínea b), do n.º 4, do art. 9º, conjugado com o número anterior, de acordo com o 

n.º 7 do art. 10º. 

 Tendo em atenção no nº7 do art. 9º da resolução do Conselho de  Ministros n.º 51/98 de 

20 de Abril, o valor acumulado dos incentivos – Investimento e contratação – não pode ser 

superior a 50% das despesas de investimento elegíveis. 

 Nos termos do art. 24º da resolução do Conselho de Ministros n.º 154/96 de 17 de 

Setembro, este tipo de incentivos não é cumulável com qualquer outro da mesma natureza, 

isto é, quando uma empresa se candidata ao RIME não pode candidatar-se aos programas 

específicos que apoiam o investimento e/ou contratação de pessoas. 

 Esta impossibilidade deve-se ao facto deste Regime ser bastante abrangente e 

contemplar todas as situações. 

 É de salientar, também, que para beneficiar deste programa, a empresa não pode ser 

devedora ao estado nem à Segurança Social; se se encontrar numa das situações anteriores, a 

empresa deverá fazer prova que está a regularizar a dívida. 

 

 

 

2.1.14. Custos do início de actividade do GE –  Investimento de capital.  

 

 

 Ao analisar os quadros seguintes podemos ficar com uma ideia dos valores investidos 

relativamente a um projecto com uma dimensão relativamente modesta comparativamente a 

grandes ISCF nos grandes centros. Contudo, podemos verificar que se trata de um esforço 

considerável por parte de qualquer investidor em conjunturas onde se torna imperativo educar 

as populações para este tipo de actividades. 
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QUADRO 16. De acordo com o mapa de reintegrações e amortizações, listagem de equipamento adquirido de 
variado tipo, no momento do investimento inicial, a sua designação e custo e data de aquisição, instalações 
(Artigos 94º n.º 2, do CIRC e 57º n.º 3, do CIRS). 1995 
 

 Conta Nome     Valor de Aquisição   
 
 

Edifícios e outras construções: 
 422 Material de construção do edifício            2.168.658 $  
 422 Instalação eléctrica       572.362 $   
 422  Instalação eléctrica       198.062 $   
 422  Portas Classic Imperial 300*300 Côr     288.035 $     
 422 Estores verticais       114.258 $   
 422 Trabalho de construção civil.   2.000.000 $  

Equipamento básico:  
 423 Leg Curl M010    231.497 $   
 423 Leg press de Discos M044   294.797 $   
 423 Calf machine M408    278.520 $   
 423 Leg Extension M036    259.530 $   
 423 Lat machine M012    231.497 $   
 423 Pulley machine M014    240.540 $   
 423 Multipower M053    348.150 $   
 423 Squat Rack Suport A011   132.930 $   
 423 Combinata paralela C010   128.409 $   
 423 Banco Monnoutal Fixo P014       30.746 $   
 423 Banco Monnoutal Fixo P014     30.746 $   
 423 Banco Scott P017      83.737 $   
 423 Banco Hiperextensões P025   109.780 $   
 423 Banco Moriz 2 apoio P010     91.152 $   
 423 Banco Inclinado 2 apoio P019   110.685 $   
 423 Banco c/Inclin. Reg P020     53.986 $   
 423 Banco C/Incli. Reg. P020     53.986 $   
 423 Banco vertical 2 apoios P022   105.982 $   
 423 Espaldares    105.840 $     
 423 Barras       28.600 $   
 423 Bike Race     575.528 $   
 423 Remos Concept II    204.762 $   
 423 Remos Concept II    204.762 $   
 423 Bic Voit 956    104.762 $   
 423 Bic Voit 956    104.762 $   
 423 Stepper pro-Form 8.9      85.714 $   
 423 Stepper rampica    116.713 $  
 423 Máquina BIA 101    427.351 $  
Ferramentas e utensílios: 
 425 Estetoscópio Duppon        4.163 $   
 425 Disco ferro      46.132 $   
 425 Suporte Pirâmide p/Discos     47.204 $   
 425 Suporte Pirâmide p/Discos     47.204 $  
 425 Pesos halter disco fixo   122.228 $   
 425 Dois Receptores de frequência cardíaca    22.374 $   
 425 Tec. Conversor Bike race     15.698 $  
 425 Monitores FC Polar Favor     11.070 $   
 425 Monitores de FC polar Edge     35.816 $   
 425 Transmissor polar      16.239 $  
 425 Placas barras discos      34.000 $   
Equipamento administrativo: 
 426 Computador macintosh e impressora  472.000 $   
 426 Upgrade de sistema      78.570 $   
 426 Programa de gestão Gmac.     50.000 $   
 426 Programa Body-Works the family doctor.    19.031 $   
 426 Mesas secretárias e componentes.    69.355 $   
 426 Prateleiras diversas      33.923 $  
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 Conta Nome     Valor de Aquisição   
 

 
Outros: 
 429 Central de segurança    120.000 $  
 429 Aspirador Ufesa      18.803 $   
 429 Amplificador technics SU-A600     46.154 $   
 426 Bloco secretária c/2 gavetas     14.880 $   
 429 TV Sony KVM1 400      35.889 $   
 429 Desumidificador      41.026 $   
 429 Colunas JAMO BX 100     48.718 $   
 429 Colunas Fine Arts BX1     28.419 $   
 429 Amplificador AIWA XA – 003     29.630 $   
 429 Deck AIWA ADF - 450     27.421 $   
 429 Tuner AIWA XT – 00    323.932 $   
 429 Televisor SONY KV - 2100     64.521 $   
 429 Frigorífico INDESIT R1900WP     34.188 $  
 429 Suportes para TV      61.419 $   
 

   TOTAL  1996               11.836.846$ 
       

 
QUADRO 17. De acordo com o mapa de reintegrações e amortizações, listagem de equipamento adquirido no 
momento do investimento inicial, a sua designação e custo e data de aquisição, instalações (Artigos 94º n.º 2, do 
CIRC e 57º n.º 3, do CIRS). Em 1996. 
 

 Conta Nome     Valor de Aquisição    
 
       

Edifícios e outras construções: 
 422 Pavimentos Nalon    106.581 $   

Equipamento básico: 
 423 Tec Stepper Simulador Escad.   539.654 $   
 423 Expositor duplo      19.974 $   
 423 Passadeira de Correr    471.700 $   
Ferramentas e utensílios: 
 425 Te-barra cabo, disco      97.509 $   
 425 Arco flecha mira      24.017 $   
 425 Monitor de FC Polar Beat e Edge    38.862 $   
 425 Tec-barra disco      23.273 $   
 425 programas Mythos, Edinger, Spirit    36.120 $   
 425 STEP BOBY BENCH E BODY BALL  251.860 $   
 425 Bolas, bastões, arcos e cordas.     59.586 $   
 425 Halteres       39.000 $   
 425 Calções lona      45.000 $   
 425 Rolos e ciclometro      26.026 $   
Equipamento administrativo: 
 426 Cadeira ISO corbu      40.042 $    
 426 Placa Ethernet e acessórios     58.360 $    
 426 Placa de vídio out-put     52.650 $    
 426 Supra fax Modem      41.750 $    
 426 ZIP100 SCSI      32.950 $   
 426 Estantes e mesa      21.197 $   
Outros: 
 429 Hi-fi Pionnier 30-30      21.786 $  
 429 Kit antena Sat. FENNER D+isp     59.829 $   
 429 Suportes para TV      17.333 $    
 429 TV SONY KVM1450E     34.188 $    
 429 TVSONY KVM2170E      58.974 $    
 429 Ventiladores mesa UFESA     16.742 $    
 429 Desumidificador GE AHE10WG     40.171 $   
 

   TOTAL  1996             2.275.134$ 
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QUADRO 18.  De acordo com o mapa de reintegrações e amortizações, listagem de equipamento adquirido 
no momento do segundo investimento efectuado de ampliação das instalações (Artigos 94º n.º 2, do CIRC e 
57º n.º 3, do CIRS). 1997 

 Conta Nome     Valor de Aquisição   

 

Edifícios e outras construções: 
 422 Teto de madeira     127.877 $    
 422 Estores Vertika e pintura    129.248 $   
 422 Pavimentos Nalon       40.998 $   
 422 Instalação eléctrica     529.726 $    
 422 Instalação eléctrica       79.956 $   
 422 Caixilharia de alumínio    470.085 $   
 422 Placa publicitária       84.910 $  
Equipamento básico: 
 423 Bancos balneários/cabides e suportes de placar.    34.000 $    
Ferramentas e utensílios: 
 425 Estantes e mesa         17.094 $    
 425 6 bolas medicinais.       14.957 $    
 425 Expositores de barras e colchão       49.450 $    
Equipamento administrativo: 
 426 Cadeira work tecido verde       10.000 $    
 426 Estantes e mesa     166.667 $    
 426 Instalação eléctrica     200.000 $    
 426 Mesa/prateleira/ Suporte      51.468 $    
 426 Computador PC     221.944 $   
 426 Cadeira/mesa e estofo      40.101 $    
Outros 
 429 Tuner Technics e colunas AIWA      47.864 $    
 429 SterilairRL60 - Esterilizador de ar.       13.935 $    
 429 Sistema completo P/lavagem do ar .   238.462 $    
 429 Compact disk SONY       23.846 $    
 429 Leitor mini-disk SONY       45.085 $    
 429 TV SONY 54c        51.282 $    
 429 Desumidificador GE  AHE10WG       42.735 $   
 429 Aquecedor gás CAT TIMSHEL EC95     13.675 $   
 

Ano de 1998 

    

Edifícios e outras construções: 
 422 Tecto em madeira     403.200$    
 422 Material de construção e mão de obra   407.692$    
 422 Caixilharia de alumínio    390.000$    
 422 Instalação eléctrica     378.695$   
 422 Revestimento do chão    189.475$   
Equipamento básico: 
 423 Avaliação: Polar, interface e software.     78.502$   
 423 Aparelho cardiovascular      55.555$   
 423 Avaliação: balança e espirómetro     52.011$   
 423 Sauna      446.531$   
 423 Espaldar        36.600$   
Ferramentas e utensílios: 
 425 Armário alto cinza       45.900$   
Equipamento administrativo: 
 426 Impressora HP       30.684$    
 426 Sistema TV Cabo       72.222$   
 426 Paineis publicitários       72.000$    
 426 Colunas audio       24.359$   
 426 Amplificador       29.274$   
 426 Desumidificador       33.333$    
 426 Painel publicitário       30.000$    
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QUADRO 19. Tipo e total de investimento por categorias e o montante por cada categoria 
nos 3 anos lectivos de funcionamento 

 

 Conta Categoria de investimento     Montante 
       
       

 422 Edifícios e outras construções     8.679.818 $ 
  
 423 Equipamento básico      6.509.991 $ 
  
 425 Ferramentas e utensílios      1.170.782 $ 
  
 426 Equipamento administrativo     1.674.888 $ 
  
 429 Outros.        1.966.760 $ 
  
       

   TOTAL                   20.002.239 $ 

    

 
 
 

2.1.15. Reintegração e amortização do GE de acordo com o código do IRC.  

  

 

 Segundo o ministério das finanças no seu Decreto lei n.º 2/90 de 12 de janeiro, artigo 1º, 

as reintegrações e amortizações desempenham um papel estratégico em termos de política 

económica e de gestão empresarial. Com efeito, existe actualmente consenso no sentido de 

que, num ambiente caracterizado por elevado progresso tecnológico, as reintegrações e 

amortizações devem ser encaradas numa perspectiva dinâmica enquanto factores decisivos 

para o crescimento e expansão das empresas e,  por essa via, do próprio investimento.  

 

 No artigo 2º, a regulamentação do regime das reintegrações e amortizações começa 

naturalmente pelo enunciado das condições gerais da sua aceitação para efeitos fiscais (artigo 

1º) e pela concretização, em termos de valorimetria, da respectiva base de cálculo (artigo2º). 

 Dada a sua importância, apresenta-se a seguir a noção de Período de Vida Útil (artigo 

3º), definindo-se, na linha do que se encontrava regulada anteriormente e encontrou 

acolhimento no Código do IRC, o que se deverá entender por Período Máximo de Vida Útil e 

Período de Vida Útil. 
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 O artigo 3º define como período de vida útil de um elemento do activo imobilizado, 

para efeitos fiscais, o período durante o qual se reintegra ou amortiza totalmente  o seu valor, 

excluindo, quando for caso disso, o respectivo valor residual. 

 

 Qualquer que seja o método de reintegração ou amortização utilizado, considera-se: 

 

a.Período mínimo de vida útil de um elemento do activo imobilizado o que se deduz das taxas que 
podem ser aceites fiscalmente segundo o mérito das quotas constantes; 

 
b.Período máximo de vida útil de um elemento do activo imobilizado o que se deduz de uma taxa 

igual a metade das referidas na alínea anterior. 
  

 No artigo 5º define o método das quotas constantes onde a quota anual de reintegração e 

amortização que pode ser aceite como custo do exercício determina-se aplicando aos valores 

mencionados no n.º 1 do 2º artigo as taxas fixadas nas tabelas anexas ao respectivo diploma 

referido, aplicando-se as taxas genéricas mencionadas na tabela II apenas quando, para os 

elementos do activo imobilizado dos ramos de actividade de que se trate, não estejam fixadas 

taxas específicas na tabela I. 

 

 Exceptuam-se do disposto no número anterior os seguintes casos, em que as taxas de 

reintegração e amortização são calculadas com base no correspondente período de utilidade 

esperada, o que pode ser corrigido quando se considere que é inferior ao que objectivamente 

deveria ter sido estimado: 

 

a. Bens adquiridos em estado de uso; 
b. Bens avaliados para efeitos de abertura de escrita; 
c. Grandes reparações e beneficiações; 
d. Obras em edifícios alheios. 

 

 Assim, segundo o anteriormente referido e de acordo com o investimento inicial, a 

empresa GE está a ter uma taxa de desvalorização anual de 1 888 159$00 no ano de 1996 e de 

2 269 951$00 no ano de 1997. Estes valores estão de acordo com o mapa de reintegrações e 

amortizações apresentado na repartição de finanças de Alcobaça. 
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2.1.16. Código de actividade comercial.  

 

 

 O código  de actividade (CAE - segundo a classificação das actividades económicas) 

para este tipo de actividade “Ginásio” é o 92620 (Gestão das Instalações Desportivas) no qual 

as transmissões de bens ou prestação de serviços conferem o direito á dedução de IVA. 

 

 

2.1.17. Situação de crédito do GE  devidas aos impostos pagos no 

investimento inicial.  

 

 O valor total líquido do investimento até ao Final de 1997 foi de dezasseis milhões 

oitocentos e cinquenta e sete mil ,  trezentos e quarenta e cinco escudos 16 857 345$00. 

 Considera-se valor líquido o bem ou serviço antes da aplicação da taxa de IVA. Dado 

que no investimento inicial do imobilizado corpóreo (Edifícios e equipamentos) foi elevado, 

originou um grande crédito de IVA em acordo com as normas vigentes emanadas pelo 

ministério das finanças no Despacho Normativo n.º 342/93.  

 

 Uma das características da estrutura normativa do IVA traduz-se na possibilidade de os 

sujeitos passivos do imposto ficarem numa situação de crédito perante o estado e, 

consequentemente, terem direito a ser reembolsados desses créditos. Trata-se de uma área 

particularmente sensível do mecanismo de aplicação do imposto em que a actuação da 

administração fiscal terá de ter em conta, por um lado, a necessidade de exercer uma acção 

eficaz no sentido de apurar a legitimidade dos reembolsos, munindo-se das adequadas  

garantias até que tal acção seja possível e, por outro lado, não sobrecarregar as empresas com 

encargos financeiros  que dificultem o seu normal funcionamento ou ponham em causa a sua 

competitividade. 

 No início foi efectuado um investimento que perfez um montante de IVA superior ao 

plafond estipulado pelo despacho normativo tendo por isso solicitado o reembolso do valor de 

IVA para poder reinvestir na melhoria das instalações. Esse montante serviu para construir 

um local de recepção específico melhorando a imagem do Ginásio. É sabido que o primeiro 

contacto e o local é muito importante para se vender um produto daí que tenha investido na 

melhoria deste espaço específico. 
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Valor líquido do investimento inicial:   16 857 345$00 

Taxa de IVA (17%)        2 865 748$65   

 

 Pedido de reembolso no total de 2 000 000$00, valor esse que foi reinvestido no espaço 

referido, a recepção que corresponde á Segunda Fase de crescimento físico do projecto. 

Manteve-se um crédito (plafond) de 865 748$65. 

 

 

2.1.18. Despesas fixas ao longo de três anos lectivos do GE.  
 
 
QUADRO 20.  Representa uma listagem do montante relativo a despesas fixas do Ginásio 
EQUILÍBRIO por ano lectivo desde 1995, o ano de abertura ao público até 1998, momento de 
avaliação. 
 

Despesas Fixas  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99 

     
 
 
Custos variáveis  
 Esgotos/água    35.021 $       60.377 $      42.326 $  
 Electricidade   141.020 $     245.820 $    318.327 $  
 Gaz     29.600 $         6.300 $      37.700 $ 
 Limpeza e higiene    74.346 $       39.018 $    243.927 $  
 Mat. Escritório / Papelaria 125.856 $       75.345 $    126.818 $ 
 Jardinagem     50.470 $       51.658 $      46.800 $  
 Contabilista     14.823 $     213.704 $    125.775 $  
 Telefone     42.178 $     130.974 $    206.210 $ 
 TOTAL   513.314 $     823.196 $  1.147883 $ 
Custos Fixos 
      Salários  
 Prof. Gin. Manutenção  302.885 $     227.000 $    200.000 $  
 Prof. Aeróbica  745.000 $                  1.162.000 $ 1.001.500 $  
 Recepcionista  137.750 $     233.500 $    198.500 $ 
 Prof. A.Marciais.    10.000 $       29.150 $      63.132 $  
 Prof. Muscul. E Cardio.  880.000 $     990.000 $ 1.212.000 $ 
 TOTAL                2.075.635 $  2.641.650 $ 2.675.132 $ 
 
 

TOTAL            2.516.949$             3.392.846$          3.751.015 $  
 
     

QUADRO 21:  Representa uma listagem do montante relativo a outras despesas do Ginásio EQUILÍBRIO 
nos diferentes anos lectivos. 
 

Outras despesas  1995/96  1996/97  1997/98  1998/99 

 
 
Informática   928.487 $  185.060 $  471.179 $   
Letras         910.646 $   
Leasing         569.701 $   
Contribuição Autárquica     72.000$       72.000 $    72.000 $   
CMA Projecto/licenças    42.915 $       8.830 $     
Documentação     35.786 $   
Formação      21.000 $       3.000 $  193.047 $   
 
 

TOTAL                1.100.188$                 268.890$             2.216.573$   
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 Como podemos verificar um investimento num projecto de criação de uma ISCF é 

bastante oneroso mesmo para uma organização com as dimensões do Ginásio EQUILÍBRIO, 

uma PME. Temos consciência que a este valor teremos que somar um outro acrescido o qual 

servirá para garantir a qualidade do projecto designados por Custos de Obtenção da 

Qualidade. 

 Cruz & Carvalho (1994), por Custos de Obtenção da Qualidade  (COQ) 

entendemos os gastos efectuados pela empresa ao fazer, descobrir, reparar e evitar erros ou 

defeitos. 

 Cruz & Carvalho (1994), afirma que todos os especialistas da qualidade estão de acordo 

sobre a seguinte afirmação: empresas que não iniciaram ainda o processo de melhoria 

contínua da qualidade têm valores de COQ entre 10% e 30% do seu volume de vendas. 

 Assim, torna-se necessário ponderar o investimento na qualidade, isto é, que nível de 

qualidade numa fase de  retorno do investimento inicial e o seu período de recuperação para 

que o risco associado á decisão de investimento não fuja ao nosso controlo. 

 

 Normalmente é usual dividir os Custos de Obtenção da Qualidade  (COQ)em 

três categorias Cruz & Carvalho (1994): 

a. Custos das Falhas; 

b. Custos da Avaliação; 

c. Custos da Prevenção. 

  

 As falhas internas são os custos efectuados pela empresa com produtos que não se 

transmitem ao cliente final porque são detectados e corrigidos dentro da empresa. 

 As falhas externas constituem os custos efectuados pela empresa com produtos ou 

serviços não conformes detectados pelo cliente. 

 A avaliação é o custo de todas as operações efectuadas para verificar os produtos ou 

serviços produzidos estão de acordo com as especificações. 

 A prevenção inclui os custos efectuados em actividades que visam  reduzir as falhas  e as 

avaliações, garantindo uma boa qualidade é primeira vez. 
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2.1.19. Vantagens do conhecimento do Custo de Obtenção da Qualidade.  

 

 

 Os custos da qualidade são um indicador da reserva de rentabilidade da empresa.  

 Quando não é fácil fazer crescer o volume de vendas,  a direcção pode procurar fazer 

crescer os seus lucros diminuindo o seu COQ. A diminuição do COQ alcança-se aumentando 

os custos de prevenção. Estes Custos de prevenção devem ser vistos como um investimento 

cujo retorno é a diminuição do Custo das falhas; 

 O conhecimento do COQ permite identificar quais as actividades mais carentes da 

melhoria e a respectiva marcação de objectivos; 

 O cálculo sistemático do COQ permite controlar, ao longo do tempo, os resultados que 

se estão a obter com os processos de melhoria; 

 O COQ é uma excelente forma de quantificar e comunicar a importância da qualidade, 

na linguagem que a gestão de topo melhor conhece: a linguagem do dinheiro.  

 

 

2.1.20. Fluxo simplif icado do processo de certi ficação (APCER –  Associação 

Portuguesa de Certi ficação; Documentação constante do caderno de candidatura série ©ISO 

9000): 

 

1. Aquisição do caderno de candidatura; 

2. Recepção da documentação para instrução do processo de certificação; 

3. Análise da documentação; 

4. Reúne a informação necessária?: 

 4.1. Se não, regressa ao ponto 2.; 

 4.2. Se Sim continua; 

 

5. Há visita prévia?: 

 5.1. Se Sim: 

   a. Efectua-se uma visita: 

    Elaboração de relatório. Folhas de observação constatadas; 

    Ficam na empresa folhas com as observações constatadas; 

    A empresa envia cópia das observações registadas á APCER. 

 5.2. Se Não: 

   a. Auditoria de concessão da auditoria ou extensão; 

   b. Envio de relatório da auditoria realizada; 

   c. recepção da resposta e sua análise Vs. Relatório enviado; 

   d. reunião de decisão -> parecer. 
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   e. Emissão de certificado: 

    Se Não procede-se a auditoria de seguimento e retorna-se a b.; 

    Se Sim, prossegue-se o processo; 

   f. Atribuição de número e emissão de certificado; 

   g. Auditoria de acompanhamento; 

   h. Análise da resposta Vs. Relatório da auditoria de acompanhamento; 

   i. Manutenção da certificação? 

    Se Não -> sanções; 

Se Sim, o processo repete-se, no 3º ano é realizada uma auditoria de 

renovação. 
 

 

 

 

2.1.21. Documentação necessária á instrução do processo de candidatura 

série ISO 9000:  

 

 O processo de certificação, as metodologias e regras do seu funcionamento, estão 

descritas na Directiva CNQ 22/91 – Certificação de sistemas da qualidade de empresas. 

Metodologias e regras gerais. 

 O pedido de certificação deve ser dirigido à Associação Portuguesa de Certificação de 

acordo com minuta de carta própria para sua formalização, acompanhada de: 

 

a.Manual da qualidade da empresa com referencia aos respectivos procedimentos funcionais; 
b.Questionário APCER devidamente preenchido; 
c.caso a entidade solicite a certificação conjunta NP EN ISSO 9001/2 e EN 46001/2, requisitos 

particulares para fornecedores de dispositivos médicos, deverá preencher o questionário 
complementar EN 46001/2 (documento TNE015); 

d.Documentos relevantes no funcionamento do Sistema de garantia da Qualidade; 
e.Organigrama da empresa e organigrama detalhado da “Função Qualidade”, que evidencie o seu 

posicionamento hierárquico e funcional relativamente às restantes funções da empresa; 
f.Fluxograma simplificado das principais fases de fabrico, com indicação dos pontos onde são 

efectuadas acções de controlo; 
g.Lista do equipamento de medição e ensaio e respectivas características (com indicação dos 

pontos em que é utilizado); 
h.Layout simplificado das instalações, no caso de empresa industriais; 
i.Mapa com a localização da empresa; 
j.Cheque à ordem da Associação portuguesa de certificação, correspondente ao pagamento da 

Instrução do Processo, valor indicado na tabela de preços em vigor (Documento DN001). 
 

 Lista de documentos que poderão ser utilizados no processo de certificação do sistema 

da qualidade de empresas: 

 Directivas do Conselho Nacional da Qualidade (CNQ): 
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a.Directiva CNQ 5/94 (Avaliação da conformidade, critérios gerais); 
b.Directiva CNQ 22/91 (Certificação de sistemas da qualidade de empresas, metodologias e regras 

gerais); 
 

 Séries de normas NP EN ISO 9000 (Idêntica à ISO 9000): 

 

 NP EN ISO 9000-1 (1995) Normas para a gestão da qualidade e a garantia da qualidade. 
Linhas de orientação para a selecção e utilização; 

 NP EN ISO 9001 (1995) Sistema da qualidade. Modelo de garantia da qualidade na 
concepção/desenvolvimento, produção, instalação e assistência pós venda; 

 NP EN ISO 9002 (1995) Sistema da qualidade. Modelo de garantia da qualidade na 
produção, instalação e assistência pós venda; 

 NP EN ISO 9003 (1995) Sistema da qualidade. Modelo de garantia da qualidade na 
inspecção e ensaios finais. 

 NP EN ISO 9004-1 (1995) Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade. 
Linhas de orientação. 

 
Para empresas de serviços: 

 NP EN 29 004-2 (1994) Gestão da qualidade e elementos do sistema da qualidade. Parte 2: 
Linhas de orientação para serviços (Idêntica à ISSO 9004-2: 1991). 

 

Série de normas NP EN 30 011 (Idêntica à ISSO 10 011) Auditorias de sistemas da qualidade. 

 

 NP EN 30 011-1 (1993) Linhas de orientação para auditorias de sistemas da qualidade.  
 NP EN 30 011-2 (1993) Linhas de orientação ara auditorias de sistemas da qualidade. 
 NP EN 30 011-3 (1993) Linhas de orientação para auditorias de sistemas da qualidade. 

 
Elaboração do Manual da Qualidade: 

 ISO 10013: (1995): Guidelines for developing quality manuals. 
 

Custos da Qualidade: 
 NP 4239 (1994) Bases para a quantificação dos custos da qualidade. 
 

Vocabulário: 
 N EN ISO 8402 (1997) Gestão  da qualidade e garantia da qualidade. 

 

 

 

 

 



 

 

 
160 

2.2. Primeira Dimensão do SERVQUAL, TANGIBILIDADE:  

 

 

 

  Zeithaml et al.(1990), definem tangibilidade como a aparência das instalações físicas, 

equipamento, pessoal e materiais de comunicação. 

 

  Falarei com base em Patton et al. (1989), destes aspectos importantes para a garantia da 

qualidade numa ISCF. 

 

 

2.2.1.  Instalações físicas - Instalações e equipamento.  

 

 

 Patton et al. (1989), estruturas adequadas facilitam a prestação de serviços no âmbito 

das Actividades Físicas e Desportivas nos Ginásios enquanto locais de promoção de saúde e 

ajudam a promover a saúde, a segurança o conforto dos seus clientes e profissionais. O 

edifício, as instalações e o equipamento devem ser adaptados ás necessidades e devem ser 

mantidos em boas condições de utilização. 

 

 

 

2.2.1.1. Identificação das instalações, serviços e profissionais (Patton et al .,  

1989).  

 

 A localização da ISCF deve estar devidamente assinalada no exterior; Deve existir 

sinalização adequada (eventualmente com cores) á orientação e movimentação dos clientes 

dentro do edifício; Todos os locais de actividade devem estar devidamente sinalizados e 

identificados; Os horários das diferentes actividades e horas de atendimento ao público bem 

como o nome dos seus responsáveis, devem ser afixados em local visível; Todos os 

profissionais em contacto com o público (Professores, Técnicos, Administrativo e auxiliar) 

podem utilizar cartão que os identifique. 
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2.2.1.2. Considerações acerca das Instalações e a qualidade do serviço.  

 

 

 Patton et al. (1989), antes de se desenhar um ginásio, o empreendedor e o arquitecto 

devem antes de tudo responder a um conjunto de questões preliminares de forma a que se 

possa desenvolver um projecto funcional e bem planeado das futuras instalações. 

 

 Quais as actividades físicas e outras que se irão desenvolver na área das ISCF;  Qual é o 

número estimado de participantes que irão utilizar a área das ISCF; Determinar se a ISCF 

servirá outro(s) propósito(s) para além de actividades relacionadas com o Fitness. 

 

 Um bom projecto de ISCF favorece um acesso fácil a todos os participantes, 

flexibilidade de actividades, e um bom controlo dos membros por questões de segurança. 

Aqueles envolvidos no esboço / projecto das ISCF devem dirigir as seguintes questões de 

design: 

 

a. Estrutura (Tetos e paredes); 
b. Dimensionamento dos espaços; 
c. Pavimentos: Inflamabilidade nula ou reduzida; Isolamento acústico; Evitar sempre que 

possível os efeitos de ressonância, tanto pela escolha criteriosa dos materiais como pela 
concepção do solo; Facilidade de manutenção e limpeza; Resistência ao desgaste e à 
deterioração; A cor mate do revestimento superficial deverá evitar os efeitos indirectos do 
reflexo, devendo ser escolhida segundo considerações psicológicas. 

d. Iluminação; 
e. Armazenamento / Arrecadações; 
f. Pistas de corrida interiores e elevadas (Grandes estruturas). 
g. Salas de exercício físico (Ginástica Aeróbia, Manutenção, Infantil, Artes marciais); 

Musculação; Cardiovascular; 
h. A qualidade do ar respirado (Ventilação / Circulação de ar / Extracção de ar; Climatização; 

Esterilização e purificação do bem como também a higrometria do ar ambiente. 
i. A acústica 

 

 

 Patton et al. (1989), à medida que a popularidade das classes de exercício em grupo 

aumentam, o desenho adequado desses espaços tornou-se uma prioridade para muitas ISCF. A 

sala de actividade física ideal tem em consideração o espaço, pavimento, iluminação, 

ventilação, controlo climático, sistema de som e mobiliário e decoração. 

 As dimensões da sala de uma sala de actividade física está dependente do número 

projectado de participantes e da disponibilidade do espaço já existente no caso de adaptações. 
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Contudo, as dimensões variam de espaço para espaço, mas normalmente é aceite que deva 

possuir  3 metros quadrados como o mínimo espaço disponível por participante. Salas 

quadradas e rectangulares são os formatos mais populares, devendo-se procurar que a sala 

seja o suficientemente larga para responder ás necessidades. 

 As superfícies do solo são um dos assuntos mais proeminentes nos estúdios de aeróbia 

no tocante ao tipo e qualidade dos materiais utilizados resultante da grande incidência de 

lesões quer dos participantes como dos membros. Existem neste momento disponíveis no 

mercado um elevado número de pisos recomendáveis com uma variedade de superfícies 

adequadas. Os especialistas de medicina desportiva e industriais identificam 5 itens como 

sendo critérios essenciais  de escolha de sistemas de pavimentos seguros (Exerflex, 1986): 

 

a.Conformidade (Absorção de choque): Como é que o solo se deforma ao impacto, é elástico e 
flexível? 

b.Possui boas capacidades de absorção ao choque? 
c.Estabilidade do apoio: O solo permite uma base estável para o impacto no solo? 
d.Função da superfície ou tracção: O solo permite dissipação de stress lateral durante o deslize? 
e.Elasticidade e resistência (Retorno energético): O solo possui a capacidade de fazer ressaltar ou 

voltar á posição inicial depois do impacto? 
f.Independência de impacto:  O sistema do solo isola a absorção da energia do impacto, 

mantendo a deflecção numa área reduzida? 

 

 Normalmente, a superfície largamente usada é madeira ou sintético. Estes pavimentos 

são concebidos quer espuma de alta densidade ou com caixa de ar entre o chão cimentado e a 

superfície. 

 

 Nas salas de musculação podemos encontrar uma mistura de culturistas dedicados e 

atletas que treinam a força de forma recreacional, de principiantes que se estão a iniciar e a 

ganhar interesse no treino da força e existem também mulheres interessadas no treino da força 

uma vez que esta actividade pode ser orientada segundo vários objectivos para além da 

hipertrofia muscular (Patton et al., 1989) 

 

 A concepção de um espaço segue vários passos, nomeadamente: O primeiro passo 

consiste em definir o objectivo desse espaço, devendo responder ás seguintes questões tais 

como o tamanho da sala o tipo de equipamentos a adquirir e para que fim, se se deseja 

privilegiar os pesos livres ou equipamentos de musculação, ou ambos e requisitos estruturais e 

design interior. 
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 Depois surge a questão acerca do tipo de programas (treino em circuito, pesos livres, 

outros) serão implementados na zona de treino. Temos o “Hardcore lifting” 

(Levantamentos com cargas elevadas), desportos com pesos, levantamentos competitivos 

como o caso do Halterofilismo do Powerlifting e do Culturismo. Por outro lado temos o 

“Softcore lifting” (Musculação com cargas ligeiras) que inclui a terapia física, a melhoria 

da condição física, o fortalecimentos muscular para idosos, a musculação com o intuito de 

redução ponderal e a musculação como complemento a atletas para melhoria da sua 

performance. 

 Devemos equacionar qual é o número de membros nas ISCF e quais são as exigências 

em termos de área de treino da força; Também o tipo de preferencias em termos de 

equipamento e para que objectivos, pesos livres, equipamentos, ambos ou ainda equipamentos 

especiais para casos especiais; Se existe um número suficiente de clientes que justifique a 

especialização dos espaços dentro da sala de musculação com equipamentos específicos; Ou 

ainda, se o espaço previsto para a musculação situa-se numa área adequada das instalações. 

 

 As áreas de importância primária durante a fase de concepção de um espaço de 

musculação inclui a dimensão da sala e a localização nas instalações, os pavimentos, 

equipamentos e planta de colocação do equipamento e o designe interior. 

 

 Vários são os espaços de apoio aos locais de prestação dos serviços que fundamentam 

as ISCF e são  áreas específicas que apoiam as outras: 

 

a. As sala de espera devem possuir um ambiente acolhedor e assentos em número suficiente. 
b. A área administrativa deve dispor de espaço suficiente, e o mobiliário estar disposto de molde 

a permitir a movimentação fácil do pessoal. 
c. O(s) consultório(s), salas e outros espaços, devem possuir as condições adequadas para a 

avaliação e prática de actividade física dos utentes em conforto e segurança. 
d. Deve existir um local próprio para tratamentos ou primeiros socorros, (enfermaria/gabinete 

médico), localizado de forma a permitir o acesso fácil. 
e. Devem existir espaços seguros para armazenamento. (Ex. Produtos de massagem, materiais e 

equipamentos, dinheiro e valores, material de limpeza).  
f. Devem existir instalações sanitárias adequadas para pessoal e utentes, devidamente 

sinalizadas e de fácil acesso. Os vestiários / Balneários devem ser pensados/dimensionados 
de modo a satisfazer as exigências correspondentes ao máximo de utentes em utilização 
simultânea. Na execução do projecto devem ter-se as seguintes preocupações: 
 Separação das zonas seca e molhada; 
 Construção de uma unidade autónoma, equipada com vestiários, duches e instalações 

sanitárias; 
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 Previsão do número e comprimento dos bancos/cabides, bem como o afastamento entre 
eles; 

 Previsão do número de duches/chuveiros (um para cada quatro a oito atletas, num mínimo 
de quatro duches por balneário; 

 O tipo de vestiários escolhidos deverá estar de acordo com as actividades e modalidades 
para que a instalação se destina. Assim, recomenda-se vestiários colectivos no caso de 
serem utilizados por grandes grupos.  

 

 

 Acessibilidade das Instalações. Existem facilidades de acesso a deficientes. 

(rampas para cadeiras de rodas, nos acessos aos consultórios e casas de banho, etc.), isto 

se o Ginásio estiver potenciado para prestar cuidados de reabilitação física e/ou 

psicomotora; Existe parque de estacionamento que responde às necessidades e a distancia 

razoável do Ginásio; Existem transportes públicos adequados ás necessidades e a distancia 

razoável do Ginásio. 

 

 Dimensionamento: Patton et al. (1989), a fim de determinar o dimensionamento duma 

sala, torna-se necessário responder a uma série de questões que deverão definir as 

necessidades que os diferentes tipos de utentes e modalidades requerem bem como ao 

fluxo de clientes que adere ao serviço. A organização de algumas modalidades de prática 

implica a movimentação de grande número de praticantes. É o caso, por exemplo, da 

ginástica Aeróbia, da musculação e do cardiovascular. Este factor é, evidentemente, 

determinante no dimensionamento da sala desportiva, ao nível da área de actividade física 

e locais anexos. Um pequeno aumento na dimensão de uma sala desportiva permite, para 

certas modalidades, a implantação de vários acessórios e equipamentos. Esta medida 

aumenta consideravelmente a rentabilidade da instalação e o número de utentes 

simultâneos em prática. Assim, para a dimensão total duma sala de um Ginásio ter-se-á 

em conta não só a dimensão da área de prática mas também as respectivas zonas de 

segurança e espaços mínimos para bancos, mesas e para a circulação e sociabilização. 

 

 Quanto á  Iluminação natural, genericamente e na medida do possível, deverá 

assegurar-se uma repartição regular da luz, de forma a evitar brilho e reflexos. A fim de 

assegurar uma distribuição uniforme dos raios na área, principalmente quando atravessam 

superfícies transparentes, as principais bandas de iluminação deverão estar orientadas a 

Norte. No entanto, esta orientação poderá ser a sul, desde que sejam utilizados sistemas de 

protecção e de difusão da luz, móveis ou fixos, nomeadamente pelo emprego de materiais 
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translúcidos. A orientação das principais bandas de iluminação a Sul tem um papel 

decisivo na economia de energia da instalação.  A utilização da iluminação natural através 

da cobertura (iluminação zenital), apesar de poder assegurar uma boa distribuição da luz 

na sala, levanta alguns problemas técnicos complementares que deverão ser devidamente 

ponderados, principalmente ao nível da estanquicidade da cobertura, isolamento térmico e 

ventilação. A área total de superfície envidraçada será determinada, entre outros factores, 

pela insolação de cada local e pelo valor total da superfície, materiais e tipo de 

acabamento das paredes, tectos e pavimentos das salas. As janelas deverão possuir as 

mesmas exigências mecânicas que as paredes. 

 

 Quanto á Iluminação Natural, deve estar de acordo com as exigências constantes das 

fichas técnicas de cada modalidade. Os projectos de iluminação artificial devem incluir, 

desde os estudos preliminares do projecto geral da instalação, os seguintes princípios: 

(Efeito do brilho e reflexos, reduzidos ao mínimo; Boa cor de luz; Ambiência geral 

confortável. A iluminação dos corredores e passagens, assim como os locais anexos para 

atletas, deverá estar de acordo com a legislação e recomendações em vigor para edifícios 

públicos. 

 

 Controlo climático envolve os elementos da cobertura que deverão, global ou 

parcialmente, dar resposta às seguintes funções: (Suporte, Estanquicidade, Isolamento 

térmico, Correcção acústica, Iluminação natural  de preferência. 

 

 As  Paredes,  de acordo com Patton et al. (1989), devem seguir as exigências funcionais 

específicas da cada sala determinarão o tipo de construção e a escolha de materiais 

apropriados. O princípio geral será de reduzir ao máximo o risco de acidente; Deverão 

apresentar uma superfície plana sem ressaltos ou arestas até uma altura mínima de 2 

metros acima do pavimento e ser de fácil manutenção; Na sala, as portas deverão abrir 

para o exterior e ser em material adequado à prova de impactos, colocadas de forma a 

evitar riscos de acidentes; Em salas com separações amovíveis (cortinas ou vidros de 

separação das várias áreas de prática) deverão assegurar-se, para cada área, as mesmas 

condições (iluminação, térmicas, acústicas, ventilação, etc.,) da totalidade da sala. 

 

 Relativamente ao aspecto da  Acústica,  como afirma Patton et al. (1989), o objectivo 

geral do estudo da acústica nas salas desportivas será o de reduzir e eliminar os ruídos que 
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possam de alguma forma perturbar a prática desportiva. Consoante a origem do ruído 

provenha do exterior ou do interior da instalação, assim se terá um problema de 

isolamento ou de tratamento acústico. A importância destes problemas estará naturalmente 

relacionada com a implantação e localização das salas (longe das vias de tráfego intenso, 

caminhos de ferro, aeródromos, industriais, etc.), com o tipo de actividades (ruidosa ou 

silenciosa) e modalidades previstas em projecto, ou ainda com a dimensão da instalação. 

O tempo de reverberação dos sons da sala deverá ser o mais curto possível, entre 1,2 e 2,0 

segundos. Recomenda-se que em actividade como a ginástica rítmica, Ginástica Aeróbia, 

onde a música é utilizada conjuntamente com a voz, o tempo de reverberação seja 

reduzido. 

 

 A exigências de  Ventilação,  segundo Patton et al. (1989), dependem do tipo de 

instalação assim como da sua utilização. Contudo, de uma forma geral, deverá prever-se a 

introdução na sala de quantidades de ar novo não inferiores a 30 - 50 m
3
 por hora. A 

preocupação com o ar respirado relaciona-se com vários factores inerentes ao conceito de 

saúde. Sabemos que muitos dos problemas que afectam bastantes pessoas actualmente 

estão intimamente associados ás vias respiratórias (asma e alergias) e á qualidade do ar 

que respiramos (poluição). Segundo Barata (1995), nem sempre se consegue saber em 

todos os indivíduos qual o estímulo causal dum determinado ataque ou acesso. Sofremos 

devido a inúmeros factores precipitantes nomeadamente ácaros do pó, pólens e esporos 

(gramínias em maio e Julho; clodosporium em Julho e Setembro), poluição (tabaco, 

dioxido de enxofre, oxidos de azoto). Também relacionado com a humidade outros 

microorganismos se desenvolvem tais como fungos (bolores) que também são agentes de 

muitas alergias e afecções respiratórias. Assim, e uma vez que várias pessoas frequentam 

o ginásio e todas elas respiram o mesmo ar, ficam expostas a muitos agentes provocadores 

de inúmeros problemas. Também,  devido á maior intensidade da solicitação física, a 

quantidade de ar utilizado é acrescida aumentando assim o dióxido de carbono, humidade, 

e o número de pequenas partículas acumuladas dentro das vias respiratórias e pulmões 

bem como microorganismos. Surge então  a necessidade de uma boa renovação, 

purificação, ionização e esterilização do ar respirado de forma a evitar a “contaminação” 

ou a perpetuação de afecções. Embora saibamos da enorme importância que os programas 

de exercício físico se revestem como vertente terapêutica do doente asmático, dentro de 

um conceito mais lato da Reabilitação Respiratória (Pestana, Conde, Taveira; 1997), o 

facto é que devemos  privilegiar a limpeza e higiene do local e purificação do ar nas ISCF 
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uma vez que podem ser motivo precipitante de afecções. Por outro lado também existe 

uma grande variabilidade na resposta brônquica ao esforço em alguns pacientes / clientes 

portadores de afecção (Manaças, 1997). O exercício físico muito intenso envolvendo os 

grandes grupos musculares e com duração de 5 a 10 minutos é mais apto a induzir asma 

de exercício (Manaças, 1997). As condições climatéricas em que o exercício se 

desenvolve influem na resposta broncospástica, a qual é mais intensa quando o esforço 

decorre em ambiente de ar frio e seco. A asma de exercício não é exclusiva dos doentes 

com asma brônquica, podendo igualmente ocorrer em indivíduos com bronquite crónica 

obstrutiva, rinite alérgica e eczema alérgico (Manaças, 1997).  

 

 

2.2.2. Equipamento e Instalações:  

 

 

2.2.2.1. Dispositivos, equipamento e acessórios fixos:  

 

 As salas, consoante o fim a que se destinam, deverão dispor de um conjunto de 

aparelhos e acessórios fixos que serão previstos na estrutura durante o tosco da construção. 

(Patton et al., 1989). 

 Trata-se dum aspecto de grande importância nas instalações, não só para os utentes 

(adaptação das Instalações  às suas necessidades reais e garantias de segurança), mas também 

para a gestão da instalação (redução das despesas de conservação e durabilidade do material). 

 O seu planeamento (plano de instalação de aparelhos e acessórios fixos) deve fazer 

parte da elaboração do projecto da construção e contemplará tanto os acessórios suspensos 

(anéis, cordas, etc.), os aparelhos e acessórios murais móveis ou fixos (espaldares, escadas 

murais, ganchos, etc). como os acessórios do pavimento (dispositivos para fixação de, 

aparelhos de musculação se necessário,  etc.). 

 Considerando o grande número de modalidades de sala e os diversos níveis de prática, o 

material e equipamento desportivo é extremamente variado e de qualidade diversa, devendo: 

a. Garantir a segurança total do utilizador; 

b. Existir em quantidade suficiente; 

c. Ser de preferência adaptável às diversas categorias de utentes (faixas etárias). 
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2.2.2.2. Função do equipamento.  

 

 Uma peça de equipamento de exercício é normalmente desenhada para uma função ou 

propósito determinado. Por exemplo, uma bicicleta ergométrica foi concebida para ser uma 

estação de exercício para o desenvolvimento da resistência cardiovascular; uma barra de 

pesos livres e os discos acessórios foram concebidos para desenvolver a força e resistência 

muscular  quando utilizados segundo princípios e métodos bem definidos. A maior parte do 

equipamento, contudo, pode ser utilizado com outros propósitos que não os inicialmente 

previstos. Por exemplo,  os pesos livres pode ser utilizado com pequena resistência e um 

grande número de repetições de forma a melhorar a resistência cardiovascular organizado 

segundo um circuito de treino. Assim, decidir que funções uma peça de equipamento servirá é 

provavelmente uma das primeiras decisões que se deve efectuar. Quando se determina o tipo 

de espaços que uma ISCF deve ter, deve-se tomar decisões relativas á necessidade de 

equipamento de desenvolvimento da força, equipamento de desenvolvimento da resistência 

aeróbia / cardiovascular, de avaliação e diagnóstico da condição física assim como outro 

equipamento  de suporte tal como, lavandaria, informática, escritório e outro (Patton et al., 

(1989). 

 A selecção do equipamento deve coincidir com a imagem de marketing que se pretende 

projectar. No caso do Ginásio EQUILÍBRIO,  a escolha de equipamento de musculação e de 

cardiovascular da TECHNOFYM®, prende-se com o facto de ser uma empresa que apresenta não 

só um nível muito bom na concepção e desenvolvimento científico do seu equipamento como 

também é uma marca de equipamento com uma grande projecção e notoriedade. 

 A sala de treino “hardcor-lifting”, powerlifting deve predominantemente ser equipada 

com pesos livres (Halteres, discos e barras; PLM – Plate Loading Machines – p.e. SPORTESSE; FWL – Free Weight 

Line – p.e. PANNATA Sport) , enquanto que o espaço de musculação para executivos deve possuir 

equipamento de musculação predominantemente constituído por máquinas de musculação de 

fácil utilização (PANNATA Sport; SPORTESSE; SALTER; NAUTILUS; TECHNOGYM; AIR MACHINE; IMAGE; GYM 80; KEISER; 

LIDO LOREDAN; THE STACKER; MEDX; HOGGAN; HAMMER STRENGHT; SOUTHERN EXERCISE; BODY MASTER; UNIVERSAL; 

MAXIMUS; CYBEX; ORTUS Fitness - BERMUDA; ICARIAN; ADAN Sport; FITNESS POWER; FASSI SPORT; WEIDER, LIFE FITNESS, 

etc) . Assim, as questões básicas que se devem efectuar em estádios prévios na tomada de 

decisão são que tipo de imagem queremos projectar, quem utilizará o equipamento, qual é a 

finalidade básica e fundamental de cada tipo de equipamento, e dar-se-á mais ênfase na força 

ou equipamento de resistência? Estas questões apenas podem ser respondidas se for definida 

uma missão clara da empresa fundada numa pesquisa de marketing conduzida previamente. 
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2.2.2.3. Custo do equipamento.  

 

 

 O custo do equipamento deve também ser uma consideração na selecção do 

equipamento de exercício. Uma peça simples de equipamento pode ir de umas simples 

dezenas de escudos até a umas centenas largas de escudos. Ambas as peças de equipamento 

podem desempenhar as mesmas funções. Mas vejamos por exemplo, um haltere pode ser 

utilizado para desenvolver a força do antebraço e pode custar apenas algumas centenas de 

escudos, contudo o mesmo tipo de trabalho pode ser conseguido utilizando uma máquina de 

musculação muito elaborada e desenvolvida, um produto computadorizado de alta tecnologia 

que custa algumas centenas largas de escudos. O equipamento de musculação sofisticado 

possui sensores sofisticados onde se pode programar todas as componentes da carga de treino 

bem como dos regimes de contracção musculares (Isométrico; Anisométrico concêntrico e 

excêntrico; Isocinético). A maior parte dos interfaces dos equipamentos sofisticados com 

sistemas de hardware (sistemas computadorizados) servem para monitorizar de forma 

eficiente o processo e treino dos clientes. A mesma situação se pode aplicar relativamente aos 

cicloergómetros e passadeiras na área de cardiovascular (Patton et al., 1989). 

 A cautela deve prevalecer aquando da selecção do equipamento. É provável que exista 

um ponto de diminuição do retorno quando se torne necessário proceder a “upgrades” do 

equipamento desactualizado por novos produtos. O custo do equipamento pode facilmente 

colocar algumas dificuldades financeiras, porque equipamento dispendioso pode ser um fardo 

no orçamento e de difícil amortização enquanto que noutras áreas do programa tais como 

pessoal se pode reajustar. Contudo, o equipamento é uma ferramenta de marketing muito 

visível e com um impacto significativo, especialmente em estágios recentes de 

desenvolvimento de um programa na ISCF. O pessoal, por outro lado, torna-se crítico na 

aderência e renovação de novos clientes. Um balanço de despesas torna-se essencial. Uma 

orientação para se estabelecer o montante do investimento em equipamento pode ser a de que  

esta não deve representar mais de que 3% a 5% do custo de início de actividade de uma ISCF. 

 Normalmente, uma percentagem do pagamento de equipamento é exigido antes da sua 

entrega. Normalmente podemos considerar outras hipóteses na aquisição de equipamento 

quando estamos limitados em termos de montante de investimento. Uma alternativa para se 

comprar novo equipamento é adquirir equipamento usado. 

 Outra alternativa para se adquirir equipamento é antes disso, recondicionar o 

equipamento usado.  Uma combinação entre equipamento novo e em Segunda mão pode ser 
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uma alternativa para se iniciar uma actividade. Esta alternativa pode ser adoptada quando os 

investidores procuram atingir mais cedo o “Ponto Morto” do seu negócio. Outra possibilidade 

é recorrer a leasing.  

 

 

2.2.2.4. Relação do espaço e equipamento.  

 

 A quantidade de espaço necessário ou disponível determina o tipo ou a quantidade de 

equipamento seleccionado numa ISCF. Uma regra a utilizar na disposição do espaço de 

exercício é a de que uma estação de exercício deve ocupar aproximadamente 46 pés 

quadrados de espaço. Este espaço prevê a zona de circulação dos participantes e já tem em 

conta o espaço relativo a aparelhos de maiores dimensões como cicloergómetros, ou suportes 

para pesos livres, passadeiras. É evidente se se optar por equipamentos do tipo multiestações 

este pressuposto perde o significado (Patton et al., 1989). 

 

 

2.2.2.5. Durabilidade do equipamento.  

 

 A durabilidade é um aspecto importante quando se selecciona equipamento de 

exercício. Cada material utilizado no material possui uma duração diferente consoante o 

material utilizado.  

 Normalmente um bom indicador da durabilidade do equipamento trata-se sem dúvida da 

experiência de outros empresários que já utilizaram ou utilizam esse tipo de equipamento. 

Outro aspecto a considerar são as garantias dadas pelas empresas que comercializam bem 

como a assistência fornecida. 

 Podemos sempre procurar informação acerca do tipo de materiais e testes efectuados 

com o equipamento. Se a empresa que concebe o equipamento procura escolher os melhores 

materiais e os testes intensivos são os garantes da grande qualidade do equipamento. Se cada 

aparelho foi sujeito a testes e diferentes ensaios tais como, resistência mecânica com ensaios 

dinâmicos com carga máxima, controlo dinamométrico das variações de carga de trabalho 

fornecidas pelas roldanas, controlo de resistência á torção e ao alongamento das estruturas de 

suporte e de movimento e controle do uso da resistência dos cabos (Patton et al., 1989). 
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2.2.2.6. O equipamento e segurança.  

 

 

 A segurança dos clientes deve ser tida em consideração quando se selecciona 

equipamento de musculação (Patton et al., 1989). 

 Relativamente ás máquinas de musculação devemos considerar: 

 

 Sistemas de cabos devem possuir um revestimento plástico ou possuir outros sistemas 

de forma a que não se deteriorem com facilidade; As ligações móveis não devem possuir 

roldanas em material pouco resistente e facilmente deteriorável; As partes móveis devem ser 

fáceis de lubrificar; A estrutura deve ter a capacidade para ser fixado ao chão ou á parede; O 

equipamento deve ser revestido por tinta anti-corrosão; Os pinos de selecção das cargas não 

devem ser difíceis de colocar ao se seleccionar as cargas; As superfícies do chão devem 

possuir de materiais de alta densidade de absorção ao choque; As barras, discos devem ser 

colocados nos locais apropriados depois de cada utilização; Devem existir molas de apertos 

dos discos nas barras quando se utilizam de forma a facilitar a sua colocação e remoção; Os 

bancos devem ser resistentes para suportarem bem o peso dos atletas e as cargas; As 

superfícies dos bancos devem possuir material que evite escorregar. 

 

 Quanto ao material cardiovascular: 

 

 Os interruptores devem estar colocados em baixo; As passadeiras devem possuir botões 

de emergência; As bicicletas e remos com “turbinas” devem possuir protecções; Os 

temporizadores devem parar automaticamente os equipamentos após utilização; As 

passadeiras devem possuir protecções em pelo menos três lados; Instruções para um uso 

seguro devem estar permanentemente instalados; Manutenção preventiva deve ser efectuada 

regularmente (lubrificação). 

  

 

2.2.3.  Pessoal ao Serviço.  
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2.2.3.1. Qualificações, responsabilidades, atribuições e competências dos 

profissionais ao serviço.  

 

 De acordo com Patton et al. (1989), o pessoal em serviço nas instalações desportivas 

pertence aos quadros do pessoal contratado o qual prevê: 

  

a. Director Executivo. 
b. Director Técnico. 
c. Técnico do Exercício. 
d. Professor e/ou Instrutor de Fitness. 
e. Director de marketing / vendas. 
f. Massagistas. 
g. Médicos. 
h. Funcionários diversos. 

 

Profissionalismo  (Palavra chave): 

 

Competência técnica : (Domínio dos conhecimentos científicos inerentes á actividade que 

desenvolve); Eficácia: (Executar com rigor, confiança e de acordo com os princípios 

inerentes á actividade alcançando os objectivos com o mínimo de custo); pontualidade, 

assiduidade; coerência; verticalidade e defender antes demais os interesses 

da casa  (Conhecer bem o regulamento de funcionamento e cumprir e fazer cumprir); possuir 

um papel formativo para com as pessoas  (Educar); Aceitar as suas críticas 

construtivas e incitar as pessoas á crítica, transmitindo-as ao Director e com ele discutir,  para 

que sejam ponderadas e assim aferir comportamentos; Tudo se resume a uma atitude de 

Ética Profissional  que lhe é exigida e que se consubstancia na própria missão do Ginásio 

ou orientação Filosófica, Pedagógica, e Bio-Psico-Social 

 

 

2.2.3.2. Director Executivo.  

 

 Segundo Patton et al. (1989), o Director Executivo possui os conhecimentos de todas as 

outras certificações demonstrando ainda os conhecimentos e saberes associados a programas 

de prevenção e de reabilitação, educando / formando o pessoal e a comunidade, orientando a 

investigação. O director de programa deve também possuir skills de gestão associados á 

capacidade para organizar, administrar todos os tipos de programas em todas as situações.  
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Compete ao Gestor pelas Instalações / Director executivo: 

 

 Gerir as  Instalações, zelando pela sua conservação; Garantir a qualidade técnico-

científica dos serviços prestados; Contratar professores qualificados para ministrarem as 

aulas; Zelar pela segurança e bem-estar dos utentes; Dinamizar os serviços; Cumprir e fazer 

cumprir o regulamento do Ginásio; Convocar reunião com os Professores e/ou Funcionários 

com o intuito de discutir qualquer assunto que se ache necessário; Reunir sempre que 

necessário com o Responsável pelas Actividades Internas, o Professor Licenciado - Técnico 

do Exercício; Contactar com outras Entidades (Empresas e/ou Instituições) com o intuito de 

dinamizar protocolos de cooperação e/ou promover novos serviços de promoção de saúde; 

Monitorar periodicamente o grau de satisfação dos seus clientes promovendo a sua 

fidelização; Estabelecer estratégias de marketing com o intuito de angariar novos clientes; 

Planificação de actividades em todos os seus aspectos, identificando as actividades a realizar, 

os recursos e pôr em jogo, os prazos e os custos previstos; Direcção e coordenação de todos 

os recursos afectos ao ginásio; Estabelecer contacto permanente com as entidades externas ao 

projecto: clientes, fornecedores, outras gerências; Tomar de decisões necessárias para garantir 

o avanço do Ginásio, estimulando constantemente o seu progresso; Acompanhar o 

conhecendo todos os dados necessários para que em qualquer altura, esteja informado da 

evolução dos objectivos estabelecidos; Adopção de medidas correctivas pertinentes para 

solucionar quaisquer desvios detectados; Propor, se for caso disso, modificações aos limites 

ou aos objectivos do ginásio, quando se verificarem circunstâncias que assim o aconselhem; 

Planificar, em conjunto com o  Técnico do Exercício Responsável o modo de utilização das 

instalações e do material disponível; Responder sempre que possível á necessidade de 

aquisição de novos materiais e/ou equipamentos didácticos, acessórios, máquinas e outros 

dispositivos solicitados pelos professores sempre que ache conveniente e/ou oportuno fazê-lo. 

 

 Embora já referido quando tratámos dos aspectos a considerar para a introdução de uma 

cultura de qualidade na empresa, parece-nos importante realçar a importância do 

envolvimento da direcção da mesma (Patton et al., 1989). 

 De facto, para que qualquer movimento de qualidade total possa ser levado a sério, ele 

tem que começar na sala da administração ou no gabinete do director-geral ou gerente. 

 O tempo em que ser um bom manager  será suficiente já lá vai. Hoje, as empresas 

procuram (e precisam) de líderes e é indiscutivelmente, responsabilidade primeira da 
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liderança da empresa lançar o tema, dar o mote e liderar qualquer processo de qualidade , pelo 

exemplo e pela acção. 

 Esta é uma responsabilidade que não pode e não deve ser delegada. Pode criar-se um 

grupo de colaboradores com a responsabilidade específica de ministrar formação em 

qualidade, animar o trabalho dos grupos de qualidade e facilitar a comunicação relativa ao 

processo. Porém, a direcção de topo não se pode desligar da participação activa. 

 Todos os casos de sucesso reportados na implementação de políticas de qualidade foram 

iniciados e liderados pelo principal responsável da gestão, para  além de serem franca e 

abertamente suportados por toda a direcção da empresa. 

 Ao analisar esta questão, é de grande importância explicitar um aspecto fundamental 

que, não sendo devidamente tratado, pode criar sérios entraves ao desenvolvimento real do 

processo. Referimo-nos ao posicionamento da direcção e das chefias intermédias e de 

supervisão face á nova organização criada em volta de grupos de qualidade. 

 Curiosamente, e partindo do princípio que liderança e envolvimento do responsável 

máximo da empresa são um facto, é ao nível das restantes chefias que são frequentemente 

sentidas as maiores resistências já que, ao nível das funções hierárquicas inferiores, a 

aceitação dos processos de qualidade é, frequentemente, natural. 

 Esta resistência característica de certas direcções e da maioria das supervisões em três 

explicações fundamentais: 

 

 A dúvida que se instala nos espíritos em saber se, em ambiente de total participação de 
todos os empregados, as funções de direcção e supervisão têm razão de existir; 

 A dificuldade evidente de mudar de um estilo de gestão centralizador, autoritário e dirigista, 
típico das organizações tradicionais, para uma prática de gestão assente em critérios 
participativos de tomada de decisão; 

 Ao facto de os directores e supervisores julgarem que perdem a autoridade e a possibilidade 
de responsabilizar as pessoas pelos resultados. 

 

 Todos estes aspectos, embora comportamentais, resultam exclusivamente de uma não 

total compreensão do sistema já que, em ambiente de qualidade total a presença de líderes é 

mais necessária que nunca, embora com funções e missões substancialmente diferentes das 

desempenhadas em organizações centralmente dirigidas. 

 Relativamente à primeira dúvida, qual o papel e a justificação de funções de direcção e 

supervisão, é talvez a mais importante porque se prende com o medo de perder o emprego. 

Sendo claros, diremos que, em ambiente de qualidade total, deixa de haver lugar para chefes 

do tipo “capataz”: inspeccionador, sancionador e garante da ordem. Contráriamentente, a 
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necessidade fundamental é a da existência de funções que coordenem, estimulem, formem e 

facilitem o trabalho dos grupos e o envolvimento de todos os empregados com a autoridade e 

a legitimidade próprias de quem compreende que os resultados são atingidos através de 

pessoas e que a primeira função de um gerente é a de garantir que o conjunto dos empregados 

sob a sua responsabilidade se encontre estimulantemente unido na procura das melhores 

soluções para a resolução das questões empresariais que justificam a existência do seu próprio 

posto de trabalho. Claramente, e por outras palavras, compreendo que os dirigentes, para além 

de assegurarem a dimensão tradicional das execução, terão que ser capazes de assumir o papel 

de inspiradores e facilitadores da contribuição e interesse de todos para a prestação de um 

melhor serviço aos clientes e, consequentemente, melhores resultados para a empresa e para 

os seus colaboradores , Cruz & Carvalho (1994). 

 No que concerne à dificuldade de adaptação aos novos parâmetros de gestão e ao medo 

de perda de autoridade e capacidade de responsabilização dos subordinados, há que referir 

que: 

 

 Ao implementar uma política de qualidade total, a empresa tem que redefinir todos os 

seus critérios de avaliação de resultados e definição de objectivos; 

 

 A autoridade e a responsabilidade saem reforçados em ambiente de qualidade total, já 

que o maior grau de autoridade é aquele que é conseguido não pelo controlo mas pela 

formação e apoio dados aos colaboradores; 

 

 Para além da responsabilidade individual que é mantida, passa a existir a 

responsabilidade dos grupos de qualidade, os quais, desde que devidamente orientados, 

mostram consistentemente uma grande capacidade de auto-organização, auto-controlo, auto-

disciplina e justiça, normalmente segundo padrões de severidade e exigência superiores aos 

que eram impostos (sem grande sucesso) pelas chefias não participativas. 

 Não há processo de qualidade que não comece pelo topo da gestão da empresa e para 

que o mesmo possa ser convenientemente vivido e assimilado por todos os colaboradores há 

que, previamente, conseguir o envolvimento, adesão, entusiasmo e compreensão do modo de 

funcionamento do mesmo por todas as chefias e funções de supervisão. Para isso, os gestores 

de ontem têm de transformar-se nos líderes de hoje a fim de garantir o amanhã das suas 

empresas. 
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2.2.3.3. Director Técnico.  

 

 

 O Director Técnico do Ginásio Patton et al. (1989), promove a realização dos 

objectivos; Desencadeia a resolução de conflitos; Estabelece uma relação com o cliente; 

Controla os resultados; Procede á preparação e programação; Lidera  uma equipa polivalente; 

Implementação e tomada de decisões; Centro de relações.  

 

 Qualificações do Director Técnico segundo Patton et al. (1989). Deve ser Licenciado 

em Educação Física e Desporto, com a especialização em Gestão Desportiva ou mestrado na 

área da prescrição do exercício ou no campo relacionado; Deve possuir no mínimo 2 a 5 anos 

de experiência como director (gestor, supervisor) de instalações Desportivas; Deve também 

possuir conhecimento e experiência no desenvolvimento e implementação de programas de 

promoção da saúde; Deve ter conhecimentos na preparação de negócios, projecção de 

retornos de investimento, aspectos financeiros,  e gestão de recursos humanos. 

 

 Responsabilidades Patton et al. (1989). Desenvolve e supervisiona todas as 

operações e programas, contrata e treina pessoal; Selecciona e contrata pessoal para os 

programas de promoção da saúde, Wellness e programas de fitness; Desenvolve orçamentos; 

Conduz revisões financeiras mensais e anuais; Desenvolve relações públicas, estratégias de 

publicidade e de marketing; Conduz sessões de formação para o pessoal em serviço; Conduz 

reuniões do pessoal por departamentos; Conduz entrevistas de avaliação dos empregados; 

Desenvolve standards de performance departamental. 

 

 De acordo com o Decreto Lein.º 385/99 de 28 de Setembro, no seu artigo 6º, 

Responsável Técnico: 

 O Responsável Técnico deve dispor de formação adequada ao exercício das funções; 
 A formação exigida ao responsável técnico, consoante a tipologia da respectiva instalação 

desportiva, será determinada por portaria do membro do Governo responsável pela área do 
desporto; 

 As funções cometidas ao responsável técnico podem, em qualquer caso, ser exercidas por 
licenciado em estabelecimento de ensino superior na área da educação física ou desporto; 

 O Responsável técnico é inscrito como tal no Centro de Estudos e Formação Desportiva, 
nos termos do disposto no artigo 9º do presente diploma; 

 O responsável técnico pode ser coadjuvado por outras pessoas com a formação necessária, 
nos termos do presente artigo. 
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 No artigo 7º, Identificação do responsável técnico, refere que em cada instalação 

desportiva deve ser afixado em local bem visível para os utentes a identificação do 

responsável técnico, bem como os elementos comprovativos da sua inscrição junto do Centro 

de Estudos e Formação Desportiva. 

 No artigo 8º, Presença do responsável técnico, refere a obrigatoriedade da sua presença, 

ou de quem o coadjuve, na instalação desportiva durante o seu período de funcionamento. 

 No artigo 9º, Inscrição: 

 1º - A Inscrição de um responsável técnico é efectuada anualmente em registo 

próprio organizado pelo Centro de Estudos e formação Desportiva, do qual consta: 

a. Identificação do responsável técnico; 

b. Formação específica do responsável técnico; 

c. Instalação desportiva onde exerce as respectivas funções. 

 2º - A inscrição a que se refere o número anterior é requerida pela entidade que 

explore a instalação desportiva, que deve indicar desde logo onde serão exercidas as 

funções; 

 3º - Será recusada a inscrição do responsável técnico que não disponha da formação 

específica adequada para o exercício das funções na correspondente instalação 

desportiva; 

 4º - a inscrição do responsável técnico tem a validade de um ano, devendo ser 

renovada, findo este prazo, nos termos constantes no presente artigo; 

 5º - O responsável técnico pode cancelar a inscrição mediante requerimento dirigido 

ao Director do Centro de Estudos e Formação Desportiva. 

 

 No Artigo 10º, Funções do Responsável Técnico; O Responsável Técnico superintende 

tecnicamente as actividades desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas 

competindo-lhe zelar pela sua adequada utilização. 

 

 

2.2.3.4. Técnico do Exercício (Pessoal Técnico).  

 

Compete ao  Técnico do exercício responsável pelas actividades Físicas internas.  

 

 Patton et al. (1989), o trabalho de equipa é fundamental para a prestação deste tipo de 

serviços, continuados e eficientes. Assim, executam-se reuniões regulares convocadas pelo 
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Responsável pelas Actividades Internas , o Professor de Educação Física (Técnico do 

exercício) ou Mestre em Exercício que Coordena toda a equipa de trabalho no Ginásio. 

 

 Qualificações. Mestrado em educação Física, Fisiologia do exercício ou campo 

relacionado; Possuir no mínimo um ano de experiência na orientação de pessoal em 

instalações desportivas neste sector; Conhecimento dos procedimentos administrativos e 

gestão pessoal; Antecedentes em promoção da saúde, especialmente em gestão do stress, 

cuidados nutricionais e fitness para a vida; Deve possuir uma certificação de uma 

faculdade como Instrutor de Saúde / Fitness ou especialista do exercício. 

 

 Responsabilidades: Dá pareceres e comunica ao Director executivo; Supervisiona as 

operações no centro de Fitness; Supervisiona todos os responsáveis de departamentos; 

Desenvolve avaliação da condição física e protocolos de avaliação; Prescreve e 

desenvolve programas de exercício; Contrata e treina pessoal de fitness; Conduz reuniões 

de departamento; Desenvolve procedimentos de aconselhamento; Contrata e treina pessoal 

de fitness; Conduz reuniões de departamento; Conduz entrevistas de avaliação dos 

empregados; Conduz formação e treino contínuo do pessoal. 

 

 O Professor (Licenciado em Educação Física e Desporto) de preferência Especializado 

em Exercício e Saúde é responsável pela orientação dos clientes dentro do Ginásio e pela 

supervisão de todos os outros Professores, Instrutores e/ou monitores e funcionários em 

serviço no Ginásio e possui local próprio onde recebe os clientes de forma a proceder á 

recolha de informação pertinente á prescrição, avalia o novo cliente, orienta-o de acordo com 

os seus objectivos e prescreve a actividade física adequada para cada caso; Reúne com o 

técnico que irá orientar o novo cliente dando-lhe a conhecer as suas  características 

particulares e a forma como irá orientar na sua prática; Determina os momentos de avaliação 

de forma a monitorar a evolução do cliente; Organiza o trabalho em equipas 

multidisciplinares; Procede á planificação em conjunto com os outros técnicos acerca das 

funções da equipa e de cada em particular e sua articulação dentro da equipa (Ex.: prescrição 

para casos especiais sejam, diabéticos, hipertensos, e outros e Técnicos de outras actividades 

físicas e desportivas sejam Instrutores de Aeróbica, Artes Marciais, Ginástica de manutenção); 

Reúne com os membros da equipa os quais estão conscientes do seu papel e funções depois de 

distribuição de tarefas; Promove mecanismos para circulação e partilha da informação clínica 

(proveniente do médico em serviço ou de informação prestada pelo médico do centro de 
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saúde - Médico de Família; ou especialista)  relevante dentro da equipa; A equipa sob a sua 

orientação, promove e discute avaliações de qualidade multidisciplinares; Promove a 

formação contínua em exercício com sessões de treino multidisciplinares em áreas específicas 

ou com acções de formação (Ex: Casos especiais e exercícios contra-indicados, Como 

acompanhar esses casos, cuidados a Ter, como satisfazer os clientes, etc.), de forma a 

melhorar a qualidade da prestação do serviço; Elabora registos escritos das reuniões com os 

profissionais em serviço onde são identificados os responsáveis por determinadas acções ou 

procedimentos e são discutidos todos os assuntos fundamentais ao bom funcionamento do 

Ginásio; Organiza o inventário do material existente na instalação e mantém-no actualizado; 

Zela pela conservação das Instalações e do respectivo material, bem como pelo seu eficaz 

funcionamento; Representar os respectivos técnicos e funcionários (Staff), junto do Director 

do Ginásio; Convoca reunião se necessário  com os professores e / ou funcionários para 

discutir assuntos que se ache conveniente e transmitir orientações da Direcção; Organiza a 

dinâmica interna do Ginásio segundo a Filosofia “Missão” do Ginásio e orienta-se pelas 

delimitações deste regulamento o qual cumpre e faz cumprir. Também dá parecer ao Director 

do Ginásio acerca das ocorrências e com o qual discute formal ou informalmente; Reúne com 

o Director do Ginásio sempre que solicitado. 

 

 No Decreco Lei 385/99 de 28 de Setembro, o Responsável Técnico superintende 

tecnicamente as actividades desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas, 

competindo-lhe zelar pela sua adequada utilização. No artigo 11º, Pessoal Técnico; Os 

monitores ou instrutores com funções nas instalações desportivas actuam sob a orientação 

técnica do responsável técnico. 

 

 

2.2.3.5. Professor e/ou Instrutor de Fitness, de acordo com  Patton et al .  

(1989): 

 

 Deve estar devidamente qualificados; Transmite ao Técnico do Exercício todas as 

informações necessárias á reaferição do programa de actividade; Reúne com o responsável 

pelo Ginásio para discutir assuntos relevantes relativos á dinâmica dos serviços prestados e 

para aferir a forma de acção perante casos especiais ou para organizar actividades desportivas 

internas ou externas; Reúne com o Responsável sempre que este o solicitar, em data e hora 

conveniente a todos os envolvidos; Prepara as suas aulas devidamente procurando ser 
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inovador e criativo, diversificando a sua intervenção de forma a cativar os seus alunos; Cuida 

no seu planeamento os aspectos de segurança das suas aulas relativamente a pessoas e 

equipamentos e nunca organizar actividades onde haja grande probabilidade de risco de 

acidentes (lesões e/ou traumatismos) ou que de certa forma pervertam a finalidade do espaço 

ou equipamento, podendo ocorrer destruição de materiais ou equipamentos (grande risco de 

ocorrência de acidentes); É inteiramente responsável pela preparação musical (se necessário) 

das suas aulas; 

 

 Qualificações: Possui Mestrado ou Licenciatura em Educação Física e desporto ou 

Bacharelato ou outro curso homologado que habilite para o desempenho das suas funções; 

Deve possuir no mínimo 1 ano de experiência como instrutor em instalações de Fitness. 

 

 Responsabilidades. Relata e comunica ao Supervisor de Fitness; Conduz entrevistas com 

os clientes; Desenvolve testes de Fitness; Desenvolve a prescrição elaborando programas 

de exercício físico; Ensina o exercício a classes. 

 

 

2.2.3.6. Nutricionista.  

 

 Qualificações: Possui curso superior ou bacharelato ou outro certificado homologado em 

nutrição, saúde pública ou campo relacionado; Deve possuir no mínimo 2 anos de 

experiência em aconselhamento nutricional, gestão de dietas e planeamento de refeições; 

Tem experiência desejável em saúde e Condição Física; Apresenta conhecimento em 

preparação de alimentos; Deve estar registado numa associação de dietética. 

 

 Responsabilidades: Reporta ao director executivo; Concebe planos , menus e receitas de 

controle calórico; Desenvolve aconselhamento individual e em grupo para os clientes; 

Desenvolve seminários em nutrição básica, o papel das vitaminas e minerais e de controlo 

de peso; Prepara kits de informação nutricional para clientes; Actualiza e revê os planos 

pessoais em bases de ¼ de ano, ½ de ano, ou anual; Desenvolve um programa para cada 

cliente que o solicite, para a gestão calórica em casa; Implementa de forma 

individualizada técnicas de controlo de peso para um programa de perda de peso mais 

coerente. 
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2.2.3.7. Director de vendas.  

 

 

 Qualificações: Mínimo de 1 a 3 anos de experiência de vendas, preferencialmente numa 

ISCF; Boa habilidade de comunicação; Capacidade para trabalhar várias horas; 

 

 Responsabilidades: Supervisão do pessoal de vendas; Conduz as vendas pessoais dos 

membros; Prepara projecções e relatórios semanais, mensais e anuais; Assiste o gestor na 

gestão das instalações. 

  

 

2.2.3.8. Secretária.  

 

 Qualificações: No mínimo de 2 anos de experiência, preferencialmente numa ISCF; 

Capacidade para escrever 60 palavras por minuto; Tem conhecimentos mínimos de 

guarda-livros; Possui experiência desejável em supervisão. 

 

 Responsabilidades: Comunica ao Director executivo; Redige toda a correspondência; 

Elabora e arquiva ficheiros de clientes e fornecedores; Atende telefonemas; Marca 

entrevistas; Mantém registos actualizados e elabora facturação; Conduz as reuniões 

semanais do pessoal; Mantém relações positivas para com os clientes. 

 

 O pessoal da recepção, por outro lado, deve ter uma ideia geral dos conteúdos e 

objectivos do programa de actividade física para que possam explicar correctamente aos 

membros do Ginásio e aos novos clientes que possam vir a procurar este serviço. Isto envolve 

apontar os aspectos positivos e benefícios e ilustrar as várias actividades num pacote de 

possibilidades. O pessoal da recepção, com o seu papel importante na função de contacto, 

deve estar devidamente qualificado de forma a prover o máximo de esforço de vendas para o 

curso em questão. Deve dominar minimamente a Informática de forma a processar toda a 

informação referente ás vendas, ás inscrições, alterações de dados das fichas de cliente. 

Controla a circulação dos utentes nas instalações e verificar a correcta utilização dos espaços, 

equipamentos e serviços por parte dos clientes. Deve guardar sigilo profissional relativamente 

a informações confidencias inerentes á base de dados dos clientes que mantém actualizada e 
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informações das movimentações financeiras ás quais tem acesso e deve também controlar. 

Efectua “mailling” sempre que o Director ache conveniente enviar seja em momentos 

festivos seja para informar o cliente de algum evento ou situação ou outros motivos não 

mencionados. Deve ser uma pessoa atenta e procurar a boa disposição. Com boa capacidade 

de comunicação, desenvolta, dinâmica e com boa apresentação. 

 

 De acordo com Patton et al. (1989), o pessoal ao serviço (operacionais) numa ISCF 

deve possuir no mínimo o grau de bacharelato e, quando necessário, licenciatura, mestrado ou 

doutoramento, podem ser preferíveis ou mesmo requeridos. Os antecedentes académicos de 

um potencial membro do Ginásio é muito importante porque o campo científico da saúde e 

condição física está a expandir-se muito rapidamente. É vital que qualquer que seja o 

profissional que seja proposto para ocupar um cargo numa ISCF deve possuir uma das 

seguintes áreas  de formação Breuleux, (1982) & Gerson, (1986) citado por Patton et al. 

(1989).: 

 

a. Contabilidade; 
b. Condição física para adultos; 
c. Gestão de instalações desportivas; 
d. Treino atlético; 
e. Primeiros socorros e CPR (Reabilitação cardiopulmonar); 
f. Modificação de comportamento; 
g. Liderança do exercício; 
h. Fisiologia do exercício; 
i. Gestão financeira; 
j. Psicologia e comportamentos de saúde; 
k. Testes de avaliação da saúde; 
l. Promoção da saúde e wellness; 

m. Anatomia humana e fisiologia; 
n. Motivação humana; 
o. Nutrição básica; 
p. Gestão do stress; 
q. Teoria do movimento humano; 
r. Cinesiologia; 
s. Gestão e marketing; 
t. Organização e administração da educação física; 
u. Gestão pessoal / comportamento organizacional; 
v. Relações públicas; 
w. Psicologia desportiva; 

x. Avaliação e prescrição do exercício. 
 

 

2.2.3.9. Instrutores de fitness certificados:  
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 Muitas organizações tais como a Associação Americana de Aeróbica e Fitness 

(AFAA), Colégio Americano de Medicina Desportiva (ACSM), Associação Internacional de 

Exercício e Dança (IDEA), e  a (YMCA) Young Man Chrystian Association, oferecem 

certificação primária e secundária no campo da saúde e Condição Física. De facto, mais de 50 

outras organizações clamam oferecer algum tipo de certificação, e isto é a principal razão 

porque a certificação se tornou um tópico tão debatido.  

 

 Em Portugal, por exemplo, várias são as empresas que ministram formação e atribuem 

certificação na área do Fitness . Também desenvolvem a indústria através da organização de 

convenções, feiras e outros encontros importantes para a sua divulgação. 

 

 A empresa BSA® – (CFCFD) Centro de Formação Técnico-Profissional no 

Âmbito Desportivo  que ministram cursos de instrutores com reconhecimento em todos os 

países da União Europeia como afirmam: 

 Monitor de musculação  (3 a 6 meses de formação); 

 Monitor / Instrutor de Aeróbica / Fitness  (3 meses, 2 dias de aulas, 1 dia de 

exame); 

 Monitor de treino cardiovascular  (3 meses, 3 dias de aulas, 1 dia de exame); 

 Monitor de alimentação  (3 meses, 2 dias de aulas, 1 dia de exame); 

 Gestão de Ginásios e complexos desportivos (6 meses, 4 dias de aulas, 1 dia de exame). 

 

 A empresa CEF®, Centro de Estudos de Fitness Alice  Rodrigues certifica os 

candidatos nos seus Cursos de Instrutores de Aeróbica, e segundo afirmação de Paula Gomes, 

a professora Alice Rodrigues “mudou todo um modo de pensar de uma geração de Instrutores 

em Portugal através da sua metodologia única” Gomes (1999).  

 Nesta escola, foram formados pela professora Alice Rodrigues alguns dos maiores 

nomes nacionais do fitness através de um trabalho que pode ser considerado pioneiro. Em 

entrevista efectuada por Gomes (1999), na revista CEF, Alice Rodrigues afirma que um 

instrutor comparativamente a um atleta de alto nível necessita de talento (dom natural), 

perseverança (treino) e conhecimento (técnica). O CEF organiza cursos nas modalidades de, 

introdução ao step reebok, step reebok combinações e variações I e II, power 

step reebok, step reebok games, cycle reebok, c ity jam, slide reebok, 

localizada  (f lexible strenght, final cuts ). 

 



 

 

 
184 

 A Empresa André MANZ® que também certifica Instrutores de Aeróbica e que conta 

com uma experiência de 10 anos ao serviço da indústria do fitness. Empresa organizadora de 

grandes convenções sobre fitness tais como  a “V convenção Internacional de Fitness O 

Corpo em Movimento”, uma convenção europeia onde se promoveram 29 cursos com os 

melhores profissionais ligados ao mundo do fitness. Esta convenção contou com mais de 2 

mil participantes inscritos nos 29 cursos, workshops  e master-class . Algumas das 

actividades realizadas foram a título de exemplo, cito a ginástica aplicada á terceira idade, 

curso ministrado pelo professor Raúl Lorda premiado com “Ordem ao Mérito” pelo Conselho 

Mundial de Educação, com o seu trabalho dedicado à terceira Idade na América Latina. 

Professor António Cozido “O Swing Afro Bahiano” que mistura com muita sensualidade e 

equilíbrio os ritmos e danças envolvendo “ijexá”, “reggae”, “samba -reggae”, 

“lambada”, “samba de roda”, “capoeira” , entre outros, mantendo sempre a 

naturalidade de cada indivíduo. Para Raúl Pereira na modalidade de “Funk/Hip-Hop” , 

todos dançam e celebram o movimento como um só grupo. Kim Forteza afirma que, “Spin 

Bike”  é um conceito recente no ciclismo “indoor” . O “Body Pump”  é outra modalidade 

que está em franco desenvolvimento havendo já 87 instrutores em Portugal. A hidroginastica 

também está em crescimento. Inaugurada pelo secretário de estado Miranda Calha e pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Espinho, a Feira de Equipamentos Desportivos foi 

visitada, durante quatro dias, por mais de 3 mil pessoas. Aberta ao público em geral, e ponto 

de referência para todos os profissionais e praticantes, a terceira edição da feira Internacional 

de Fitness contou com a presença das melhores marcas com todos os produtos e as últimas 

tendências do mundo do fitness. Os visitantes tiveram oportunidade de obter informações e 

experimentar todos os equipamentos desportivos, provar os produtos alimentares e, claro está, 

adquirir os produtos a preços únicos. 

 A animação também foi constante neste evento: passagem de modelos com as últimas 

tendências de fitness, exibições de “academias” , escalada e corrida indoor. 

 

 A Empresa GIMNICA® – Branco e Serra, Lda. que comercializa a marca de 

equipamentos para ginásios “NAUTILUS” e que emite cursos de certificação Nautilus  que 

funcionam por módulos. Módulo 0 , Curso Básico Nautilus ; Módulo 1, Avaliação e 

prescrição de programas de treino; Módulo 2, Métodos de treino avançado; Módulo 3, 

programas de treino em populações especiais; Módulo 4, treino da força nas modalidades 

desportivas. 
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 A certificação implica que o indivíduo possua um corpo básico de conhecimentos  e 

skills numa área particular  da saúde e condição física. Mas a questão coloca-se, o processo de 

certificação dilui-se  devido ao número de prestadores, o custo da sua obtenção, a facilidade 

com que se obtém e se esse certificado é o melhor a se adquirir.  Os programas de certificação 

das  organizações americanas mencionadas a seguir são largamente aceites e respeitados nos 

EUA e internacionalmente. 

 Esta empresa lançou recentemente a formação ACSM (American College of Sports 

Medicine ®) 

 

 

2.2.3.10. O certificado AFAA (Aerobics and Fitness Association of  America).  

 

 Trata-se de uma formação primária para criar bases aos instrutores de aeróbica. O 

programa envolve um fim de semana intensivo de treino nas áreas de anatomia, fisiologia do 

exercício, composição corporal, aspectos do exercício cardiovascular, composição corporal e 

prevenção de lesões, técnicas de ensino eficazes e seguras e nutrição básica. Também 

funcionam “Workshops” práticos onde os participantes demonstram os seus estilos de 

ensino e as suas rotinas de exercícios. Os participantes devem passar um exame standard 

escrito e um teste prático que envolve uma demonstração dos exercícios. Finalmente, todos 

devem possuir também um cartão de socorrista para terminar o processo de certificação. 

 

 

 

2.2.3.11. A certificação IDEA (Internacional Dance Exercise Association).  

 

 O processo de formação é idêntico ao da AFAA, mas existe uma distinção, a AFAA 

fornece certificação em treino mas a IDEA não. A IDEA, assume-se como uma organização 

que tenta unificar a indústria da aeróbica. A IDEA fornece um teste escrito estandardizado 

que  cobrem as áreas mencionadas. Contudo, não é efectuado um teste prático para a 

atribuição da certificação. Esta organização pretende que sejam outras organizações e 

instalações a treinar os instrutores e depois utilizar os seus testes de forma a demonstrar os 

seus conhecimentos de base. Apesar das diferenças entre os processos de certificação destas 

duas organizações mencionadas, a AFAA e a IDEA, ambas são aceitáveis pelos instrutores de 

aeróbica, outros profissionais de fitness, empregadores dos instrutores e pelos utilizadores dos 
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serviços (participantes). Contudo, deve ser lembrado que a indústria da aeróbica ainda é 

jovem e procura o respeito como uma profissão separada, independente, tentando criar o seu 

espaço distinto dentro das profissões nas ISCF. A chave para se desenvolver um certificado 

reconhecido e aceite estará largamente baseado no tipo de organização que consiga 

efectivamente unir a indústria dividida. 

 

 

2.2.3.12. Certificado YMCA (Young Man Christian Association).  

 

 Uma terceira organização nos EUA que oferece certificação á a YMCA, a qual oferece 

certificação através de testes de competência para os instrutores de fitness, especialistas das 

costas, e terapia cardíaca. Estes programas são respeitados na indústria do fitness. Contudo 

apenas são oferecidos aos empregados da YMCA. Como tal, indivíduos fora desta organização 

nas profissões de Saúde e condição física não podem participar no processo de certificação.  

 

 

2.2.3.13. Certificado ACSM (American College of Sports Medicine).  

 

 De todos os programas de certificação oferecidos, recomenda-se fortemente as 

emitidas por esta organização (Como referimos á a representante exclusiva para Portugal 

desta formação). Esta certificação tornou-se  o “Gold Standard” padrão de excelência, a 

referência a partir da qual todos os outros programas de certificação são avaliados. 

 

 A ACSM divide a sua certificação em duas áreas: 

 

 1 – Reabilitativa e preventiva (Via Clínica), Clinical Certification Track: 

  a) Técnico de Teste e Avaliação do Exercícios; 

  b) Especialista do Exercício 

  c) Director de Programas de Fitness. 

 2 – Simplesmente preventiva (ACSM, 1986), (Via do Exercício e Saúde) Health /  

Fitness Certification Track:. 

  a) Líder do Exercício. 

  b) Instrutor de Saúde e Condição Física; 

  c) Director de Saúde e Condição Física 
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 O técnico de avaliação em exercício administra os testes de exercícios com segurança 

seguindo sempre as orientações do Colégio Americano de medicina desportiva e demonstra 

conhecimentos em anatomia funcional, fisiologia do exercício, psicologia do exercício, 

fisiopatologia, electrocardiografia, de forma a executar tarefas tais como preparar as estações 

de exercício para a administração dos testes de exercício, elaborar o despiste dos participantes 

antes do teste (anamnese), administração e armazenamento da informação proveniente dos 

testes, administrar e controlar os procedimentos de emergência quando necessário, resumir a 

informação dos testes e elaborar relatório para apresentar aos profissionais apropriados. 

 

 Especialista do exercício, possui todos os skills do técnico de avaliação em exercício e 

do instrutor de saúde e condição física e ainda a capacidade de orientar o exercício para 

pessoas com limitações médicas assim como em populações assintomáticas. O especialista 

deve também ser capaz de elaborar uma prescrição do exercício baseada  nos resultados de 

um teste de exercício, avaliar as respostas dos participantes ao exercício e acondicionamento 

físico, educar os pacientes e interagir efectivamente com os profissionais apropriados. 

 

 O director de programas possui conhecimentos relativos a todas as outras certificações 

mas também demonstra conhecimentos associados á implementação de programas de 

exercício reabilitativo, formar o pessoal envolvido no programa e as pessoas envolvidas, 

concebe e conduz investigação. O director de programas deve igualmente possuir capacidade 

de gestão e de organização e administração de todo o tipo de programas em qualquer situação. 

 

 O Líder de condição física  demonstra conhecimentos básicos em fisiologia do 

exercício, planeamento do exercício, procedimentos de emergência, técnicas de avaliação, 

liderança no exercício, psicologia, envelhecimento, identificação de factores de risco, 

anatomia e cinesiologia. Adicionalmente deve possuir uma especialização numa área do 

exercício. 

 

 Instrutor de saúde e condição física possui conhecimentos e habilidades do líder do 

exercício e serve como supervisor, líder do exercício, conselheiro da saúde dos participantes, 

programa o exercício. O pré-requisito educacional mínimo é um grau de graduação numa área 

relativo á saúde e condição física e deve possuir uma experiência prática de pelo menos 1 ano. 
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 Director de saúde e condição física, possui todos os conhecimentos, habilidades e 

capacidades dos dois certificados anteriores mais a capacidade para administrar e 

supervisionar programas preventivos, e a capacidade de liderança para treinar e supervisionar 

o pessoal. O requisito educacional prévio é um grau numa área da saúde e um período de 

experiência prática de pelo menos 1 ano. 
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2.3.  Segunda Dimensão do SERVQUAL,  FIABILIDADE: 

 

 

 

 Que Zeithaml, Parasuraman, Berry (1990), define como a habilidade em executar o 

serviço prometido de forma segura e precisa. Daqui sobressaem alguns conceitos inerentes á 

definição. 

 

 Fiabilidade, qualidade do que é fiável; grau de confiança. Confiança, segurança íntima ou 

convicção do próprio valor (Costa & Melo, 1994). 

 

 

2.3.1.  Rigor e eficácia na prestação do serviço;  

 

 Cruz & Carvalho (1994), ao falar de qualidade na empresa tem algum interesse fazer a 

diferenciação entre eficiência e eficácia já que, sendo conceitos muitas vezes utilizados como 

sinónimos, têm, em si mesmos, diferenças substanciais. 

 O conceito de eficiência é um conceito de pré-optimização num ambiente mecanicista, 

ou seja, pressupões o aperfeiçoamento progressivo, dentro de parâmetros e normas 

preestabelecidas, sucessivamente experimentadas e pouco ou nada mutáveis. Contrariamente, 

o conceito de eficácia está ligado a sistemas abertos, evolutivos, criativos, alternativos e 

inteligentes. Um bom director, em ambiente mecanicista, tende a primar pela eficiência, ou 

seja, tira o máximo partido de um mesmo conjunto de recursos articulados e usados de 

determinada forma. Alternativamente, em ambiente de cultura evolutiva de empresa, um 

dirigente eficaz procura o melhor resultado através da combinação dos recursos mais 

adequados, variavelmente utilizados para a obtenção do objectivo traçado. Objectivo e 

combinação  de recurso são, naturalmente variáveis.  

 

 A empresa dos nossos dias deve ser, sobretudo, uma cultura. O processo de qualidade só 

encontra terreno fértil em ambiente aberto, parametrizado pela busca constante de eficácia, já 

que a simples procura de eficiência encontra o seu expoente máximo em processos de 
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qualidade circunscritos no tempo ou na sua extensão, ou seja, limitados e, por isso mesmo, 

desinteressantes. 

 

 A vivência em ambiente de eficácia significa a existência de uma cultura de mudança 

em que a criatividade constitui um elemento fundamental. Ora são exactamente a criatividade 

empresarial e a mudança que legitimam os processos de qualidade total, pelo que a eficácia é, 

em si mesma, uma característica intrínseca a qualquer processo sério de qualidade. 

 

 

Quadro 22: Diferenças entre um gestor eficiente e um eficaz; Eficiência versus Eficácia 

retirado de Cruz & Carvalho (1994). 

 Gestor eficiente     Gestor eficaz 

 

 Faz as coisas de maneira certa   Faz as coisas certas 

 Resolve problemas    Produz alternativas criativas 

 Cuida dos recursos    Optimiza a utilização dos recursos 

 Reduz os custos     Aumenta os resultados 

 

  

 

 Se olhar-mos a realidade presente acerca do ambiente das ISCF podemos constatar um 

crescimento contínuo e, Segundo Sharkey (1984), nos últimos anos, os Helth Clubs 

aumentaram o seu número de forma bastante marcante. Este crescimento pode ser atribuído a 

um novo profissionalismo marcante. Os Ginásios preocupam-se em oferecer bons serviços e 

na obtenção de resultados. Cada vez mais se afastam dos lucros rápidos e preocupam-se mais 

em fidelizar os clientes com contratos duradoiros e bem estruturados. Hoje , os ginásios são 

geridos para resultados a longo termo e não lucros a curto prazo. Mas temos que compreender 

o que se passa em Portugal. 

 Relacionado com o crescimento do negócio dos Ginásios está a ausência de 

normalização relativa aos profissionais em serviço nos Ginásios. Ainda se consegue abrir e 

gerir um ginásio sem qualquer tipo de preparação especial. Para a maioria dos negócios são 

exigidos certificados, contudo nesta área continua ainda tudo por definir. Várias organizações 

como YMCA estabeleceram normas estandardizadas para os directores de programas de 

saúde e dos lideres do exercício. Á medida que os profissionais dos ginásios procuram 
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alcançar estas exigências nos EUA, isto é a certificação, a industria da saúde move-se nesse 

sentido. 

 

 

2.3.1.1. Determinantes da participação em programas de actividade física e 

as contradições dos participantes.  

 

 Segundo o relatório da Technogym report (1994), o maior problemas dos ginásios é a 

elevada taxa de desistências e inscrições de novos clientes todos os anos, segundo algumas 

investigações efectuadas no mercado Italiano, verifica-se 50% dos clientes desistem depois de 

6 meses. A taxa de desistência no Ginásio EQUILÍBRIO é de cerca de 56% em média pela 

análise efectuada em três anos de actividade, mais 6% que no estudo efectuado em Itália. 

Podemos perguntar qual a razão deste facto e utilizar informação mensal relativa ao número 

mensal de inscrições, número mensal de clientes em actividade, o número de clientes que 

desistem. Esta informação sistematizada poderá ser uma forma de equacionar as questões 

dando-nos uma visão mais adequada da situação. 

 Para que possamos analisar o número de inscrições bem como as taxas de desistência ou 

de frequência torna-se necessário utilizar instrumentos de recolha de informação. Uma folha 

de cálculo num computador é suficiente para registar diária e mensalmente o fluxo de clientes 

de uma ISCF e assim caracterizar períodos, sazonalidades e assim colocar questões relativas a 

estas oscilações. Podemos sempre equacionar vários tipos de hipóteses que possam ser 

responsáveis pelas desistências dos nossos clientes, questões que podem relacionar-se com o 

nível de qualidade do atendimento, passando pelas instalações até a factores que não 

dependem do serviço em si mas a características inerentes á personalidade das pessoas, á 

concorrência ou a outros factores diversos. 

 

As principais razões que levam á desistência são hipoteticamente: 

a. O cliente não se sente acompanhado; 
b. O cliente é deixado á sua sorte; 
c. O cliente perde toda a motivação inicial; 
d. O cliente não se sente interessado em continuar  com o treino de fitness porque não possui 

objectivos a atingir e não possui informação pessoal recolhida em avaliações que lhe possa 
dar indicação da sua evolução - Feddback - para se sentir motivado.  

e. Mas existe uma razão muito importante e que se prende com a falta de 
acompanhamento/atenção por parte do staff. 
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 Ou podemos formular ainda estas questões utilizando as dimensões do questionários 

Servqual enquanto instrumento objectivo que nos dará uma informação mais adequada ás 

questões formuladas, nomeadamente no tocante á tangibilidade do serviço, a fiabilidade, 

responsabilidade, segurança ou mesmo a empatia. 

 

 Outro factor alarmante relacionado com a desistência é a regra do (1  a 6): Para ganhar 

novos clientes um ginásio tem que despender 6 vezes mais do que manter um já existente. 

Este custo deve-se a marketing publicitário, apresentação do novo cliente, tempo despendido 

na explicação dos serviços do Ginásio, avaliações  médicas e da condição física iniciais, 

prescrição que passa pela preparação e planeamento de novos programas de “wellness” . 

Como regra, a gestão do ginásio gasta 80% do seu tempo com 20% dos clientes.  

 

a. 20% dos clientes continua a vir ao Ginásio e não necessita  de atenção particular: estes são os 
clientes leais. Chamamo-lhes “swal lows ” uma vez que regressam fielmente todos os anos. 

 
b. 20% dos clientes desistem de qualquer forma não importa o que se lhes possa oferecer. Uma 

desistência fisiológica e chamamo-lhe  de “Hawks ” uma vez que mudam sempre de ninho. 
 

c. 60% dos clientes precisam de mais acções para se ganhar deles a sua lealdade e melhorar o seu 
nível de satisfação; chamamo-lhes “Sparrows ”  porque se lhe construirmos um ninho agradável 
eles voltam sempre. 

 

 Estas alíneas retractam bem situação de um ginásio: 

 

 Se somarmos 30% dos 60% aos 20% leais, estamos, por assim dizendo, assegurados a 

nível dos nossos lucros. Os custos serão reduzidos consideravelmente e alcançaremos 

elevados lucros.  

 

 Mas o que devemos fazer para ganhar a lealdade do cliente e aumentar o seu número?  

 

a.Um passo importante é o de se aumentar a qualidade do nosso serviço o que não significa 
oferecer Sauna e Solariam mas antes satisfazer os clientes, excedendo as suas expectativas 
sendo atencioso. 

b.Um segundo, mas não menos importante aspecto é planear um programa com as mais variadas 
actividades com mais e melhores opções possíveis. 
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 A diversificação do produto  torna-se a maior estratégia de lealdade, noutras palavras, 

isto significa aumentar o leque de ofertas, isto é, procurar a distinção para com os outros 

ginásios. 

 Os programas ajudam bastante na satisfação dos clientes porque: 

 

a. Juntam pessoas; 
b. Deixam o clube viver de uma forma activa; 
c. Criam grupos de treino com níveis homogéneos com interesses comuns; 
d. Dão a possibilidade de sociabilização e relações interpessoais no grupo com facilidade; 

 

 Criar programas não significa abandonar com as formas tradicionais de organização e 

gestão e que caracteriza os Ginásios (mensalidades, anuidades, inscrições, etc). Ao contrário 

significa aumentar a oferta, vender mais e acima de tudo, não nos tornarmos rígidos acerca do 

preço como sendo uma variável absoluta no que respeita á competição. 

 

 

 Na obra resultante dos trabalhos do grupo de consenso Bouchard et al., (1994), Dishman 

& Sallis (1994) citados por Piéron (1998) sintetizaram um grande número de estudos que 

tratavam dos determinantes da prática de actividades físicas. Estes autores escolheram o termo 

determinante para indicar uma relação de tipo predicativo ou de associação reproduzível, sem 

chegar, contudo, à relação de causa-efeito. 

 Perto de metade dos indivíduos que iniciam um programa de actividade física 

abandona-o no decurso dos primeiros 6 meses.  Assegura-se de que aqueles que dele 

poderiam beneficiar o praticam na realidade, e que vão continuar a fazê-lo, é um verdadeiro 

desafio para os responsáveis por estes programas, quer se trate dos tempos livres organizados, 

quer de uma prática de actividades físicas de carácter terapêutico. 

 Por várias razões, a questão da adesão aos programas de actividades físicas apresenta 

um interesse crescente: por um lado, para o bem-estar do próprio praticante, por outro lado, 

para os “recrutadores” que encontram e, de seguida, devem conservar uma “clientela”. 

 

 Os números citados pelo “Nacional Center for Health Statistics” (Piéron, 1998), 

revelam que entre 50 a 60 milhões de americanos adultos praticam uma actividade física. A 

mesma fonte indica que 2/3 dos adultos não continuam essa actividade de modo regular; não a 

praticam o suficiente ou durante o tempo suficiente, para dela retirarem benefícios de saúde. 

De qualquer forma, a taxa de abandono é progressivamente reduzida, à medida que o 
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programa prossegue. O padrão de abandono tem tendência para seguir uma evolução 

negativamente acelerada. Esta história tende a repetir-se: um doente sofreu problemas 

cardíacos graves – a prescrição de exercício físico é seguida à letra durante alguns meses – o 

sujeito está contente com os efeitos do exercício e reconhece o seu benefício. Contudo, após 

alguns meses, o cliente começa a queixar-se das mais diversas dificuldades para seguir o 

programa  (saturação, falta de tempo, concorrência com outros interesses e lazeres). A 

redução da participação, até mesmo ao abandono que frequentemente se lhe segue, traduz-se 

por um regresso ás condições de risco anteriores como, nomeadamente, uma retoma do peso. 

 Na generalidade, o tempo representa um papel negativo no prosseguimento de 

programas de actividade física. Existem grandes diferenças entre aqueles que abandonam o 

programa na primeira semana e os que abandonam após vários meses de prática regular. 

Prosseguir um programa regular de actividade física, uma vez comprado o equipamento, 

representa um outro problema de comportamento. Poderíamos compará-lo ao seguimento de 

um regime alimentar de emagrecimento, ou à redução do consumo de álcool, ou parar de 

fumar. A literatura médica apresenta, também, uma similaridade no que diz respeito ao 

abandono de vários regimes terapêuticos que visam a supressão de certos “problemas”, tais 

como o tabagismo, alcoolismo, drogas. Estes seguem curvas análogas ás de adesão a 

programas de actividade física. Estas curvas são caracterizadas por uma diminuição, notável e 

rápida da percentagem de participantes durante o período que vai do 3º ao 6º mês, uma 

assimptota a este nível, e um patamar bastante estável durante os 12 a 15 meses seguintes. 

 Existe uma multitude de determinantes que fazem com que a previsão da participação 

na actividade desportiva seja particularmente difícil. Mesmo se o nível de previsibilidade for 

relativamente baixo, é necessário Ter uma atitude moderadamente optimista no que diz 

respeito aos efeitos de uma iniciação ou convite à prática de actividades físicas, numa óptica 

de saúde. Com efeito, os vários determinantes da participação constituem um outro tanto de 

variáveis, de difícil introdução na previsão. Alguns destes determinantes constituem 

verdadeiros obstáculos á participação. Vários modelos teóricos, psicológicos, sociológicos e 

biológicos facultam-nos um quadro de referência relativo á participação em actividades físicas 

de lazer. Os modelos psicológicos põem em evidência o papel dos conhecimentos, crenças, 

atitudes e motivações Godin & Shephard, (1990), citado por Piéron (1998). Os  modelos 

sociológicos assentam a tónica sobre as várias influências oriundas de ambientes sociais e 

físicos, nomeadamente, a influência do próximo. O nível de educação e o estrato social mais 

“desafogado” estão igualmente associados à actividade (Mckenzie, Sallis, nader, Broyles & 
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Nelson, 1992; Shea, Stein, Bosch, Lantigua, maylahn, Strogatz & Novick, 1991, citados por 

Piéron, 1998). 

 

 Na obra resultante dos trabalhos do grupo de consenso, Dishman & Sallis (1994) 

citado por  Piéron (1998).  sintetizaram um grande número de estudos que tratavam dos 

determinantes da prática de actividade física. Estes autores escolheram o termo 

“determinante” para indicar uma relação de tipo predicativo ou de associação reproduzível, 

sem chegar, contudo, á relação de causa-efeito. 

 Vários pontos foram mais detalhadamente analisados: 

 

a. A comparação dos determinantes da participação, segundo a intensidade da prática. As 
práticas moderadas e intensivas seriam controladas por factores diferentes. Com efeito, a 
actividade moderada mantém-se com a idade, ao passo que a actividade intensa diminui de 
uma forma notável. 

 
b. A comparação da participação, do abandono e de eventuais regressos. Nos homens, a 

previsão da adopção de uma prática regular deveria ser procurada na auto-eficácia, na idade 
e no seu maio-ambiente. Nas mulheres, a previsão pode ser baseada no nível de educação, 
na auto-eficácia e nos apoios dos amigos e da família. 

 

 Dishman & Sallis (1994) citado por  Piéron (1998),  apontam para o facto de a 

participação parecer mais previsível do que a continuação da actividade ou a retoma, após 

paragem, lembremos que, nos jovens, entre aqueles que abandonam a prática desportiva, a 

proporção dos que a retomam é relativamente fraca (Wylleman, Degreef, de Knop & 

Theeboom, 1990, citados por  Piéron (1998). 

 

 Nos adultos, segundo os inquéritos, existem alguns motivos principais da participação 

que aparecem com as variáveis de importância. De uma forma global, os adultos participam 

em actividades físicas e desportivas pelas seguintes razões: 

 

a. Melhorar a saúde e a condição física; 
b. Melhorar a sua aparência (O seu look); 
c. Ter prazer; 
d. Favorecer relações sociais; 
e. procurar benefícios psicológicos. 
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2.3.1.2. Factores associados á participação em programas organizados de 

actividade física:  

 

a. Factores Pessoais: 

 Participação anterior; 
 Crenças e conhecimentos de saúde; 
 Automotivação; 
 Idade; 
 Grau de educação; 
 Percepção do estado de saúde e condição física. 

b. Factores Psicológicos: 

 Peso corporal; 
 Aparência física. 

c. Factores Situacionais: 

 Acesso ás infra-estruturas; 
 Falta de tempo; 
 Clima; 
 Custo das actividades; 
 Problemas pessoais e familiares; 

d. Factores Comportamentais: 

 Tabagismo; 
 Ocupação profissional. 

e. E, finalmente, os que se relacionam com o Programa: 

 Intensidade da actividade; 
 Prazer. 

 

 Quanto aos  Factores Pessoais (1.) , determinantes na participação em programas de 

actividade física. Vários destes factores já foram objecto de reflexão ou de investigação, 

nomeadamente no que se refere á participação anterior, ás crenças e conhecimentos em 

matéria de saúde, á auto-motivação, à idade, graus de educação, percepção que um indivíduo 

tem do seu estado de saúde e da sua condição física. 

 

 Participação anterior: É surpreendente constatarmos que a história pessoal de cada 

indivíduo, no que diz respeito á actividade física, não constitui uma chave determinante para a 

participação em programas organizados ou para a prática pessoal. A participação de antigos 

desportistas universitários, seja qual for o desporto ou o nível de sucesso, não difere da de 

idosos não desportistas (Dishman, 1981, citado por  Piéron, 1998). Poderíamos pensar que a 

vida quotidiana apaga, progressivamente, os hábitos de exercício adquiridos durante a 

juventude. Detenhamo-nos, todavia, sobre os resultados facultados por Van Reusel, Renson, 
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Lefevre, Beunen, Simons, Claessens, Lysens, Vandn Eynde & Maes (1990), citado por  

Piéron (1998), num estudo longitudinal efectuado na Bélgica (Comunidade Flamenga). Estes 

autores utilizaram uma técnica de previsão, efectuada com base na prática desportiva durante 

a adolescência (13-18 anos) relativamente á efectuada aos 30 anos. Os sujeitos foram 

classificados em quatro categorias, de acordo com a intensidade da participação: não 

praticante, ligeiro, médio e elevado. Aos trinta anos, cada categoria é dividida em desportistas 

e não-desportistas. A possibilidade de previsão, no início da adolescência, é muito limitada. 

Contrariamente, dos 17 aos 30 anos, toma um caminho mais interessante. De entre os não 

praticantes de 17 anos, mais de 60% continuaram com a sua actividade física. De qualquer 

forma, o facto de um indivíduo considerar o exercício como uma experiência positiva ou de 

ser atraído para as actividades físicas não assegura, de forma definitiva, que este continue 

empenhado nesse programa. 

  

 Auto-motivação: para além da compatibilidade pessoal com os aspectos das relações 

sociais de um programa de exercício, é provável que os indivíduos auto-motivados estejam 

mais aptos a adaptar-se  às exigências do programa, simplesmente porque apresentam uma 

motivação mais acentuada para a actividade física. A auto-motivação (self-motivation) 

significa que o indivíduo encontra um maior reforço, através das suas ideias e os seus 

objectivos, do que com o que provém dos outros. As sensações temporárias, ou uma 

influência externa imediata da situação, não se impõem face aos objectivos pessoais para se 

comportar de uma determinada maneira. Os indivíduos auto-motivados parecem mais aptos a 

tomarem uma decisão de comportamento ou a terminar aquilo que começaram do que 

quaisquer outras pessoas. Essa explicação também diz respeito à adesão a programas de 

actividade física.  

 

 Idade.  Os diferentes estádios da vida alteram os objectivos e os interesses. As 

necessidades e interesses dos adultos variam enormemente com a idade. Aos vinte-trinta anos, 

desejamos afirmar-nos: a performance desportiva permite reforçar o ego. Aos quarenta-

cinquenta anos: praticamos para perder peso, para lutar contra o stress. Entre sessenta e os 

setenta anos, a aptidão declina: podemos travar esse declínio através de um programa com 

base no movimento. 

 

 Educação. Percepção do seu estado de saúde/condição física. Harris (1994), citado por  

Piéron (1998), interrogou cerca de sessenta jovens, entre os 11 e os 14 anos, sobre as suas 
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percepções sobre a saúde, a condição física e o exercício. Na generalidade, estes associaram a 

noção de saúde à saúde física. Tendem a descrevê-la em termos negativos, consideram que é 

necessário não fumar, não comer aquilo que os anglófonos denominam “junk food” ou 

vadiar durante todo o dia. Acrescentemos, ainda, a existência de um certo número de 

estereótipos tais como obeso = falta de saúde e de condição, magro = o oposto. Muito poucos 

fazem referencia a factores tais como os que dizem respeito ao sistema cardiovascular. 

 A grande maioria destes jovens “debitam” as mensagens convencionais ou superficiais 

que aparecem na televisão ou nos jornais e revistas populares. A maioria pensa que, no futuro, 

irá praticar actividades físicas a um nível igual ou inferior ao actual. Por outro lado, 

consideram que, no final da adolescência ou no início da idade adulta, várias distracções ou 

contratempos irão limitar as suas práticas físicas. 

 Numa outra faixa etária, um estudo de Sidney & Shephard (1976), citado por Piéron 

(1998),  faculta vários dados interessantes sobre as atitudes face ás relações da saúde e da 

actividade física. Dum total de 124 voluntários com mais de 60 anos, para seguirem um 

programa de actividade física (4 sessões semanais, durante 14 semanas), 69 foram autorizados 

a segui-lo, após a realização de um exame médico. Entre estes, um total de 42 (14 homens e 

28 mulheres) participou na totalidade do programa até ás avaliações finais. No tratamento de 

dados, os sujeitos foram distribuídos em quatro grupos, de acordo com a frequência e a 

intensidade da sua participação. As pessoas que participaram no estudo definiram o valor da 

actividade física como uma experiência estética, como um meio para conservar ou recuperar 

uma melhor saúde e uma aptidão física superior. Todos os participantes consideravam que um 

nível moderado de actividade física era necessário para a obtenção de um estado óptimo de 

saúde. No entanto, como já foi constatado junto dos sujeitos mais novos, existe um fosso 

significativo entre as atitudes e a acção. Aqueles que não desejaram participar exprimiram 

algumas ideias sobre as quais valeria a pena determo-nos um pouco. Muitos foram os que 

achavam que já eram suficientemente activos, que o seu peso era normal e mesmo que o seu 

nível de forma física era superior ao normal. Podemos perguntar-nos donde vêm estas 

percepções que podemos, correctamente, considerar como erróneas. Por outro lado, a 

sociedade continua, provavelmente, agarrada à ideia de que um reformado deve abrandar, 

aproveitar um pouco de repouso bem merecido. 

 

 Entre os Factores Fisiológicos (2.),  determinantes da participação na actividade 

física, o peso ou a aparência constituem elementos de primeira ordem, uma vez que estes 

figuram entre as principais motivações (Piéron, 1998). Para muitos participantes, a perca de 
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peso e o reforço muscular constituem motivos de importância primordial para se entregarem á 

prática de uma actividade de carácter desportivo. A aparência, ou seja o desvio das dimensões 

que achamos ideais, pode criar um sentimento de ansiedade ou de mal-estar em muitas 

mulheres, conduzindo, eventualmente, a uma diminuição da sua auto-estima. O aspecto físico 

encontra-se associado ao estatuto social (Willis & Campbell, 1992, citado por Piéron, 1998). 

Nas classes sociais mais altas dos estados Unidos, existe uma pressão para se ser magro. Esta 

representa um motivo sério para a perca de peso, para parecer jovem, bela e “sexy”. É 

evidente que estes critérios variam de cultura para cultura e podem, também variar ao longo 

dos tempos. 

 Nos adolescentes, a mensagem é frequentemente mal interpretada e concretiza-se numa 

anorexia nervosa. Garner et al., (1980), citado por Piéron (1998) constatam que 70% das 

raparigas, em idade escolar, ao nível do secundário, não estão satisfeitas com o seu peso e 

desejavam ser mais magras. A mensagem de magreza é, acima de tudo, destinada ás 

mulheres. 

 Na generalidade, os sujeitos de peso inferior ou igual á massa normal têm menos 

tendência para abandonar um programa de actividade física (Dishman, 1982; Dishman & 

Gettman, 1980, citados por Piéron, 1998). As mulheres que têm uma imagem do corpo mais 

positiva centram-se mais sobre o prazer e o relaxamento do que sobre a perda de peso. 

 

 Relativamente aos Factores Situacionais (3.),  que determinantes na participação 

em programas de actividade física, temos a facilidade de acesso às infra-estruturas, a 

percepção de falta e tempo, o clima, o custo das actividades, os problemas pessoais e 

familiares. Também o apoio que o participante pode receber é fundamental. 

 

 O apoio social é um factor chave do comportamento. A participação em actividades 

físicas e desportivas é grandemente influenciado pela família, os seus pares, os colegas e a 

televisão. As influências sociais desempenham uma função muito importante sobre a 

participação, em qualquer idade. De qualquer forma, a natureza da influência do apoio varia 

com o estádio de desenvolvimento. 

 

 Nos adultos, o paio vem dos amigos, colegas ou membros da família (Dishman & Sallis, 

1994, citado por Piéron, 1998). 
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 Nos adolescentes, é sobretudo o grupo dos seus pares que é determinante. A sua 

influência exerce-se de uma forma positiva ou negativa. 

 

 Nas crianças, a influência parental exerce-se tanto mais, quanto mais jovem é a criança. 

Exerce-se através do modelo que lhe é facultado (Stucky-Ropp & Dilorenzo, 1993, citado por 

Piéron, 1998)., pela organização das actividades (Anderssen & Wold, 1992, citado por Piéron, 

1998), ou levando as crianças ao local onde a actividade se pratica. 

 

 Existem igualmente outros factores significativos da identificação dos riscos de vida 

sedentária, nomeadamente, o encorajamento por parte dos pais á prática de uma actividade, o 

nível de educação, a participação em actividades desportivas, uma vez terminada a 

escolaridade, e o apoio do cônjuge  (Dennison et al., 1998, citado por Piéron, 1998). 

 

 Atribui-se uma grande importância ao apoio daqueles que mais significam para nós e, 

particularmente, ao cônjuge. Entre as mulheres, só os atributos pessoais contribuem para a 

variância das intenções de actividade física, ao passo que, relativamente aos cônjuges 

masculinos, as intenções de prática do companheiro, o estatuto socio-económico e os hábitos 

pessoais de actividade exerciam um certo impacto sobre as intenções de exercício.  Os dados 

de Godin & Shepard (1995), citado por Piéron (1998), sugerem que a influência da esposa se 

exerce mais através da atitude, do que por um envolvimento pessoal activo em actividades 

físicas. 

 

 A facilidade de acesso ás infra-estruturas ou acessibilidade também representa um papel 

significativo.  

 

 A percepção da falta de tempo também é um aspecto importante. Todos os sedentários 

parecem ser capazes de encontrar uma razão para a sua inactividade. A falta de tempo é 

também bastante mais citada pelos adultos que pelos jovens, adolescentes e crianças, como 

uma razão para a não-participação ou abandono da prática de actividade física e desportivas. 

 

 Quanto aos Factores de Comportamento (4.),  quais as determinantes na 

participação em programas de actividade física. Referimos o tabagismo e a ocupação 

profissional manual. 
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 O tabagismo. Os fumadores parecem igualmente mais inclinados para a desistência 

(Massie & Shephard, 1971, citado por Piéron, 1998). 

 

 A ocupação profissional manual. Alguns factores deste tipo cultural ou subcultural 

podem representar um papel não negligenciável. O animador de um programa numa grande 

empresa americana referiu as suas dificuldades para implantar um programa de actividade 

física junto dos laminadores. A participação era particularmente reduzida. Avançou-se com 

um elemento subcultural esclarecedor: para estes trabalhadores, a actividade desportiva 

proposta é acima de tudo própria dos quadros e dos empregados (“colarinhos brancos”); não 

vêem qualquer razão para se envolverem numa actividade que não lhes parece dizer respeito, 

mesmo se a empresa lhes oferece um programa particular. Outros estudos põem em evidência 

que o estilo de vida pode, igualmente, exercer uma influência. Oldrige (1979), citado por 

Piéron (1998), indica que exerciam profissões manuais (“blue collar jobs”) e que não 

tinham o hábito da prática de actividades físicas durante os seus tempos livres corriam muito 

mais o risco de abandonar o programa. 

 

 Quanto aos Factores relacionados com o Programa (5. ),  quais as 

determinantes na participação em programas de actividade física.  

 

 Forte intensidade da actividade física. As crianças (Epstein, Wing, Valoski & Devos, 

1988, citado por Piéron, 1998) e os adultos (Garcia & King, 1991, citado por Piéron, 1998), 

preferem actividades com um nível de intensidade médio. A taxa de abandono é mais elevada 

no caso de actividades físicas intensas do que nas moderadas (Dishman & Sallis, 1994, citado 

por Piéron, 1998). 

 

 O prazer trata-se de um elemento primordial para a continuação de uma actividade que 

tenha sido começada por outros motivos e, nomeadamente, pela saúde, seja ela voluntária ou 

por prescrição médica. Quer se trate de adultos ou de crianças, é o prazer que encontramos na 

prática da actividade física que ultrapassa a grande maioria dos outros motivos (Piéron, 1998). 

 O prazer encontrado na actividade influencia o seu nível, tanto nas crianças (Stucky-

Ropp & Dilorenzo, 1993, citado por Piéron, 1998) como nos adultos adultos (Garcia & King, 

1991, citado por Piéron, 1998). Uma das principais influências sobre o prazer reside na 

quantidade de exercícios requerida pela actividade. 
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2.3.1.3. Fluxo mensal de clientes do GE desde 1995/96 até 1997/1998, um 

indicador a monitorizar.  

 

 

 A monitorização é uma avaliação continuada dos aspectos relativos à qualidade do 

atendimento, para a identificação de potenciais problemas. Os objectivos da monitorização 

prendem-se com a preocupação em melhorar a qualidade do atendimento, detectar problemas, 

avaliar para conhecer as causa dos problemas, melhorar a prestação de todos os profissionais 

envolvidos, poder seguir a evolução do processo e por fim aferir as alterações e verificar se 

estão a ter os efeitos desejados. Para se monitorizar teremos que determinar indicadores que 

nos possam fornecer elementos de análise. Um desses indicadores da evolução da procura dos 

serviços do GE é sem dúvida o número de inscrições mensais, o número de desistências e o 

total de praticantes mensais. A análise da informação destes fluxos mensais pode dar-nos uma 

imagem, caracterizando “períodos fortes” e “períodos fracos” em termos de procura 

dos serviços do GE. Será sempre importante questionar os motivos que levam a determinados 

comportamentos dos consumidores de forma a se poder adoptar estratégias adequadas a 

responder a situações detectadas. 

 

 

2.3.1.4. Modelo de comportamento do consumidor.  

 

 É importante explorar a dinâmica do comportamento do consumidor e o mercado 

consumidor (Kotler & Armstrong, 1998).  Quando mencionamos o comportamento de compra 

do consumidor estamos a refrir o consumidor final, indivíduos e famílias que compram bens e 

serviços para o seu consumo pessoal. Todos estes consumidores finais juntos constituem o 

mercado consumidor   (Kotler & Armstrong, 1998). 

 Os consumidores têm muitas opções de compra hoje em dia. Quase todas as grandes 

empresas pesquisam com detalhe as decisões de compra dos seus clientes para saberem o que 

eles compram, onde, como, quando, porque e quanto compram. Saber os porquês do 

comportamento de compra dos consumidores não é fácil, as respostas em geral estão 

trancadas dentro das suas cabeças. Torna-se importante determinar como  respondem os 

consumidores aos esforços de marketing da empresa. A empresa que realmente compreender 

como os consumidores respondem às diferentes características, preços e apelos de propaganda 

tem uma grande vantagem sobre os seus concorrentes (Kotler & Armstrong, 1998). 
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 Os estímulos de marketing consistem em quatro Ps: 

a. Produto / Serviço; 
b. Preço; 
c. Praça (ponto de venda e distribuição); 
d. Promoção. 

 

 Outros estímulos são as principais forças e eventos dos: 

a. Ambiente económico (Poder de compra); 
b. Ambiente tecnológico; 
c. Ambiente Político; 
d. Ambiente cultural (Aspectos Socioculturais da Freguesia da Benedita). 

 

 Todas estas variáveis entram na “caixa preta” do consumidor, onde são 

transformadas num conjunto de respostas observáveis, nomeadamente: 

a. A escolha do Produto / Serviço; 
b. A escolha da marca; 
c. O momento de compra; 
d. O volume de compra. 

 

 O Director Executivo de uma ISCF ou o profissional de marketing sob a sua 

responsabilidade, precisa compreender como os estímulos são transformados em reacções 

dentro da caixa preta  do consumidor a qual contém duas partes. Primeiro, as características 

do consumidor influem no modo como ele percebe e reage ao estímulo. Segundo, o seu 

próprio processo de decisão afecta o seu comportamento. 

 

 

2.3.1.5. Características que influem no comportamento do consumidor.  

 

 As compras do consumidor são altamente influenciadas pelas características: 

a. Culturais; 
b. Sociais; 
c. Pessoais;  
d. Psicológicas.  

 

 Embora não seja possível controlar estes factores devemos que tê-los em consideração. 

a. Culturais.  A cultura é a causa mais determinante dos desejos e do comportamento da 

pessoa, comportamento este que é em grande parte aprendido. Ao crescer numa certa 

sociedade, a criança aprende valores básicos, percepções, desejos e comportamentos da 
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família e outras importantes instituições. A subcultura contém Kotler & Armstrong 

(1998), pequenas subculturas, ou grupos de pessoas com os mesmos sistemas de valor 

baseados em experiências e situações de vida em comum. As subculturas podem Ter 

determinantes tais como nacionalidades, religiões, raças e regiões geográficas e que 

formam importantes segmentos  de mercado. Também, quase toda a sociedade tem 

alguma forma de estrutura de classes sociais. Classes sociais são divisões relativamente 

permanentes e homogéneas da sociedade cujos membros partilham valores, interesses e 

comportamentos semelhantes. A classe social não é determinada por um único factor, 

como a renda, é uma combinação de ocupação,  renda, educação, riqueza e outras 

variáveis. As classes sociais mostram preferências distintas por produtos e marcas em 

áreas como vestuário, móveis, actividades de lazer e automóveis.  

 

b. Factores Sociais . O comportamento de consumo do consumidor também é 

influenciado por factores sociais, como grupos a que pertence ou aspira pertencer, 

família, papeis sociais e status . O comportamento de uma pessoa é influenciado por 

vários grupos pequenos. Os grupos que têm influencia directa sobre a pessoa são 

chamados grupos de associação. Alguns são grupos primários, com interacção regular e 

informal, como família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Outros são grupos 

secundários, mais formais e com interacção menos regular, como grupos religiosos, 

associações profissionais e sindicatos. Os grupos de referência são os que servem de 

pontos de comparação ou referencia directa (face a face) ou indirecta na formação de 

atitudes ou comportamentos de uma pessoa. Em geral, as pessoas são influenciadas por 

grupos de referência aos quais não pertencem. Por exemplo, grupo de aspiração é aquele 

ao qual o indivíduo aspira pertencer, como um jogador de futebol adolescente que espera 

jogar um dia no Benfica. Ele identifica-se com esse grupo, embora não tenha qualquer 

contacto pessoal com esse grupo. Os líderes de opinião, são pessoas dentro de um grupo 

de referência que, devido ás suas habilidades especiais, conhecimento, personalidade ou 

outras características, exercem influência sobre outras. Encontram-se em todos os níveis 

da sociedade, e ás vezes o líder de opinião em certas áreas de produto pode ser seguidor 

da opinião em outras. Cabe ao Director Executivo ou ao profissional de marketing 

identificar os líderes de opinião e dirigir os seus esforços  de marketing para eles (Kotler 

& Armstrong, 1998). Os familiares podem ter grande influência  no comportamento do 

comprador. A família é a estrutura ou organização de compra mais importante da 
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sociedade. Os papeis de compra mudam de acordo com a evolução do estilo de vida do 

consumidor. 

 

c. Factores Pessoais . As decisões de um consumidor também são influenciadas por 

suas características pessoais, como a idade e estádio de vida, ocupação, situação 

económica, estilo de vida, personalidade e outros conceitos. Ao longo da vida as pessoas 

mudam os seus hábitos de compra de produtos e serviços. A compra também é moldada 

elo estágio do ciclo de vida familiar. Também a ocupação de uma pessoa afecta os bens 

e serviços adquiridos. 

 

Quadro  23: estágios do ciclo de vida familiar 

 

Jovens    Meia-idade    Idosos 

 

Solteiros   Solteiros    Casados 

Casados sem filhos  Casados sem filhos   Solteiros 

Casados com filhos  Casados com filhos 

Divorciados com filhos Casados sem filhos dependentes 

     Divorciados sem filhos 

     Divorciados com filhos 

     Divorciados sem filhos dependentes 

 
Fontes: Adaptado de patrick E. Murphy e William ª Staples, “A modernized family Life Cycle”, 

Journal of Consumer Research, junho de 1979, p. 16; © Journal of consumer research inc., 1979 citado 

por Kotler & Armstrong (1998). 

 

 A situação económica da pessoa também afecta a sua escolha na compra de um serviço 

como a actividade física numa ISCF como o GE. Por isso, o Director Executivo ou o 

profissional de marketing sob a sua responsabilidade deve estar atento ás tendências da 

economia no que se refere á renda mensal (ordenado mínimo), poupança e taxas de juros. Se 

os indicadores mostrarem recessão, deve-se tomar providências para reprojectar, reposicionar 

e reavaliar os preços dos serviços prestados na ISCF. 

 O estilo de vida de uma mesma subcultura, classe social e ocupação  podem Ter estilos 

de vida diferentes. O estilo de vida é o padrão de vida da pessoa conforme expresso na sua 

psicografia, envolvendo a medida das dimensões centrais do consumidor : 

 

 Actividades (Trabalho, passatempos, compras, desportos, diversões); 
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 Interesses (Comida, moda, família, diversão); 

 Opiniões (sobre si próprio e sobre questões sociais, negócios, produtos). 

 

 Vários Institutos de pesquisa desenvolveram classificações de estilos de vida. A mais 

utilizada é a tipologia SRI valores e estilos de vida (VALS – Values and Lifestyles), (Kotler 

& Armstrong, 1998). Esta classificação VALS2 identifica as pessoas de acordo com a forma 

como gastam o seu tempo e dinheiro. Divide os consumidores em oito grupos baseados em 

duas dimensões básicas: 

 

 Auto-orientação. Incluem os consumidores orientados por princípios, que compram 

conforme a sua visão do mundo, os consumidores orientados por status , que 

baseiam as suas compras nas acções e opiniões dos outros; e os consumidores 

orientados por acções, que são influenciados pelo seu desejo de actividade, 

variedade e riscos.  

 

 Recursos. Além disso, eles são também classificados como consumidores de 

recursos abundantes e de recursos mínimos. Os que têm níveis muito altos ou muito 

baixos de recursos são classificados em grupos independentes de sua auto-

orientação (modernizadores, lutadores).  

 

 Os oito grupos VALS2 são: 

 

 Modern izadores. Aqueles que têm renda mais elevada e recursos tão amplos que se 
podem permitir qualquer auto-orientação. A imagem é importante para eles, não como 
evidência de status  ou poder, mas como extensão do seu gosto, sua independência e 
carácter. Possuem ampla faixa de interesses, são abertos a mudanças e tendem a comprar 
“as melhores coisas da vida”. 

 

 Satisfe i tos. Profissionais maduros, responsáveis e com bom nível de instrução. Passam 
as suas horas vagas em casa, mas são bem informados e abertos a novas ideias. Têm uma 
renda (ordenado) alta, mas são consumidores práticos, orientados para o valor. 

 

 Crédulos. Consumidores conservadores e previsíveis, com rendas mais modestas, que dão 
preferencia  a produtos fabricados no seu próprio país e a marcas tradicionais. Os seus 
valores básicos são a família, igreja, comunidade e nação. 

 

 Real izadores . Pessoas bem sucedidas, orientadas para o trabalho, politicamente 
conservadores, que se satisfazem basicamente com o trabalho e a família. Respeitam a 
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autoridade e o status quo , e preferem produtos e serviços tradicionais que possibilitem 
exibir o seu sucesso. 

 

 Batalhadores . Pessoas com valores semelhantes aos dos realizadores, mas com menos 
recursos económicos, sociais e psicológicos. O estilo é extremamente importante para eles, 
pois buscam imitar padrões de consumo de outros grupos com maiores recursos. 

 

 Experimentadores . Consumidores ávidos, que gastam muito com roupas, fast-food , 
música e outros artigos favoritos dos jovens. É o grupo mais jovem, que extravasa a grande 
energia em exercícios físicos e actividades sociais. Gostam especialmente de novidades. 

 

 Criadores.  Pessoas que gostam de afectar o seu ambiente por meios práticos. Valorizam a 
auto-suficiência e concentram-se em coisas familiares – família, trabalho e recreação física. 
Como consumidores, não se deixam impressionar por posses materiais, a não ser para 
finalidades práticas. 

 

 Lutadores . Pessoas de renda muito baixa e muito pouco recursos para serem incluídas em 
qualquer orientação de consumo. Dispondo de recursos limitados, tendem a ser 
consumidores leais a marcas. 

 

 A personalidade e autoconceito é distinta de cada pessoa e influencia o seu 

comportamento. A personalidade Dietrich & Walter (1970), é o sistema total e dinâmico 

individual (absolutamente singular) dos processos e estruturas psíquicos. Em Kotler & 

Armstrong (1998),  é o conjunto de traços psicológicos únicos que levam a reacções 

relativamente coerentes e duradoiras com o ambiente do indivíduo. É descrita em termos 

de  traços como autoconfiança, domínio, sociabilidade, autonomia, defesa, adaptação e 

agressividade. O conhecimento da personalidade pode ser útil na análise do 

comportamento  do consumidor em relação a um certo produto ou marca. Muitos 

profissionais de marketing usam um conceito relacionado á personalidade, o auto-

conceito também chamado de auto-imagem. Este motivo (oscila entre um impulso e um 

objectivo) de consumo / prática de actividades físicas,  é também mencionado por Brito 

(1971), “Conhecimento de si e afirmação pessoal”. 

 

 

d. Os Factores Psicológicos. As escolhas de compra do consumidor também são 

influenciadas por factores psicológicos importantes: motivação, percepção, aprendizado 

crenças e atitudes. Mas porque fazemos desporto? Será assim tão natural, tão próprio do 

homem? Quais os motivos que nos impulsionam para a prática e a participação 

desportivas? O motivo manifesta-se a nível interno, embora possa ter sido desencadeado 

(motivado) por elementos externos mas que vão ao encontro de forças potenciais 
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internas. Ela oscila entre o impulso (processo interno que incita á acção) e um objectivo 

(meta que, ao ser atingida, reduz ou anula temporariamente o impulso). Este ciclo, 

através da sua renovação ou repetição, e também pelo conjunto de satisfações ou 

“gratificações” que proporciona ao realizar-se, provoca uma apetência e predisposição 

mais intensas para a sua prática renovada, e desencadeia-se e concretiza-se cada vez com 

maior frequência e facilidade, atingindo facilmente as esferas da necessidade e do 

prazer/satisfação. Para alguns observadores mais cépticos chega a ser quase patológico o 

espectáculo de um indivíduo que se fatiga e sacrifica de forma quase masoquista para 

um objectivo que muitas vezes lhe não traz qualquer vantagem material ou , pelo menos, 

não se concretiza na forma de um produto mas sim num ganho fisiológico e psicológico. 

Concluindo, a associação entre a qualidade dos serviços prestados pelos ginásios e o seu 

contributo para a satisfação das expectativas dos clientes enquanto indivíduos que 

procuram nesses locais programas de actividade física com o intuito de responder a 

várias motivações (o motivo) que segundo António Paula Brito (1982) podem ser 

classificadas em termos hipotéticos como: 

 

 Necessidade de movimento; 
 Prazer proporcionado pelo exercício; 
 Sociabilização / convívio; 
 Conhecimento de si e afirmação pessoal; 
 Desejo de afiliação, de participação no grupo; 
 Equilíbrio e compensação, canalização da agressividade natural; 
 Desenvolvimento da Condição Física; 
 Recuperar os níveis normais de Condição Física; 

 

 Podemos falar tanto do motivo do empreendedor como do motivo do consumidor, 

estando ambos em lados opostos mas complementam-se, isto é, o primeiro concebe e executa 

para o segundo e o segundo participa dando vida ao conceito do primeiro que deve responder 

com as suas motivações. Então o promotor do serviço deve educar o consumidor acerca dos 

conceitos intrínsecos ao serviço mas deve também compreender e ajustá-lo ao consumidor. O 

consumidor ajusta-se ao conceito do prestador do serviço mas exige contrapartidas que 

convergem no sentido das suas motivações pessoais. Desta relação dinâmica cresce o serviço 

que se ajusta e se impõe. 

 

 Enquanto motivo a necessidade do movimento é só por si uma mais valia uma vez que o 

homem e em particular a criança têm uma necessidade fundamental de movimento, sem o 
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qual não podem desenvolver-se normalmente nem exercitar-se no limite das suas 

potencialidades, nem atingir uma normalidade. Desenvolvimento e exercício motor e psíquico 

são um mesmo processo na evolução do indivíduo. Desde a psicologia genética à 

psicopatologia, passando evidentemente pela psicopedagogia, as provas e dados científicos 

acumulam-se e esclarecem-nos nesse sentido. Logo, o homem contém, em si, um impulso 

vital para o movimento. Contudo, aquele impulso por si só não justifica a persistência da 

actividade físico-desportiva. Há, de facto um prazer específico, um sentimento de satisfação 

produzido pelo trabalho muscular e cardio-pulmonar. Esse sentimento fixa-se a um nível 

profundo e completa-se por um outro sentimento, também de prazer, provocado (e aqui 

deveríamos abrir uma nova alínea) pela realização de um acto que se encontra fortemente 

ligado a factores de natureza estética, que não são, forçosamente, claramente percepcionados 

pelo praticante. O convívio com a natureza tal como a entendemos na sua “pureza não 

evoluída”, sejam os meios naturais, (ar, água, montanha, floresta, obstáculos naturais, etc.), 

sejam principalmente os gestos naturais, essenciais, características do Homem, tão 

deformados, e mesmo perdidos, na vida contemporânea. Grande número de ideologias e 

metodologias pugnaram pelo “grande regresso” à natureza ou pelo máximo de práticas 

naturais com a intenção de contrariar a decadência do Homem e a deterioração da “qualidade 

da vida”. Passe o carácter por vezes vincadamente moralista e também o empirismo de muitas 

dessas ideias e métodos, o que é facto é que a ideia da natureza e natural se encontram 

presentes em todas as “escolas” ou “correntes” educativas que advogam a utilização de meios 

desportivos. Ora esse impulso para a natureza, para o “comportamento natural” estão 

indubitavelmente presentes no Homem e são expressos cada vez com maior clareza e 

premência, em particular na importante tomada de consciência que a Ecologia e a defesa do 

Ambiente estão realizando. 

 Quanto ao motivo que leva o Homem ao conhecimento e afirmação pessoal através da 

prática de actividades físicas e desportivas implica que o indivíduo só pode ser digno de tal 

nome se constituir uma entidade própria, definida, com características de comportamento 

consciente perfeitamente claras, específicas. Para tal ele tem que tomar conhecimento de si 

próprio, da sua realidade, dos seus limites e potencialidades e, simultaneamente, relacionar-se 

com os outros, como entidades igualmente específicas e com todo o meio envolvente. 

Conhecer e dominar o seu corpo e os seus actos, conhecer os seus impulsos e sentimentos, 

optar conscientemente pelas suas acções, são factores que necessitam de uma longa 

aprendizagem e que passam por toda uma complexa relação, diálogo, luta, cooperação, com o 

outro e com as forças e meios não humanos. Ora todo este fenómeno é eminentemente 
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dinâmico, processa-se através de uma troca constante de estímulos emitidos e recebidos e pela 

consciência (“feed back” ou “circuito de retorno”) que o indivíduo toma dos resultados 

ou consequências da sua própria acção. E devemos acrescentar que é através de um melhor 

conhecimento de si próprio que o indivíduo se torna mais apto a conhecer o outro, a 

relacionar-se com ele, a compreendê-lo, a cooperar em tarefas colectivas. 

 

 O Homem possui uma forte pulsão individual (até mesmo individualista) que o leva, em 

particular nos períodos infantil e juvenil, a afirmar-se como entidade própria. As actividades 

físicas em geral e o Desporto individual ou colectivo, é um dos sectores onde esta pulsão se 

manifesta claramente: vencer, marcar, chegar primeiro, ser mais forte, mais hábil, saltar mais 

alto ou mais além, resistir mais, ser notado, apreciado, aplaudido. É evidente que o exercício 

desta pulsão pode conduzir ao egoísmo e ao vedetismo, mas também, é claro que o não 

exercício não irá forçosamente criar seres colectivistas. Tudo dependerá das formas de 

orientação, mas não é esse o problema em causa, ao encarar-se a realidade nata dessa pulsão. 

 O desejo de filiação, de participação no grupo é um outro motivo que não só se 

expressão numa forte tendência social que se vai desenvolvendo ao longo da evolução etária 

do indivíduo, como através da sensação de segurança que o grupo confere aos seus 

componentes. O grupo permite ao indivíduo, simultaneamente, uma afirmação pessoal, uma 

troca plena de riqueza, um sentimento de participação, uma segurança que resiste mesmo às 

frustrações (“derrotas”) que, suportadas individualmente, poderiam conduzir a situações 

lesivas ou até mesmo aniquiladoras da personalidade. A vivência colectiva permite todo um 

processo de relação em que os próprios conflitos inter-pessoais  podem ser elementos válidos 

para uma clarificação e progresso simultâneos do indivíduo e do grupo. Cada grupo é uma 

micro-sociedade onde se aprendem níveis mais largos de participação social e é também um 

complemento (e quantas vezes um substituto) da vida familiar ou de pequenos núcleos 

puramente afectivos. 

 Outras formas tais como equilíbrio e compensação canalização da agressividade natural, 

gosto pelo risco e  aventura, etc., são fenómenos possuem menos importância a nível do 

desporto competição mas revestem-se de extrema importância a nível do desporto lazer. 

Vítimas de uma sociedade trepidante cada vez mais prevalece um sentimento forte de ruptura 

com esse imposição prevalecendo a procura cada vez crescente de actividades físicas nas 

ISCF que de certa forma se constituam como purga equilibradora das agressões de uma vida 

acelerada. 
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 Também a compensação monetária ou profissão se constitui um motivo para um escol 

reduzido de atletas que procuram no desporto a sua forma de realização pessoal e profissional, 

mas sobretudo para todos aqueles que se dedicam ao campo da oferta de serviços no âmbito 

das actividades físicas e desportivas. Sabemos do impacto social do desporto ao nível da 

cultura contemporânea e a extraordinária influência dos meios de comunicação de massa que, 

cada vez mais, divulgam as actividades desportivas e as integram no dia-a-dia de todos nós. 

Normalmente se este estímulo prevalece enquanto impulso que nos conduz ao universo das 

actividades físicas e nos faz esquecer a sua verdadeira dimensão então aí, unicamente 

conduzidos pelo lucro podemos facilmente esquecer algumas premissas fundamentais 

relativas á verdadeira riqueza das prática físicas e dos locais e forma de prestação desses 

serviços. Sabemos que, com a crescente procura de actividades físicas de lazer instituídas em 

locais como as ISCF levou a que muitos curiosos se introduzissem nesta área. 

 

 Um outro aspecto importante e relacionado com os “aspectos que influenciam no 

comportamento do consumidor” e se relaciona com o “Modelo das fases de Mudança” (Glanz 

cit. Sardinha, Matos, Loureiro, 1999). São cinco as etapas identificadas no Modelo das fases 

de Mudança: pré-contemplação, contemplação, decisão, acção e manutenção. É importante  

referir que este é um modelo circular e não linear. As pessoas não vão “subindo” ao longo das 

etapas; podem entrar e sair em qualquer ponto durante várias vezes. Estudos demonstram que 

os indivíduos passam pelas mesmas fases de mudança quando utilizam métodos de auto-ajuda 

ou auto-gestão, procuram ajuda profissional ou se inscrevem em programas organizados. 

 Outro aspecto de influencia no comportamento do consumidor refere-se ao “Modelo de 

Crença na Saúde” (Glanz cit. Sardinha, Matos, Loureiro, 1999). As campanhas de rastreio da 

hipertensão identificam muitas vezes as pessoas que se encontram em risco de contrair 

doenças cardiovasculares, sem no entanto evidenciarem quaisquer sintomas. Assim sendo, 

essas pessoas poderão pensar que não vale a pena levarem o seu caso ao médico ou poderão 

não seguir as instruções para tomarem remédios prescritos ou perder peso. O Modelo de 

Crença na Saúde (HBM – Health Belief Model) pode mostrar-se útil para analisar a inacção 

ou desobediência destas pessoas. A aplicação mais promissora do Modelo de Crença na Saúde 

reside no desenvolvimento de mensagens passíveis de persuadir os indivíduos a tomar 

decisões saudáveis. As mensagens podem ser difundidas em materiais educacionais, nos mass 

média electrónicos ou ainda transmitidos de pessoa-a-pessoa (Glanz cit. Sardinha, Matos, 

Loureiro, 1999). 
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  Este estudo parte também de uma base que assenta no conhecimento dos “modelos 

teóricos na manutenção de comportamentos” e nos “Modelos Teóricos do Abandono 

/recomeço” que só por si justificam  a história natural do exercício (Margarida G. Matos e 

Luís B. Sardinha, 1999). Mas de facto, o grande objectivo é avaliar a qualidade do serviço 

proposto, comparando a um modelo ou padrão. Sabemos que a qualidade é um conceito que 

envolve várias dimensões de interpretação e que influenciam as compras do consumidor. 

 Estas compras do consumidor dependem como vimos de aspectos culturais, socais, 

pessoais e psicológicos que podem ser facilitadores ou não quanto á interpretação da 

qualidade e assim, do nível de exigência enfatizado ao avaliar qual o prestador de um serviço 

a optar. No caso de uma ISCF, para que esta seja alvo da preferência de um potencial 

consumidor numa fase “pré-contemplativa”, este precisa de informações sobre os riscos e 

benefícios da actividade física e uma prescrição por parte do médico em que este devia 

aconselhar uma actividade física (Santos, Sardinha, Sallis; 1999).  Os utentes 

“contemplativos” necessitam de informação específica sobre o tipo de programa a utilizar no 

início da actividade, assim como pistas para desenvolver competências específicas (p.e., como 

remover barreiras á actividade, como arranjar apoio social, etc). Por fim, os utentes na fase 

activa recebem recomendações sobre a sua actividade física actual e informações sobre a 

prevenção do abandono da actividade. É assim necessário identificar correctamente a fase de 

mudança do utente de modo a permitir ao médico conhecer as suas recomendações à medida 

das necessidades de cada pessoa (Santos, Sardinha, Sallis; 1999). 

 

 De acordo com Kotler (1998) marketing social é definido como a concepção, 

implementação e controlo de programas que visam o aumento da aceitação de uma ideia ou 

prática social num ou mais grupos alvo. Estas orientações têm implicações para as campanhas 

de promoção da participação em actividades físicas, onde embora os profissionais de saúde, 

sejam capazes de avaliar e definir o que os indivíduos devem fazer, carecem de competências 

para comunicar estas mensagens e para facilitar e motivar as alterações comportamentais 

necessárias á sua implementação (Dishman, 1994 cit. Margarida G. Matos e Luís B. Sardinha, 

1999).  

 No entanto, promover a aceitação da prática de actividade física como estilo de vida 

activo com o intuito de promoção da saúde é um caminho difícil justificado por Misha Titiev 

(1985) quando apresenta “Algumas leis do crescimento cultural”, nomeadamente “As leis da 

conservação do tempo e da Energia Muscular Humana (E.M.H)”. Esta é uma das leis do 

crescimento cultural mais claramente demonstráveis e mais seguramente previsíveis. A 
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primeira determinante é o reconhecimento, explícito ou implícito, do facto de se poder obter 

mais se se aumentar a eficiência mecânica e se diminuir o dispêndio  de E.M.H.. Exigimos e 

louvamos a eficiência dos nossos instrumentos mas não das nossas estruturas biológicas. 

Quando os nossos olhos começam a falhar, tentamos obter as lentes correctoras adequadas, de 

preferência a recorrer a operações nos nossos sistemas ópticos geneticamente herdados. Só 

nos desportos e em objectivos recreativos é que uma grande produção de E.M.H. dá um alto 

prestígio, Misha Titiev (1985). Mesmo quando a análise se restringe a uma simples invenção 

técnica, tal como o automóvel, pode ver-se a lei da conservação da E.M.H. a actuar constante 

e consistentemente. Os primeiros automóveis construídos tinham que ser accionados por meio 

de uma manivela, o que ocasionava um desgaste considerável de E.M.H.. Hoje em dia 

começam a trabalhar com um simples premir de um botão de ignição. 

 As leis da conservação do tempo e da E.M.H. trabalham em conjugação no passado, 

com certeza infalível. Pode-se ter a certeza que no futuro previsível nenhuma invenção será 

bem sucedida se o seu uso exigir um dispêndio adicional de tempo e de esforço humano. Com 

igual segurança pode-se prever que uma invenção tendente a poupar tempo e energia tem 

todas as probabilidades de ser plenamente aceite, Misha Titiev (1985). 

 É curioso observar que esta lei também tem impacto numa ISCF e este é um local onde 

se pretende contrariar e compensar esta tendência. Repare-se por exemplo na evolução do 

equipamento de musculação que inicialmente exigia transporte de barras e discos de ferro, 

depois foram criadas máquinas de musculação com placas de ferro fixas onde o único esforço 

que fazemos é trocar o pino de referência da carga e estar sentados comodamente em 

confortáveis estofos e por último apareceram as máquinas electrónicas que fazem ajustes 

automáticos (eléctricos) dos assentos ergonómicos e a carga é manipulada num visor 

electrónico sofisticado. É sem dúvida um paradoxo, e isto chega ao ponto de existirem 

máquinas de exercícios chamados “passivos”, onde a preguiça chega ao ponto de o cliente 

estar deitado comodamente num aparelho acolchoado e a máquina executa movimentos com 

os membros da pessoa que permanece descontraída? E hoje, uma ISCF que não siga essa 

tendência está desactualizada, isto é, em termos tangíveis não apresenta qualidade. Só os 

atletas do Hardcore lifting se mantém fieis ao simples haltere e contrariam esta lei da E.M.H. 

 Para contrariar mais esta tendência para a E.M.H., e dificultar a nossa tarefa enquanto 

profissionais a nível da promoção da saúde pela prática de actividade física que implica 

sobretudo motivação que falta depois de um dia cansativo de trabalho, juntam-se os avanços 

da tecnologia que trás a próxima revolução, a nanotecnologia. Se lermos o livro fantástico de 

K. Eric Drexler “Engines of Creation, The Coming era of Nanotechnology”, verificamos que 
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num futuro próximo será possível recuperar qualquer tipo de problema de saúde recorrendo a 

esta forma de intervir com grande E.M.H. No livro de Drexler, podemos ler “usaremos 

tecnologia molecular para trazer saúde porque o corpo humano é composto por moléculas. 

Os doentes, os idosos, e os feridos todos sofrem de padrões de desarranjos de átomos, seja 

por invasão de vírus, envelhecimento, ou pelo uso desregrado. Dispositivos capazes de 

rearranjar átomos serão capazes de repará-los.  A nanotecnologia trará um avanço 

inigualável e fundamental na medicina. Estes dispositivos moleculares avançados (máquinas 

moleculares) estão a ser estudados a nível da engenharia molecular.” Este será mais um 

avanço a comprovar a tendência para a economia da E.M.H. “Sendo feito de moléculas, e 

possuindo uma preocupação pela saúde do homem, aplicaremos as máquinas moleculares á 

tecnologia biomédica...com ferramentas do tipo desassemblers, os biologistas serão capazes 

de estudar as células no seu detalhe molecular. Procederão então á catalogação as centenas 

de milhar de tipos de moléculas do corpo e mapearam a estrutura de milhares de tipos de 

células. Tal como engenheiros compilam  uma lista de partes e efectuam desenhos (projectos) 

de engenharia para um carro, assim, os biologistas descreverão as partes e estruturas do 

tecido saudável. Nessa altura, serão ajudados por sistemas tecnológicos sofisticados. Os 

médicos procuram tornar os tecidos saudáveis, mas apenas usando as drogas e cirurgias  

apenas podem encorajar os tecidos a se repararem a si próprios” (Drexler, 1990). Tal como a 

actividade física é um meio de promover a reparação dos tecidos atrofiados pela activação das 

estruturas físicas, musculares, orgânicas e preceptivas, usando para tal o exercício físico que 

promove o desenvolvimento das capacidade físicas com o consequente benefício a nível do 

valor físico. “Para se reparar um carro, um mecânico primeiro procura a peça defeituosa, 

depois identifica-a e remove as partes danificadas e, finalmente, substitui-as. A reparação 

celular envolverá as mesmas tarefas básicas – tarefas que os sistemas vivos já provaram ser 

possível: 

a.Acesso: células sanguíneas deixam a circulação sanguínea e movem-se através dos 

tecidos, quando os vírus entram nas células. Biologistas até espetam agulhas nas 

células sem as matar. Estes exemplos mostram que as máquinas moleculares podem 

alcançar e entrar nas células; 

b.Reconhecimento: Antibióticos e as interacções bioquímicas, mostram que os sistemas 

moleculares podem reconhecer outras moléculas pelo toque; 

c.Desmontar: Enzimas digestivas (e outros químicos) mostram que os sistemas 

moleculares podem desmontar sem danificar as moléculas; 
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d.Reconstruir: Células replicadas mostram que os sistemas moleculares podem construir 

e reconstruir todas as moléculas encontradas numa célula; 

e.Remontar: A natureza também mostra que as moléculas separadas podem ser 

colocadas juntas novamente. As células que se replicam mostram que os sistemas 

moleculares podem montar qualquer sistema encontrado numa célula. 

 

 Resumindo, com tecnologia molecular reuniremos uma compilação descritiva completa 

a nível molecular do tecido saudável, e construiremos máquinas capazes de entrar nas 

células e sentir e modificar as suas estruturas. As máquinas de reparação celular serão 

comparáveis em tamanho a bactérias e vírus, mas os seus componentes mais compactos 

permitir-lhes-ão ser mais complexas. Viajarão através do tecido  celular como as células 

brancas sanguíneas o fazem, e entram nas células como vírus fazem, ou podem abrir e fechar 

as membranas celulares com o cuidado de um cirurgião. Dentro da célula, uma máquina 

reparadora avaliará a situação examinando o conteúdo e a actividade da célula, e então 

agirá (Drexler, 1990). As primeiras máquinas reparadoras serão altamente especializadas, 

capazes de reconhecer e corrigir apenas um tipo de desordem molecular, tal como uma 

deficiência enzimática ou uma forma de dano no DNA. Num futuro ainda mais distante, estas 

máquinas serão programadas com habilidades mais gerais. As máquinas de reparação 

precisaram de nanocomputadores para as guiar. Trabalhando molécula a molécula e 

estrutura a estrutura, as máquinas reparadoras serão capazes de reparar células inteiras. 

Trabalhando célula a célula e tecido a tecido, elas (ajudadas por dispositivos maiores onde 

necessários) serão capazes de reparar órgãos inteiros. Trabalhando através de uma pessoa 

órgão a órgão, , restaurarão a saúde. Pelo facto de as máquinas moleculares serem capazes 

de construir moléculas e células a partir de esboços, ou seja, de partes existentes, serão 

ainda capazes de reparar as células danificadas até ao ponto de completa inactividade. 

Assim, a reparação celular trará uma verdadeira rotura: libertarão a medicina do credo na 

reparação (regeneração) pessoal como o único caminho para a cura. A mais simples 

aplicação médica das nanomáquinas envolverão não apenas a reparação, mas também a 

destruição selectiva. Cancros oferecem um exemplo; doenças infecciosas  oferecem outro 

exemplo. O objectivo é simples: apenas  necessitam de reconhecer e destruir os replicadores 

perigosos, sejam bactérias, células cancerígenas, vírus, ou vermes. Similarmente, o 

crescimento anormal ou o depósito nas paredes arteriais causam doenças cardíacas; 

máquinas que reconhecem, destoem  estes depósitos limparão  as artérias permitindo um 

fluxo sanguíneo normal. A destruição selectiva curará também doenças como o herpes no 
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qual um vírus enlaça os seus  genes no DNA da célula hospedeira. Um mecanismo reparador 

entra na célula, lê o DNA, e remove as partes adicionadas que soletram herpes. Uma 

máquina  celular reparadora identificará primeiro examinando uma curta sequência de 

amino-ácidos, procurará a sua estrutura correcta numa base de dados e reparará. As 

máquinas reparadoras curarão. Depois de um ataque cardíaco, substitui o tecido sicatricial 

muscular em necrose. As máquinas reparadoras estimularão o crescimento de músculo 

cardíaco novo reaferindo os mecanismos de controlo celular. Removendo o tecido sicatricial 

cicatriz e orientando crescimento renovado, promoverão uma cura directa do coração 

(Drexler, 1990).  

  

 Esta visão futurista, mas realista, está a dar os primeiros passos e irá revolucionar a 

forma de ver a saúde. O exercício segundo Berger e Mcinman (1993) cit. Matos, Sardinha 

(1999) tem de respeitar determinados requisitos de modo a obter benefícios psicológicos 

nomeadamente: tem que originar divertimento e prazer; as características do exercício tem 

que obedecer a exigências como a ausência de competição interpessoal; as características da 

prática deverão ser preferencialmente de intensidade moderada, 20 a 30 minutos de duração, e 

estar regularmente incluídas no horário semanal, realizadas em tempo e espaço circunscrito e 

previsível. Os mesmos autores, preconizam ainda os seguintes aspectos: a inclusão dos 

indivíduos no processo de decisão sobre as características da sua prática; a adopção de rotinas 

flexíveis; o estabelecimento de objectivos realistas; o não enfatizar aspectos competitivos; o 

providenciar orientações para realização e correcção; o incluir elementos do universo 

relacional relevantes; o cultivar relações pessoais; a utilização de pequenos grupos; e por 

último, assegurar qualidades de liderança adequadas, por parte do monitor. Estas sugestões 

estão de acordo com as preconizadas pelo Colégio Americano de Medicina Desportiva (1991). 

 Como verificamos, o exercício exige disciplina, perseverança e dedicação para que 

possa surtir efeito a nível da saúde, isto é, tem que fazer parte de um estilo de vida pessoal. 

Mas de facto, sabemos que os factores socio-económicos limitam o acesso a um estilo de vida 

saudável, bem como questões culturais enraizadas em padrões de comportamento dos grupos. 

Parece ser mais tentadora e acessível a solução do senhor Drexler que repara qualquer dano 

sem sacrifício depois de uma vida desregrada ou difícil. O Exercício seria relegado para a sua 

função de lazer ou competitiva e realizada apenas por gosto pessoal sem os imperativos da 

necessidade (tenho que fazer pela saúde) mas do prazer e poderíamos dar-nos ao ócio 

economizando o tempo e a E.M.H. 
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 De facto, nós, profissionais da actividade física e especificamente do exercício e saúde 

estamos numa posição difícil uma vez que a actividade física é, em termos de investimento, 

uma despesa que está no final da lista de compras no que toca ao comportamento do 

consumidor (Na Estrutura das Despesas Médias Anuais dos Agregados, está incluído nos 

últimos itens), e esses factores, vários que levam a optar pela aquisição de um bem ou serviço, 

não só está escalonado por prioridades como depende de vários factores (Kotler, Armstrong; 

1995), nomeadamente: 

 

a. Curtural: 

 Cultura; 

 Subcultura; 

 Classe social. 

b. Social; 

 Grupos de referencia; 

 Família; 

 Papéis e status; 

c. Pessoal: 

 Idade e estágio do ciclo de vida; 

 Ocupação; 

 Situação económica; 

 Estilo de vida; 

 Personalidade e autoconceito; 

d. Psicológico: 

 Motivação; 

 Percepção; 

 Aprendizado; 

 Crenças e atitudes; 

e. Consumidor final. 

 Decisão final. 

 

 Para compreendermos a hierarquia a nível da estrutura das despesas médias anuais dos 

agregados referidas anteriormente segundo o estudo do Instituto Nacional de Estatística (INE) 

no seu “Inquérito aos Orçamentos Familiares” concluído em 1997, de acordo com os 

resultados, em 94/95 cerca de 60% do “orçamento familiar” é consagrado a apenas 3 classes 

de despesas: 

a. Alimentação, bebidas e tabaco; 

b. Habitação, aquecimento e iluminação; 

c. Transportes e comunicações. 

 

 Estrutura das Despesas Médias Anuais dos Agregados por ordem decrescente em 1994 / 

95 (INE, 1997): 
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1. Produtos Alimentares, Bebidas e Tabaco;   23.86% 
2. Habitação, Aquecimento e Iluminação;   20.59% 
3. Transportes e Comunicações;    18.94%   
4. Outros Bens e Serviços;     12.33% 
5. Móveis e Equipamento Doméstico;         6.94% 
6. Vestuário e Calçado;       6.27% 
7. Serviços Médicos e de Saúde;      4.61% 
8. Distracções, Espectáculos, Instrução e Cultura;    4.18% 
9. Outras Despesas.        2.28% 

 
 

 Tendo sido estas, também, as classes que evidenciaram maiores alterações, no período 

que medeia entre os 2 inquéritos. Efectivamente, a “alimentação, bebidas e tabaco” apresenta 

um significativo decréscimo. Analisando a estrutura da despesa, tendo por base os preços de 

90, esta classe passa de 33.20% em 89/90 para 23.86% em 94/95. Contudo, uma actualização 

dos valores de 89/90 para 95, através dos valores do IPC por classes, conduz a um decréscimo 

menos significativo – 29.10% em 89/90 para 23.86% em 94/95. No entanto, a parcela mais 

elevada do “orçamento familiar” continua a ser destinada à classe “alimentação, bebidas e 

tabaco”. 

 

 Na “habitação, aquecimento e iluminação” verifica-se o maior acréscimo registado, de 

cerca de 8 pontos percentuais, se se considerar a estrutura a preços de 90 – 12.4% em 89/90, 

20.59% em 94/95 – e de cerca de 6 pontos percentuais, se se considerar a estrutura a preços de 

95 – 14.3% em 89/90, 20.59% em 94/95. 

 

 A esta alteração de estrutura das despesas dos agregados, não será estranho o acréscimo 

de “agregados proprietários” – 59.5% em 89/90, 66.2% em 94/95. 

 

 A análise por região, permite concluir que, de uma forma geral,  a estrutura das despesas 

dos agregados não é, fortemente, influenciada pela região em que o agregado habita. Assim, 

qualquer que seja a região em análise, verifica-se a hierarquia de despesas apresentada 

anteriormente quanto aos 3 primeiros itens (INE, 1997). 

 Atendendo à “categoria sócio-económica do representante do agregado”, conclui-se 

que são os “empresários e trabalhadores agrícolas” e os “reformados” aqueles que 

despendem maior fatia do seu orçamento em “alimentação, bebidas e tabaco”, o que pode 

indicar uma forte componente de “autoconsumo alimentar”, nestas categorias. 

 Os “trabalhadores por conta própria (excepto agricultura)” e os “outros trabalhadores 

por conta de outrem”, quer no “sector privado” quer no “sector público”, despendem na 
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classe 8 – “outros bens e serviços” – uma fatia maior do que a média, facto que pode estar 

relacionado com o maior recurso à “alimentação fora de casa”, por parte dos membros destes 

agregados. 

 

 O “tipo de agregado” é outra variável que influência, fortemente, a estrutura das 

despesas dos agregados, sendo em termos absolutos, os “agregados de um só indivíduo com 

idade superior a 65 anos” aqueles que menos consomem, comparativamente à média 

nacional, e os “casais com duas crianças” os que mais consomem – despesa média para 

Portugal, 2.319.390$; “agregados de um só indivíduo com idade superior a 65 anos” 781.008$ 

e os “casais com duas crianças” 3.244.369$. Em termos de estrutura, são os “agregados com 

um só indivíduo com idade inferior a 30 anos” que mais se afastam da “estrutura nacional” 

(INE, 1997). 

 

 Se as “Despesas Médias Anuais dos Agregados Familiares”  são várias e implicam 

compromissos com despesas prioritárias limitando a capacidade para o investimento na 

actividade física, também teremos que atender ás “Receitas Líquidas Médias Anuais dos 

Agregados”, dos quais depende a capacidade financeira “Poder de Compra”, para investir 

numa ISCF, adoptando um estilo de vida saudável pela aderência ao exercício. 

 

 A “Estrutura das Receitas Médias Anuais dos Agregados” segundo o INE é a seguinte: 

 

a. Receitas Monetária Ordinária: 
 Do trabalho p/conta de outrem; 
 Do trabalho p/conta própria; 
 Rendimentos de propriedade; 
 Transferencias periódicas; 

b. Receita Monetária Extraordinária: 
 Indemnizações p/despedimento; 
 Transferências não periódicas; 

c. Receitas em Natureza: 
 Autoconsumo; 
 Autoabastecimento; 
 Autolocação; 
 Salário em natureza; 
 Transferências não monetárias. 

 

 De acordo com os ciclos de vida familiar, também se alteram ou assumem um peso 

diferente na tomada de decisão de compra de um serviço do tipo “actividade física”, de todos 
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os aspectos mencionados, quer culturais, sociais pessoais e psicológicos. Mas é certo que, á 

medida que mudamos de estágio neste ciclo contínuo, a necessidade de procurar ajuda no 

médico ou num profissional do exercício assume maior peso na tomada de decisão.  

 A meu ver, a interdisciplinaridade é a chave para o sucesso da promoção da saúde. 

Imaginamos qual seria o “Impacto do Aconselhamento para a Actividade Física nos Cuidados 

de Saúde Primários”? (Santos. Sardinha, Sallis; 1999). Embora exista uma evidência clara dos 

benefícios da actividade física para a saúde, os médicos nem sempre informam 

adequadamente os seus utentes sobre esses benefícios. Em estudos preliminares anteriores à 

implementação do projecto PACE, a equipa de S. Diego concluio que nem todos os médicos 

aconselham os utentes a tornarem-se mais activos e os que o fazem muitas vezes não têm 

treino específico para o fazer (Santos. Sardinha, Sallis; 1999). 

 

 Os médicos argumentam o facto de não aconselharem os utentes a praticarem uma 

actividade física, devido: 

a. À falta de tempo; 
b. A não possuírem conhecimentos específicos sobre os benefícios da actividade física; 
c. A não obterem reembolso deste acto clínico pela Segurança Social; 
d. A não verificarem resultados positivos deste aconselhamento sobre o nível de actividade do 

doente; 
e. A sentirem-se com falta de competências específicas para esse aconselhamento. 

 

 

 À excepção do reembolso pela Segurança Social, todas estas barreiras podem ser 

ultrapassadas aumentando os conhecimentos relacionados com a actividade física, por parte 

dos médicos e aumentando a respectiva eficácia quando efectuam aconselhamento para a 

actividade física. 

 

 Apesar de muitos médicos acreditarem que os seus utentes beneficiariam da prática de 

uma actividade física, a verdade é que com frequência não os aconselham nesse sentido. A 

barreira mais frequente parece ser a limitação de tempo. Os médicos de família, em geral, 

passam com o doente uma média de 15 minutos (Pender, Sallis, Long, & Calfas 1994 cit. 

Santos, Sardinha, Sallis 1999) onde grande parte desse tempo é dedicado às rotinas do acto 

médico em si. O tempo necessário a um eventual aconselhamento para a actividade física terá 

sempre que ser breve.  
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 Muitos estudos indicam que os médicos podem intervir com eficiência sobre os 

comportamentos de saúde dos seus utentes. (Patrick e col. 1994 cit. Santos, Sardinha, Sallis 

1999) sugerem que os médicos mais bem sucedidos na sua interacção com o utente não lhes 

dão ordens, mas negoceiam, para cada barreira mencionada, eventuais possibilidades de 

mudança. Os utentes desenvolvem assim competências pessoais de decisão e participação, 

permitindo uma autonomia ao nível da prática da actividade física de modo a manterem-se 

activos sem criar dependências em relação ao médico assistente. As competências mais 

importantes do médico com vista a torná-lo apto para o aconselhamento dos seus utentes a 

serem mais activos são nomeadamente, dar conselhos específicos, estabelecer metas realistas, 

enfrentar barreiras com uma abordagem de resolução de problemas e aumentar a confiança 

com reforços positivos. 

 

 

 

2.3.1.6. Apresentação de dados referentes ao fluxo mensal e anual de clientes 

do GE. 

 

 

 

 Os dados apresentados em seguida, não sendo objecto de estudo apenas retractam a 

importância de se compreender a dinâmica relativa ao fluxo de clientes para que possamos 

colocar questões relativas ás “determinantes da participação e as contradições dos 

participantes”,  o modelo de comportamento do consumidor abordados anteriormente.  

 

 Conhecendo alguns dos aspectos inerentes ás motivações dos clientes podemos muitas 

vezes adoptar uma posição de maior conforto uma vez que, mesmo prevalecendo as 

preocupações sobre o tema da qualidade, outros aspectos inerentes á personalidade individual 

e dos grupos determinam a escolha dos serviços como constatamos. Podemos igualmente 

questionar quais os factores pessoais, psicológicos, situacionais, comportamentais e 

relacionados com o programa que determinam a adesão e/ou desistência dos clientes do 

Ginásio Equilíbrio. 
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 Como veremos mais adiante, na 5ª parte do questionário Servqual (SQ) utilizado neste 

estudo para determinar qual a qualidade dos serviços do GE, que considera precisamente  as 

desistências. 

 

 

 São colocadas algumas hipóteses, nomeadamente: 

 
Quadro  24: Relacionamento entre os itens do questionário Servqual (SQ) “motivos de desistência do GE” e a 
correspondência relativa aos factores inerentes á participação em programas de actividade física apresentado por 
Piéron (1998). 

 

Motivos de desistência (SQ) Factores  Itens dos Factores (página 149) 

 

1. Situação financeira;  3 d.  Situacionais Custo das Actividades 
2. Incompatibilidade de horários; 3 b.  Situacionais Falta de tempo. 
3. Falta de motivação;  1.c.  Pessoais Automotivação. 
      5.b.  Programa Prazer 
4. Não gostar do exercício; 1.c. Pessoais Automotivação. 
5. Ausência de saúde;  1.b. Pessoais Crenças e conhecimentos de saúde. 
      1.f. Pessoais Percepção do estado de saúde e C.Fis. 
6. Localização geográfica;  3.a. Situacionais Acesso ás infra-estruturas. 
7. Fadiga após dia de trabalho; 4.b. Comportament. Ocupação profissional. 
      3.e. Situacionais Problemas pessoais e familiares. 
8. O exercício físico é trabalhoso; 1.c. Pessoais Automotivação. 
      5.a. Programa Intensidade da actividade. 
      5.b. Programa Prazer. 
9. Não possui actividade desejada 1.c. Pessoais Automotivação. 
      5.b. Programa Prazer. 
10. Outro motivo.   1.a. Pessoais Participação anterior. 
      1.d. Pessoais Idade. 
      1.e. Pessoais Grau de educação. 
      2.a. Psicológicos Peso corporal. 
      2.b. Psicológicos Aparência física. 
      3.c. Situacionais Clima. 
      4.a. Comportament. Tabagismo. 
 

 

 

 

 Estes quadro representam a compilação de informação referente a três anos lectivos de 

funcionamento do Ginásio Equilíbrio. A informação é registada mensalmente numa folha de 

cálculo Microsoft EXCEL á medida que os clientes se vão inscrevendo ou revalidando a sua 

mensalidade. 
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QUADRO 25: Compara mês a mês o número de clientes  inscritos e desse valor inicial o número de 
clientes que revalidaram até ao final do ano lectivo. Na coluna 12 (98 inscritos em Outubro) 44.5% na 
coluna 13, do total de inscritos nesse ano lectivo (Somatório de inscrições de todos os meses), 
desistiram 76 ou seja, 34.5 % desses 98. A coluna 16 (taxa de desistência faz a média das diferenças 
de 2 meses consecutivos para um determinado mês. 

 

 

 Exemplificando para a coluna horizontal do mês de Maio de 1995/96, a fórmula para 

determinar a taxa de desistência calcula-se da seguinte forma: ((N.º Clientes de Maio – N.º 
Clientes de Abril) + (N.º Clientes de Abril – N.º Clientes de Maio) + (N.º Clientes de Maio – N.º Clientes 
Abril) + (N.º Clientes Abril – N.º Clientes Maio) + (N.º Clientes Maio – N.º Clientes Junho) + (N.º Clientes 
Junho – N.º Clientes Julho)) / 6 
 

 Se olhar-mos para os valores finais da coluna referente á taxa de desistência que 

corresponde a uma média das médias por mês, verificamos que a taxa média de desistência é 

de 2.3 pessoas por mês, ao longo dos meses. 

 

 QUADRO 26: Compara mês a mês o número de clientes  inscritos em 1996/97 e desse valor inicial o 
número de clientes que revalidaram até ao final do ano lectivo. Também refere na primeira coluna 
horizontal, o número de clientes inscritos que transitam do ano lectivo anterior, isto é, que permanecem 
fieis. 

  
 
 

 
 
 

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Taxa de 

1995/96 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Desist.

Setembro Nº % Nº %

Outubro 98 -19 79 -15 64 -10 54 -4 50 -6 44 -4 40 -10 30 -1 29 -7 22 98 44,5 76 34,5 8,4

Novembro 28 -7 21 -3 18 -4 14 0 14 -1 13 -2 11 -2 9 -3 6 28 12,7 22 2,9 2,8

Dezembro 9 0 9 -1 8 -1 7 0 7 -4 3 1 4 -2 2 9 4,1 7 0,3 1,0

Janeiro 19 -1 18 -2 16 -2 14 -3 11 -6 5 -3 2 19 8,6 17 1,5 2,8

Fevereiro 17 -1 16 -1 15 -5 10 -4 6 1 7 17 7,7 10 0,8 2,0

Março 25 -5 20 -2 18 -8 10 -1 9 25 11,4 16 1,9 4,0

Abril 7 -1 6 -2 4 -1 3 7 3,2 4 0,1 1,3

Maio 10 0 10 -3 7 10 4,5 3 0,1 2,3

Junho 6 -2 4 6 2,7 2 0,1 2,0

Julho 1 1 0,5 0 0,0 0,0

TOTAL 0 0 98 -19 107 -22 94 -13 100 -10 107 -10 122 -13 116 -27 99 -22 83 -21 63 220 100,0 157 42,2 3,0

Clientes inscritos Clientes que

Por mês Desistem

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Taxa de

1996/97 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº desistência

% %

1995/96 52 10 62 -6 56 -15 41 4 45 -1 44 1 45 0 45 0 45 -9 36 -5 31 52 29,4 21 11,9 2,1

Setembro 23 7 30 -9 21 -8 13 4 17 -1 16 -1 15 0 15 -1 14 -1 13 -4 9 23 13,0 14 7,9 1,4

Outubro 23 -2 21 -6 15 0 15 -4 11 0 11 -1 10 0 10 -1 9 -2 7 23 13,0 16 9,0 1,8

Novembro 5 0 5 1 6 -1 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 5 2,8 0 0,0 0,0

Dezembro 6 -2 4 0 4 0 4 0 4 -1 3 -3 0 0 0 6 3,4 6 3,4 0,9

Janeiro 5 0 5 -1 4 -2 2 0 2 -1 1 0 1 5 2,8 4 2,3 0,7

Fevereiro 15 4 19 -2 17 -4 13 -3 10 -6 4 15 8,5 11 6,2 2,2

Março 10 4 14 -2 12 0 12 -3 9 10 5,6 1 0,6 0,3

Abril 14 1 15 -3 12 -1 11 14 7,9 3 1,7 1,0

Maio 11 -3 8 1 9 11 6,2 2 1,1 1,0

Junho 11 0 11 11 6,2 0 0,0 0,0

Julho 2 2 1,1 0 0,0 0,0

TOTAL 75 17 115 -17 103 -29 80 7 92 -7 100 3 113 -1 126 -7 130 -24 117 -20 99 177 100,0 78 44,1 1,0

Clientes inscritos Clientes que

Por mês Desistem
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QUADRO 27: Compara mês a mês o número de clientes  inscritos em 1997/98 e desse valor inicial o 
número de clientes que revalidaram até ao final do ano lectivo. Também refere nas primeiras duas  
colunas horizontais, o número de clientes inscritos que transitam dos dois primeiros anos lectivos 
anteriores, isto é, que permaneceram fieis dos anos anteriores, e desses quantos revalidaram mês após 
mês até ao final do ano lectivo. 

 

 

 

 Se considerarmos o número total de aderentes no primeiro ano lectivo como 100 % 

podemos comparar a percentagem (%) de aderentes nos outros anos lectivos 

comparativamente ao primeiro. 

 

 

 

Quadro 28: Este quadro representa o total de inscritos (coluna 1 e 2, em valores numéricos e coluna 2 
em %) por anos lectivos e total de desistências (coluna 3 e 4, em valores numéricos e %) e a respectiva 
diferença (coluna 5). Considerou-se 591 clientes como 100% (Amostra do estudo). 
 

         Inscritos       Desistências       Fieis 

        N.º      %     N.º     %  N.º    % 

 

1995/96  220    37.3%  157   26.5%    63 10.6% 

1996/97  125+52(*) 29.9%  57+21(*)   13.2%    99 16.7% 

1997/98  141+25(*)+28(**) 32.8%  111+12(*)+15(**)  23.4%    56   9.4% 

Total  591  100.0%  373   63.2%  218 36.8% 

(*) Número de clientes que se inscreveram no ano lectivo anterior e transitam (revalidam) no corrente ano 

lectivo; (**) Número de clientes que já revalidam dois anos lectivos consecutivos.  

 

 

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril maio Junho Julho Taxa de 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº desistência

Ano de 1997/98

1995/96 25 7 32 -3 29 -6 23 6 29 -5 24 1 25 0 25 -1 24 0 24 -11 13 25 12,9 12 6,2 1,2

1996/97 28 2 30 -5 25 -6 19 12 31 -9 22 0 22 -5 17 3 20 -3 17 -4 13 28 14,4 15 7,7 1,5

Setembro 27 -1 26 -6 20 -7 13 -3 10 -2 8 -2 6 -2 4 -1 3 1 4 -1 3 27 13,9 24 12,4 2,4

Outubro 31 -13 18 -6 12 0 12 -4 8 2 10 -3 7 0 7 1 8 -8 0 31 16,0 31 16,0 3,4

Novembro 17 -3 14 -5 9 0 9 -2 7 -2 5 1 6 -1 5 -1 4 17 8,8 13 6,7 1,6

Dezembro 2 0 2 -2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 1,0 2 1,0 0,3

Janeiro 22 -2 20 -3 17 -10 7 2 9 -5 4 0 4 22 11,3 18 9,3 2,7

Fevereiro 8 -4 4 0 4 -2 2 1 3 0 3 8 4,1 5 2,6 1,0

Março 7 -6 1 0 1 0 1 0 1 7 3,6 6 3,1 1,5

Abril 9 -1 8 -5 3 1 4 9 4,6 5 2,6 1,7

Maio 6 -3 3 0 3 6 3,1 3 1,5 1,5

Junho 5 -4 1 5 2,6 4 2,1 4,0

Julho 7 7 3,6 0 0,0 0,0

TOTAL 80 8 119 -27 109 -28 83 10 115 -24 99 -7 99 -29 79 1 86 -14 77 -28 56 194 100,0 138 71,1 2,1

Clientes inscritos Clientes que

Por mês Desistem
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 Podemos verificar que dos 591 clientes que se inscreveram no Ginásio Equilíbrio nos 

3 anos lectivos (100%), em termos absolutos, destes desistiram 63.2% (373) e 36.8% (218) 

mantiveram-se inscritos. 

 Do total de inscritos 37% (220) do primeiro ano lectivo (1995/96), considerando como 

100% (591 clientes) dos 3 anos lectivos de avaliação, só 10.7 % (63) concluíram o mesmo 

ano, revalidando até ao final. No ano seguinte (1996/97), apenas revalidaram 8.7% (52) dos 

iniciais 37% (220) e destes apenas revalidaram até ao final do ano lectivo (1996/97), 5.2% 

(31). Destes apenas 4.23 % (25) se inscreveram em 1997/98 dos quais concluíram 2.19% (13).  

 Assim, dos 220 clientes inscritos em 1995/95 apenas concluíram 5.9% (13) em 1998. 

 

 Se somarmos 125 (21.15%) inscritos de novo em 1996/97 com os que transitam do 

ano anterior, 52 (8.7%) temos 29.9% perfazendo 177 clientes. 

 

  Do total de inscritos em 1997/98, 177 (29.9%), 125 (21.15%) inscreveram-se de novo 

em (1996/97) e apenas 52 (8.79%) revalidaram do ano transacto (1995/96). Dos 125 apenas 

concluíram 68 (11.50%)  e dos 52 que transitaram concluíram 31 (5.24%). Destes 31 que tem 

origem em 1995/96, revalidaram em 1997/98 25 (4.23%) e terminaram 13 (2.19%). 28 

(4.73%) que revalidaram em 1997/98 provêem de 1996/97 e destes concluíram 13 (2.19%). 

Dos 141 que se inscreveram pela primeira vez em 1997/98 apenas terminaram 30 (5.07%%). 

13 + 13 + 30 perfaz um total de 56 (9.3%). 

 

 

Gráfico 2: Neste quadro está patente uma comparação gráfica do número de 
inscritos por anos lectivo  verifica-se um decréscimo de ano para ano. 

Clientes Inscritos por Ano.
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Quadro 29: Neste quadro está representado por anos lectivos o número de clientes em actividade nos 
diferentes serviço oferecidos no Ginásio. Verifica-se uma sazonalidade bem explícita pelos totais de cada mês. 
Verifica-se claramente na coluna vertical  final a média referente ao número de clientes inscritos por mês e por 
ano lectivo. No coluna horizontal da média efectua-se o cálculo dos valores médios de inscritos por meses nos 
respectivos anos lectivos. 
 
 Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Média 
 
1995/96   0,00   98,00 107,00 94,00 100,00 107,00 122,00 116,00   99,00 83,00 63,00   89,91 

1996/97 75,00 115,00 103,00 80,00   92,00 100,00 113,00 126,00 130,00 117,00 99,00 104,55 

1997/98 80,00 119,00 109,00 83,00 115,00   99,00   99,00   79,00   86,00   77,00 56,00   91,09 

Média 51,67 110,67 106,33 85,67 102,33 102,00 111,33 107,00 105,00   92,33 72,67   95,18 

 
 
 

 Neste quadro superior, verifica-se claramente que o segundo ano lectivo foi aquele onde 

participaram um maior número de clientes por mês. No terceiro ano verificou-se uma 

diminuição significativa a qual poderá ser motivo de análise. 

 Na coluna horizontal referente á média por mês, verifica-se que os meses mais fortes em 

termos de aderência são sem dúvida os meses de Outubro e Novembro e depois os meses de 

Março, Abril, Maio. No gráfico representativo que se apresenta seguidamente ver-se-á melhor 

representada esta sazonalidade. 

 Verificamos da análise das curvas representadas no gráfico em cima uma repetição de 

padrão o qual pode ser devido a vários factores (hipotéticos, motivo de pesquisa).  

 

 

Gráfico 3: Neste gráfico está representado por anos lectivos o número de clientes em 
actividade nos diferentes serviço oferecidos no Ginásio. Verifica-se uma sazonalidade 
bem explícita pelos totais de cada mês.  
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 Verifica-se pela análise do gráfico que existe uma curva que se repete sistematicamente. 

Podemos inferir em temos académicos que esta sazonalidade não tem relação com a qualidade 

do serviço implementado. Para o determinar-mos teríamos que elaborar um estudo em que 

questionaríamos apenas quais os motivos da desistência nos meses mais fracos. 

 

 O mês de Dezembro de 1995/96 caracteriza-se por uma diminuição do número de 

inscritos devido aos seguintes aspectos que apenas podemos considerar hipoteticamente com 

base no diálogo com os clientes.  

 Os clientes que frequentam o Ginásio trabalham no comércio e nesta altura por ser uma 

época forte em termos de vendas, as pessoas mantêm as suas lojas abertas ao público até tarde 

com o intuito de vender, aumentando assim o seu volume de negócios. Esta hipótese pode-se 

verificar pela análise dos resultados do SERVQUAL uma vez que prevê a caracterização 

profissional dos membros. 

 

 Outros clientes, que não trabalham no comércio, mas nesta altura fazem as suas 

compras de natal faltando ao Ginásio. 

 Devido ao frio, e no final de um dia de trabalho, quando estão cansadas as pessoas 

preferem ficar em casa em vez de se deslocarem ao Ginásio. 

 Em Janeiro podemos verificar que houve um aumento do número de inscritos 

relativamente ao mês de dezembro.  

  Em Fevereiro decresceu o número de inscrições  relativamente ao mês de Janeiro, e 

como podemos verificar destes novos membros apenas alguns prevaleceram até ao final do 

ano lectivo. 

 Houve um aumento do número de inscritos se comparar-mos o mês de Março 

relativamente ao mês de Fevereiro. 

  Verificou-se uma diminuição do número de inscritos comparando o mês de Março com 

o mês de Abril.  

 Verificamos sempre uma crescente diminuição do número de inscritos á medida que nos 

aproximamos do mês de Julho. Nesta altura, como se aproxima o mês de férias os potenciais 

clientes não se inscrevem e guardam o início da sua adesão para o mês de Setembro. Também 

sucede que se tiram já 15 dias de férias, e para não pagarem uma mensalidade e apenas 

usufruírem de meio mês não revalidam a sua mensalidade. 

 A razão que leva ao encerramento do Ginásio Equilíbrio no mês de Agosto deve-se ao 

facto de  grande parte dos clientes do ginásio fazer férias neste mês. A maior parte das 
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empresas encerra para férias em Agosto e as famílias deslocam-se para fora para passarem 15 

dias ou o mês nas zonas balneares. 

 

 A pergunta que surge neste momento é de que forma este tipo de análises nos ajuda a 

convergir no sentido da fiabilidade (mas não somente) enquanto segunda dimensão do 

questionário SERVQUAL, ou seja, como poderá constituir-se como forma de melhorar a 

qualidade do serviço e assim fidelizar os nossos clientes. Evidentemente que ao 

consciencializar-mos estas variações de fluxo de clientes poderemos sempre estabelecer 

estratégias de forma a cativar os clientes melhorando assim a forma de estar face ás suas 

exigências. Por exemplo, com maillings  enviados aos clientes da base de dados, anunciando 

a abertura das instalações e seus serviços no início de cada ano lectivo, anunciando novidades. 

No mês de Novembro e dezembro, altura de grande ausência e diminuição de adesão anunciar 

campanhas de natal com facilidades na inscrição e serviços promocionais para início de novo 

ano. Na altura de proximidade dos meses de Julho e Agosto, quando as pessoas partem para 

férias, efectuar também campanhas de verão e promoções de forma a reter os clientes e a 

cativar potenciais clientes. 

 Se, na análise dos gráficos se verifica uma curva bastante acentuada denotando taxas de 

desistência elevada, deveremos talvez implementar instrumentos de auditoria tais como o 

questionário SERVQUAL de forma a determinar quais as causas da desistência para que se 

possam adoptar estratégias na implementação do serviço de forma a agradar aos clientes. 

  

 

2.3.2.  Assistência pós venda:  

 

  Além de construir um sólido relacionamento com os seus parceiros da cadeia de 

suprimento, as empresas do tipo ISCF, devem trabalhar para criar vínculos mais fortes de 

lealdade com os seus clientes finais. Se o Ginásio Equilíbrio, até então não podia contar com 

uma concorrência directa relativamente aos serviços de musculação, cardiovascular e 

cardiofitness, neste momento com a abertura ao público de um outro espaço idêntico vem 

trazer novas variáveis a considerar no processo de marketing.  Se até então,  o cliente não 

tinha muita escolha de ISCF a empresa  podia perder clientes não precisando de se preocupar 

em satisfazer plenamente  os clientes. Esta é a chamada teoria do “balde furado”, acreditar 

que há sempre clientes suficientes para repor os desistentes (Kotler & Armstrong, 1990). 

Contudo, esta nunca foi a posição do GE face ao facto de não possuir concorrência nos 
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serviços mencionados. Apenas era concorrenciada pelas associações referidas que também 

desenvolvem Ginástica Aeróbica. Esse alto ritmo de centrifugação de clientes  implica 

custos mais altos do que se a empresa conseguisse manter os cem clientes mesmo sem 

adquirir novos.  

 

2.3.2.1. Os custos dos clientes novos.  

 

  As empresas (ISCF) devem dedicar estreita atenção ao índice de abandono (Taxa de 

desistência) de seus clientes e tomar providências para o reduzir. Primeiro, devem definir e 

medir o seu índice de manutenção de clientes, e em seguida identificar os motivos da perda de 

cada cliente, determinando quais desses motivos podem ser eliminados ou reduzidos. Cada 

empresa deve elaborar uma distribuição de frequência que mostre a percentagem de clientes 

que a abandonaram por diferentes motivos. Não há muito que se possa fazer em relação aos 

clientes finais que se mudaram de região, ou em relação a clientes que desistem por motivos 

alheios aos esforços das ISCF. Contudo, muito pode ser feito pelos clientes que abandonam as 

ISCF devido a serviços deficientes ou preços demasiadamente altos. 

  As empresas podem avaliar quanto perdem de lucro quando os clientes se retiram 

desnecessariamente. Para um cliente individual, esta perda corresponde ao valor  de um 

cliente vitalício, tudo o que ele representa em termos de receita  caso permaneça como cliente 

para toda a vida. 

  As ISCF devem calcular quanto custaria reduzir seu índice de abandono de clientes. Se 

o custo for menor do que os lucros perdidos, a empresa deve gastar esse montante para reduzir 

as perdas dos clientes. 

 

 

 2.3.2.2. A necessidade de manter os clientes.  

 

  Hoje, as empresas fazem tudo para manter os seus clientes. Muitos mercados já 

atingiram a maturidade, e não há muitos clientes novos entrando na maioria das categorias. A 

competição é cada vez maior, e os custos para atrair novos clientes sobem cada vez mais. 

Nesses mercados, poderia custar até 5 vezes mais atrair um novo cliente do que custa manter 

um cliente actual satisfeito. Um marketing agressivo custa mais do que um marketing 

defensivo, pois exige uma enorme quantidade de trabalho e despesas para afastar os clientes 

dos concorrentes que estão satisfeitos. 
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  Infelizmente, a teoria e a prática clássicas de marketing concentram-se na arte de atrair 

novos clientes, e não de manter os existentes. A ênfase tem sido sobre a criação de 

transações , e não de inter-relacionamentos . As discussões focalizam actividades 

de pré-venda  e actividades de venda, em vez de actividades de pós-venda . Hoje, 

contudo, um número maior de empresas reconhece a importância de manter os seus clientes. 

Segundo um relatório, reduzindo-se o afastamento de clientes em apenas 5%, as empresas 

podem aumentar os seus lucros de 25% a 85%. Contudo, muitos sistemas de contabilidade 

falham em mostrar o valor de clientes leais. 

  Assim, embora grande parte do actual marketing se concentre em elaborar mixes  de 

marketing que gerem vendas e novos clientes, a melhor linha de defesa das ISCF é a 

manutenção dos seus clientes. E a melhor maneira de manter clientes é oferecer -

lhes altos níveis de satisfação e valor,  que resultam em forte lealdade.  

 

 

2.3.2.3. A chave: Marketing de relacionamento com o cliente.  

 

  Marketing de relacionamento  significa criar, manter e acentuar sólidos 

relacionamentos com os clientes e outros públicos. Cada vez mais, o marketing vem 

transferindo o foco das transações individuais para a construção de relacionamentos que 

contêm valor e redes de oferta de valor. Este tipo de marketing está mais voltado para o longo 

prazo. A sua meta é oferecer valor a longo prazo aos seus clientes, e a sua medida de sucesso 

é dar-lhes satisfação a longo prazo. Para tal é necessário que todos os sectores  da ISCF 

trabalhem em bloco com o de marketing para servir o cliente. Isto implica e exige  que se 

construa bons relacionamentos em vários níveis – económico, social, técnico e jurídico – que 

resultam em alta lealdade do cliente. 

 

  Podemos distinguir cinco diferentes níveis de relacionamento com clientes que tenham 

comprado um serviço da ISCF: 

 

 Básico : o prestador do serviço vende-o, mas não faz qualquer acompanhamento posterior; 
 
 React ivo : o prestador do serviço vende-o e incentiva os clientes a pedirem auxílio sempre 

que surja algum problema; 
 
 Confiáve l : o prestador do serviço procura o cliente após a prestação do serviço para verificar 

se o serviço satisfez as suas expectativas ou se houve decepções; 
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 Pró-act ivo : o prestador do serviço ou outras pessoas ao serviço na ISCF contactam com o 

cliente com sugestões sobre a melhor forma de se enquadrar no serviço e qual o tipo de 
actividade ou prescrição mais adequada para o seu caso especial; 

 
 Parceria : A ISCF trabalha continuamente com o cliente para identificar meios de oferecer 

melhor valor através da auditoria. 
 

 Quadro 30: A estratégia de marketing de relacionamento irá depender da quantidade de 
clientes que a empresa tiver e da sua lucratividade. Níveis de relacionamento como uma 
função da margem de lucro e número de clientes. 
 

       Margens de lucro.  

 

  Número  Alta   Média   Baixa 

  De clientes 

 

  Muitos  Confiável   Reactivo  Básico 

  Médios  Pró-activo  Confiável   Básico 

  Poucos   Parceria  Confiável   Reactivo  

 

 Retirado de Kotler & Armstrong (1998). Princípios de marketing. 7ª Edição. PHB 

Prentice Hall do Brasil 

 

 

  Marketing de relacionamento é o processo de criar, manter ou alterar as atitudes e 

comportamentos com relação a determinadas pessoas (Kotler & Armstrong, 1998). 
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2.4.   Terceira dimensão do questionário SERVQUAL, CONFORMIDADE: 

 

 

 

 Zeithaml et al. (1990), define esta dimensão como o desejo de ajudar o cliente 

fornecendo um serviço pronto. 

 Conformidade, qualidade do que é conforme; semelhança; analogia. Conforme, que está 

nas devidas condições, em harmonia com (Costa & Melo, 1994). 

 Esta dimensão refere-se não só á forma como o Director Executivo assume uma 

cultura de qualidade na empresa, mas como todos os intervenientes na prestação do serviço a 

concretizam, tendo muito a ver com a Intangibilidade do serviço e o pessoal em contacto. 

 

 

 

Quadro 31: Disciplinas da avaliação da conformidade. Algumas definições (Jorge, 1995): 

 Acredi tação . Reconhecimento formal, por entidade autorizada, da competência de uma 
organização para o exercício de tipo especificado de actividades. 

 Aval iação .  Exame sistemático da implementação dos critérios aplicáveis. 
 Cert i f icação de conformidade . Acção por terceira parte, demonstrando que o nível adequado 

de confiança é proporcionado, de que um produto, processo ou serviço devidamente identificado 
está em conformidade com uma norma específica ou outro documento normativo. 

 Ensaio . Operação técnica que consiste na determinação de uma ou mais características de um 
produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento especificado. 

 Garant ia de qual idade . Todas as acções planeadas e sistemáticas, necessárias para 
proporcionar confiança suficiente de que um produto ou serviço satisfará determinados requisitos 
da qualidade. 

 Gestão da qual idade . Aspecto da função de gestão global que determina e implementa uma 
política da qualidade, isto é, as intenções abrangentes sobre qualidade e a direcção de uma 
organização relativamente a qualidade, tal como formalmente expressas pela administração de 
topo. 

 Sistema (de gestão) da qual idade . Estrutura organizacional, responsabilidade, 
procedimentos, processos e recursos para implementação da gestão da qualidade. 

  

 

 

2.4.1. A Qualidade do serviço fornecido nas ISCF.  
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 Graaff (1995), define  qualidade como uma noção relativa e pode ser descrita com 

sendo a forma de se ir de encontro ás necessidades e expectativas de um certo grupo de 

utilizadores. 

 Qualidade é a dimensão que distingue as características de um produto, serviço ou 

processo como um todo e que encontra os requisitos dos clientes. 

 

 A qualidade não está  só, mas relacionada com: 

a. Preços. 
b. Despesas. 
c. Produtividade. 
d. Lucro. 

 

 A Qualidade do serviço  pode ser interpretada como a medida através da qual o serviço 

percebido encontra as necessidades do consumidos/membro. Devido ao facto do serviço ser 

intangível e inseparável, a interpretação e aproximação da qualidade e política de qualidade 

deve diferir daquela da organização industrial. 

 

 A intangibilidade e inseparabilidade  de um serviço causando incerteza e por 

parte do cliente. O cliente contudo espera algo do serviço; no entanto, a nossa perspectiva da 

qualidade numa ISCF fundamenta-se nos desejos dos clientes. 

 

 Se a qualidade de um produto está prestes a servir para o uso, então a qualidade do 

serviço está prestes a servir as expectativas do cliente. O serviço corresponde ao conjunto das 

operações levadas a cabo pelos empregados numa organização. Não podemos segurar um 

serviço na mão para verificar se é bom. Consequentemente, quando o vendemos, um serviço 

não se conhece  se a sua qualidade é boa. A qualidade do serviço está relacionada á forma 

como e a quem o serviço é oferecido/prestado. Quem beneficia do serviço normalmente tem 

pouca compreensão acerca deste processo. A forma de prestar um serviço depende da pessoa 

que o vende e da forma como o faz e varia de dia para dia com a mesma pessoa. Da mesma 

forma os critérios que permitem ao cliente aceder ao serviço são complexos e em geral é mais 

difícil para o cliente perceber e avaliar a qualidade de um serviço do que de um produto. No 

serviço, a dificuldade está relacionada na tentativa de o cliente fundamentar o seu juízo da 

qualidade do serviço. A questão é pertinente e reside na actual performance do serviço 

comparativamente com as expectativas. Juízos acerca da alta ou baixa qualidade dependem da 
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forma como o cliente efectivamente percebe o serviço tendo como base as suas experiências e 

expectativas anteriores. 

 

 Se as expectativas de alguém são satisfeitas / cumpridas, então o serviço é bastante 
satisfatório e podemos falar de um serviço de boa qualidade.  

 Mas, pode não ser o caso, assim podemos falar de uma menor grau de satisfação ou 
mesmo de insatisfação.  

 

 Aparentemente o julgamento sobre a qualidade de um serviço não se baseia 

exclusivamente no resultado, ou resultante do serviço, mas depende também  no processo 

durante o qual decorre a sua prestação, da atitude e do método de trabalho do funcionário e 

também do ambiente no qual o serviço é oferecido, jogando todos um papel importante na 

avaliação da qualidade. 

 

 A qualidade de um Ginásio é julgada / avaliada com base numa percepção durante os 

momentos de contacto, e respeitante a isto podemos considerar: 

a. A qualidade do treino/aula ministrada pelo técnico / treinador; 
b. A limpeza das instalações; 
c. A acessibilidade/proximidade do pessoal do Ginásio; 
d. A atenção dada a um membro lesionado/lesado no Ginásio; 

 

 

 

 

2.4.2. Despiste cardiovascular,  pessoal ao serviço, planos de emergência e 

segurança nas ISCF.  

 

 

 Balady, Chair, Chaitman, Driscoll, Foster, Froelicher, Gordon, Pate, Rippe, Bazzarre 

(1998), afirmam que um exame médico e uma avaliação adequada  são importantes para 

identificar e aconselhar  os clientes com ou sem doenças cardiovasculares antes de iniciarem 

programas de actividade física a níveis moderados ou elevados de intensidade 

 

 Níveis de actividade física moderados (ou elevados) são atingidos num número de 

cenários, incluindo mais de 15 000 instalações nos (EUA). Num levantamento recente feito 

em 110 instalações de Ginásios em Massachussets descobriram que o esforço para examinar e 
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registar novos membros era limitado e inconsistente. Aproximadamente 40% dos Ginásios 

que responderam que não usam uma entrevista de despiste ou questionário para avaliar os 

novos membros de sintomas  ou história clínica de doenças cardiovasculares, e 10% 

afirmaram que não avaliam ou recolhem qualquer informação acerca da anamnese (estado de 

saúde - doenças cardiovasculares) dos seus membros. 

 

 Esta declaração fornece recomendações acerca da avaliação cardiovascular de todas as 

pessoas (crianças, Adolescentes, e adultos) antes de se envolverem ou participarem  em 

actividades em instalações de saúde /Fitness. As qualificações do Staff e os planos de 

emergência relacionados com a segurança das doenças cardiovasculares são também 

discutidos.  

 Estas recomendações foram baseadas numa revisão de literatura e no consenso do 

grupo. declarações feitas pelo ACSM (Colégio Americano de Medicina Desportiva) e pelo 

AHA (American Heart Association) foram realçadas e reforçadas. Estas recomendações 

foram revistas por autoridades seleccionadas e representando a AHA e o ACSM, o ACC 

(American College of Cardiology) a IHRSCA (International Health Racquet and Sports Clubs 

Association) e a YMCA (Young Men’s Christian Assotiation). As recomendações não são 

obrigatórias ou abrangentes, e também não limitam a orientação individualizada e elaborada 

por outros médicos podendo elaborar juízos diferentes. 

 

 

 

2.4.3. Serviços propostos pelo Ginásio Equilíbrio.  

 

 

 

O ambiente da empresa e os serviços fornecidos pelo Ginásio EQUILÍBRIO, os serviços 

propostos e potenciais serviços a implementar. Estes serviços devem estar devidamente 

definidos de forma a que o prestador não tenha dúvidas na sua entrega.    
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Quadro 32: Listagem dos serviços prestados pelo GE e potenciais serviços a implementar num futuro. 
 
SERVIÇOS: ACTIVIDADES FÍSICAS. SERVIÇOS PROPOSTOS.  
 
Programas de Wellness do Ginásio EQUILÍBRIO.     Sim Não  
 

 Ginastica. 

1. Aerobica e Step .       Sim  

2. Ginástica de manutenção / Fitness      Sim 

3. Ginástica Infantil         Não 

4. Actividade motora para gerontes (Gerontomotricidade)    Não 

5. Ginástica Pré e Pós natal.        Não 

6. Swing Afro Bahiano        Não 

7. Funk Hip-Hop         Não 
8. Ginástica Afro-Aeróbica Brasileira       Não 
9. Aerokid‟s          Não 
10. Ginástica localizada         

a. Flexible Strength        Não 
b. Final cuts.         Não 

11. Body Pump         Não 
12. Slide          Não 

 

 Actividade cardiovascular personalizada. 

1. Controlo dos factores de risco.      Sim 

2. Redução Ponderal (Controlo do peso)     Sim 

3. Treino cardiorespiratório com o objectivo de melhoria da Condição Física. Sim 

4. Treino cardiorespiratório com o objectivo de melhorar a performance no desporto. Sim 

5. Actividade cardiorespiratório para os Gerontes    Sim 

6. Spin Bike          Não 

 

 Treino de força Personalizado (Levantar pesos) 

1. Softcore Lifting (Levantamentos leves):   
a. Terapia física (programas de melhoria muscular)    Sim 
b. Fitness.        Sim 
c. Programas de melhoria muscular para pessoas idosas(Gerontes)   Sim 
d. Redução Ponderal (Controlo do peso) organizado sob a forma de circuito.  Sim 

e. Treino com pesos para melhorar a performance desportiva de atletas num desporto de não levantamentos 
         Sim 

2.    Hardcore Lfting (manipulação de cargas pesadas): 
a. Desportos com pesos. 

 Bodybuilding (Culturismo).      Sim (*) 

 Halterofilismo.        Não 

 Powerlifting.        Não 
 

 Artes marciais Chinesas.  
1. Kung-Fu, Choy Li Fut.       Sim 

2. Tai Chi Chuan         Não 

3. Qui-Gong or Chi-Kung.        Não 

 

 Dança. 

1. Dança Desportiva:        Não 

2. Dança Jazz         Não 

 

 Programas especiais para casos especiais. – programas específicos de reabilitação: 

1. Programas anti-stress.        Não  
2. Programas de reabilitação para indivíduos cardíacos:     Não 

3. Programas de sessão do hábito tabágico.      Não 

4. Programas específicos de reabilitação.     Sim. 
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5. Programas para osteoporose.      Sim. 

6. Programas para diabéticos.      Sim. 

7. Programas para asma.       Sim. 

 
 

 Outros serviços: 
1. Avaliação: 

 Avaliação Inicial: 

 Avaliação e controlo Médico.     
 Questionário PAR-Q       Sim(**) 

 Outros questionários de despiste validados e testados    Sim. 

 Avaliação da Condição Física:      Sim 

 Avaliação cardiovascular - Métodos indirectos de estimativa (VO2 máx) 
Teste de cicloergómetro submáximo (ACSM exigências) Sim 
Teste submáximo na passadeira (ACSM Orientações)   Não 
Teste Máximo na passadeira (Bruce-  protocolo)   Não 

 Avaliação Muscular: 

 Força: 

 1 RM. (Uma repetição máxima)       Não 

 teste de Endurance e standard:      Sim 

 15 RM.        Sim. 

 Pushup completos ou standard      Sim 

 Pushups modificados.       Sim 

 Sit-up endurance muscular.       Sim 

 Avaliação da Flexibilidade. 

 Seat and reach.        Sim. 

 Avaliação Antropométrica: 
 Avaliação da Composição Corporal. 

 Perímetros        Sim 

 Altura         Sim 

 Peso         Sim 

 CMI         Sim 

 BIA.         Sim. 

 Skinfolds.         Não 

 Avaliações regulares de percurso:     Sim. 
 Equipamento de Emergência  

 Telefone        Sim. 

 Indicações (Sinais)       Sim. 

 Kit de pressão arterial       Sim. 

 Estetoscópio.        Sim. 

 Estojo de primeiros socorros.      Sim. 
 

   
 

 Relaxação: 

1. Hammam ou Banho Turco.        Não 

2. Sauna.         Sim. 

3. Jacuzzi          Não 

4. Massagem.        Sim. 

5. Ultra violeta (UVA).         Não 

 

 Nutricionista.         Não 

 Médico.         Não 

 

     

 

 A ficha técnica dos serviços, é um documento que deve estar integrado no manual de 

qualidade da empresa  previsto no ponto 3.1.4 do regulamento geral do certificado de 
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conformidade (APCER). Normalmente, a ficha técnica caracteriza o serviço a prestar segundo 

vários aspectos, nomeadamente o tipo de equipamento que utiliza, o tipo de avaliação, a 

prescrição, os aspectos envolventes do programa de actividade física, o professor e a sua 

qualificação, o espaço onde se desenrola a actividade entre outros aspectos. 

 

 

 

2.4.4. A qualidade das ISCF e a Defesa do consumidor.  

 

 

 Os direitos gerais atribuídos aos consumidores no ordenamento jurídico português 

podem agrupar-se da seguinte forma: 

 

a.Direito à protecção da saúde e segurança; 
b.Direito à qualidade dos bens ou serviços; 
c.Direito à protecção dos interesses económicos; 
d.Direito à prevenção e à reparação de prejuízos; 
e.Direito à formação e à educação para o consumo; 
f.Direito à informação para o consumo; 

g.Direito à representação e consulta; 
h.Direito à protecção jurídica e a uma justiça acessível e pronta;  

 

Estes direitos encontram-se consagrados na Constituição e na Lei de Defesa do Consumidor ( 

Lei n.º 24/96, de 31 de Julho). 

 

 Poderá surgir a ideia de que não passa de uma enumeração formal no entanto são 

direitos que embora plasmados ao mais alto nível nos textos legais não têm reflexos no 

quotidiano do consumidor é uma falsa ideia. Importa conhecer que qualquer convenção ou 

cláusula contratual que afaste ou limite os direitos consagrados na Lei de Defesa do 

Consumidor é nula. 

 Ao analisarmos o artigo 60º,  Direitos dos Consumidores podemos verificar que os 

consumidores têm direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à formação e à 

informação, à protecção da saúde, da segurança e dos seus interesses económicos, bem como 

à reparação de danos.  

 A publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de publicidade 

oculta, indirecta ou dolosa. 
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 As associações de consumidores e as cooperativas de consumo têm direito, nos termos 

da lei, ao apoio do Estado e a ser ouvidas sobre as questões que digam respeito à defesa dos 

consumidores.  

 

 Assegurar os Direitos dos clientes enquanto consumidores no Serviço do Ginásio 

enquanto local de promoção da saúde pela prática de actividade física com o intuito de 

melhoria da sua qualidade de vida e do seu bem estar. 

 

a. Estão afixados no Ginásio os direitos e deveres dos clientes consagrados na (Estatuto dos 
utentes, Direitos dos consumidores ou outros OMS) 

b. Pode-se criar o „Momento do Cliente‟ com horário expresso. 
c. Existem mecanismos de tratamento das sugestões dos utentes.  
d. Existe livro de reclamações disponível e acessível. 
e. É dada resposta a todas as reclamações, no prazo de 1 mês.  
f. Existem orientações escritas para resolução de incidentes e acidentes, erros e queixas dos 

utentes. Estas situações devem ser resolvidas com sensatez e á luz de princípios claros e 
objectivos. 

 

 (Pires & Santos, 1996) Na instituição de um sistema de qualidade que valorize o cliente 

deve-se fomentar processos reactivos onde a avaliação da satisfação dos clientes exige um 

processo sistemático e cuidadoso que envolve diversas etapas com conteúdo e objectivos 

específicos. Muitas organizações têm unicamente uma postura reactiva perante a satisfação ou 

insatisfação dos clientes. É através de processos de recolha e eventual tratamento de 

reclamações que essas organizações reagem ao impacte do exterior. Estes processos reactivos 

baseiam-se na existência de “caixas” ou “livros” de reclamações ou linhas telefónicas (linhas 

verdes) que os clientes podem utilizar para apresentar as reclamações. 

 Perante a recepção das reclamações, algumas empresas têm uma atitude sobranceira e 

ignoram-nas. Argumentos como “há sempre pessoas insatisfeitas”, “os nossos concorrentes 

ainda são piores”, “não percebem nada dos nossos produtos, não sabem util izá -

los”, ou outros, são utilizados para justificar tal atitude. 

 Outras empresas, pelo contrário, dão atenção ás reclamações e procuram actuar de modo 

a corrigir ou eliminar as causas que originaram essas reclamações. 

 Estes processos reactivos baseados nas reclamações partem do princípio que o cliente 

insatisfeito reclama e, portanto, se não existem reclamações ou se são em número 

insignificante, é porque os clientes estão satisfeitos. 

 Tal princípio não é, no entanto, correcto. Estudos realizados demonstram que mais de 

95% dos clientes insatisfeitos não reclamam. A maioria deles muda de marca ou de 
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fornecedor. Deste modo, basear a avaliação da satisfação dos clientes com base 

exclusivamente em reclamações é muito limitado e pode até ser enganador pois o perfil dos 

clientes que reclamam não é geralmente representativo dos clientes típicos da empresa ou 

daqueles que a abandonam. 

 Pelo contrário, normalmente um cliente insatisfeito que reclama ainda pode ser 

recuperável, constituindo assim uma oportunidade para a empresa. O mesmo não acontece 

com a maioria dos clientes insatisfeitos, que não reclamam e abandonam a empresa. 

 

 Muitas organizações utilizam processos que se podem classificar como conscienciosos, 

na medida em que colocam á disposição dos clientes inquéritos para avaliarem os produtos ou 

serviços oferecidos. Deixam assim a iniciativa aos clientes quanto ao preenchimento desses 

inquéritos. 

 As empresas, por outro lado, ficam com a consciência tranquila pois tornam disponíveis 

meios para os clientes as avaliarem caso pretendam. 

 Estes processos conscienciosos são mais abrangentes que os reactivos baseados nas 

reclamações, pois, para além de colherem informações sobre estas, permitem também 

identificar e analisar os aspectos positivos e eventualmente comparar os resultados com a 

concorrência. 

 Apesar da maior abrangência destes processos face aos processos reactivos, ainda 

apresentam limitações importantes. 

 A principal limitação está relacionada com a dificuldade em garantir respostas aos 

inquéritos por parte dos tipos de clientes relevantes. Para além desta limitação dificilmente se 

atingem com estes processos os clientes perdidos. 

 

2.4.5. A informática  na gestão da  qualidade do serviço prestado:  

 

a. O Ginásio dispõe de equipamento informático com programas de gestão de clientela.  
b. É utilizado software especifico para codificar todas as actividades desenvolvidas.  
c. Existe pessoal treinado em número suficiente para operar com o equipamento informático. 
d. Os gabinetes dos especialistas dispõem de terminal de computador e estão ligados em rede. 

 

No que respeita á informatização dos Ginásios várias são as soluções para facilitar a 

gestão dos ginásios a vários aspectos, nomeadamente: 

 

Software de gestão de ISCF: 
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ClubLogic for windows
TM

. É um sistema de gestão completo, desenhado para auxiliar na 

gestão dos negócios da empresa de forma mais eficaz e eficiente. Dá acesso fácil ás 

movimentações efectuadas no ginásio nomeadamente, mensalidades, despesas de cacifos e 

toalhas por clientes, produtos vendidos, etc. Auxilia bastante na gestão financeira da ISCF. 

Possui uma base de dados criada pelas ISCF com os seus clientes permitindo a pesquisa 

imediata da ficha do cliente, permitindo a segmentação da clientela de forma rápida por 

critérios demográficos. Permite também efectuar mailling, etiquetas de cartas bem como 

gráficos de utilização diária e mensal. Este software é comercializado por KARSH 

International . 

 

Temos também o Gestgim , (gestão integrada de Ginásios). Este software é extremamente 

completo e possui inúmeras funções que auxiliam bastante na gestão de um Ginásio e são 

respectivamente: 

 Atletas : Ficha de inscrição, grupo de atletas, Fotografia, várias actividades, armários, 

sauna, jacuzi, solarium, lançamentos de bar, chave do cacifo, conta corrente, despesas, 

controlo de entradas e saídas, presenças no ginásio, frequência no ginásio, aniversários, 

maillings. 

 Professores : Gestão de horários, vencimentos, comissões. 

 Salas, actividades e turmas : Gestão de horários, gestão espaço / frequência, Limite 

de inscrições, limite de presenças, estatísticas, listagem de turmas por validade do 

pagamento, marcações. 

 Cacifos : Entrega / recepção, historial do movimento das chaves, pagamentos diários ou a 

prazo. 

 Bar: Lançamentos, ficheiros,  atletas / clientes externos. 

 Boutique/outros : Lançamentos, ficheiros,  atletas / clientes externos. 

 Contabilidade : Despesas, receitas, apuramentos (mensais, anuais, movimentos, família, 

historial, representação geográfica). 

 Controlo de entradas e saídas : Por situação do pagamento, número de dias por 

semana, mês etc, dívidas no bar, cacifos, etc, horários, dia escolhido, estatísticas por 

idade, sexo, hora de entrada/saída, actividade, situação do pagamento, etc. 

 Outros : Capacidade multimédia, código de barras, cartões magnéticos ou com chip, 

cartões cliente personalizados tipo multibanco, abertura e fecho automático de 
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cancelas/torniquetes, mensagens com voz digitalizada, funcionamento em rede ou 

monoposto, câmara de observação. 

  

 Outra forma mais simples de efectuar o registo deste tipo de informação é utilizando 

apenas as potencialidades de uma folha de cálculo da  “Microsoft EXCEL®” . Possui as 

suas limitações, sendo mais trabalhoso mas conseguem-se resultados interessantes, 

nomeadamente número de inscritos mês, índices de abandono, total de clientes mês, montante 

de inscritos, de revalidações, mensalidade, totais mensais e anuais e comparação mensal e 

anual tal como apresento nos quadros 15, 16 e 17 respectivamente e ainda no quadro 19 e 

gráficos 1 e 2 respectivamente. Também o podemos constatar nos quadro 62 e gráficos 5, 6 e 

7. 

 

 Temos ainda outro tipo de software que assiste as ISCF na gestão e planeamento da 

avaliação, prescrição do exercício físico, nutricional, composição corporal e outros 

parâmetros metabólicos e fisiológicos importantes quando se acompanham populações 

especiais (Atletas de competição e/ou pessoas portadoras de factores de risco ou após 

situações traumáticas). 

 A avaliação da condição física e a prescrição da actividade física são dois aspectos 

fundamentais na determinação da qualidade de uma ISCF. Segundo Pereira (1997),  quando 

se pretende avaliar o estado de condição física de um indivíduo, é fundamental ponderar a 

forma como as informações daí obtidas se vão relacionar com o tipo de desempenho 

(prestação motora) e com a saúde. Com base nas componentes estabelecidas podemos 

sistematizar da seguinte forma: 

 

Quadro 34: Componentes de avaliação da Condição Física segundo Pereira (1997) 

Componentes    Factores  

 
Morfo lógica     Composição corporal. 
     Massa óssea. 
 
Muscular     Força, potência e resistência musculares. 
     Flexibilidade. 
 
Card ioresp i ratór io e metaból ica  Capacidade aeróbia máxima. 
     Capacidade aeróbia sub-máxima. 
     Metabilismo glucídico e lipídico. 
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 O ênfase é colocado nas componentes da condição física que, tomando como 

referência a literatura consultada, têm revelado relações significativas com o estado de saúde 

(“health.related fitness components”).  

 

 Como referi existe software que auxilia os Técnicos do Exercício sistematizar a 

informação referente aos parâmetros morfológicos, musculares e cardiorespiratórios e 

nutricionais. 

 Temos assim, comercializados pela TERRAZUL  informática  (Tecnologia Esporte e 

Saúde),  nomeadamente “Physical Nutri” (Análise e planeamento nutricional com 

prescrição), “Physical Fitness” (personal training, prescrição da actividade física e 

administração de negócios), “Physical Test” (Avaliação física computorizada) e 

“Physical  marathom” (Planeamento em atletismo). 

 Existe ainda uma outra empresa de renome que desenvolve este tipo de software que é 

a KARSH International , que comercializa respectivamente, “SportLogic
TM

” (sistema 

que permite aos clientes que acedem em verificar os detalhes dos seus treinos dando-lhes 

pontuações obtidas com prémios de incentivo pela actividade efectuada), “Physiologic
TM

” 

(é um módulo de avaliação da condição física e prescrição da actividade física. Este sistema 

permite efectuar cálculos e comparações com normas científicas e gerar relatórios 

profissionais. Podemos demonstrar o progresso comparando a informação recolhida em 

momentos diferentes. Utiliza as equações do ACSM e as normas desta instituição). 

“HealthLogic
TM

” (Fornece um quadro exacto dos riscos de saúde e de como o estilo de vida 

muda e conduz ao alcance da saúde, condição física e bem estar. Fornece gráficos  e relatórios 

a cores dando informação detalhada da forma como melhorar a forma como se sentem e 

agem. Efectua cálculos dos índices de risco baseados nas últimas investigações efectuadas 

pelo centro para controlo da doença – Center for Disease Control. Utiliza as recomendações 

da AHA – American Heart Association, ACS – American Cancer Society, e o ACSM – 

American College of Sports Medicine). 

 

 Um outro software que auxilia na prescrição do treino de musculação é  o 

“Masterlift  with Nutripower  ®” desenvolvido pela empresa Alphasport  © (1994). Esta 

ferramenta de trabalho, permite ao Técnico do Exercício organizar os treinos de musculação 

seguindo os objectivos propostos, manuseando as componentes da carga de treino, os 

princípios de treino e sistemas de treino adequados organizando-os de forma coerente. 
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Permite ainda determinar um plano nutricional para o atleta possuindo para isso uma base de 

dados com produtos alimentares, a sua composição aproximada em calorias, e em gramas 

(água, prótidos, gorduras e glúcidos), a sua composição em minerais (cálcio, fósforo, ferro, 

sódio, potássio), e em vitaminas (A, B1, B2, C, etc). 

 

 Existem também empresas que desenvolvem sistemas informáticos integrados nos seus 

equipamentos que permitem aos ginásios gerirem as componentes  musculares e 

cardiorespiratórias durante a prática de actividade dos seus clientes, criando bases de dados 

com a informação detalhada dos progressos permitindo caracterizar o seu treino. Falo por 

exemplo da Technogym® e da Ergo-Fit® por exemplo, que são duas empresas na 

indústria do Fitness que desenvolveram sistemas idênticos de monitorização da actividade dos 

seus clientes. A primeira que desenvolveu recentemente um sistema que designa por  

“Technogym Cardio System ®” que se baseia num sistema portátil , chip de memória que 

é capaz de gerir o equipamento de cardiovascular Ergómetros Technogym ® e agora uma 

nova linha de equipamento de musculação de uma gama designada por “Power Control®”. 

Este sistema que envolve uma “chave” que cada cliente possui e que será introduzida no 

painel do equipamento a utilizar programando automaticamente o ergómetro ou a máquina de 

musculação dentro do treino prescrito para essa pessoa. Este sistema garante um ajustamento 

contínuo da carga de treino uma vez que os níveis de condição física são monitorizados 

frequentemente através dos protocolos de teste incorporados no hardware dos ergómetros. 

Permite debitar com uma frequência desejada relatórios acerca de cada cliente uma vez que a 

informação é debitada num terminal (download) no final de cada treino. 

 A Segunda, Ergo-Fit®, possui um sistema de cartão personalizado que funciona de 

forma similar. Esse cartão guarda a informação da actividade efectuada pelo cliente durante o 

seu treino, o qual também, assim que introduzido na máquina afere as componentes da carga 

de treino para a pessoa em questão em função de avaliações prévias utilizando para tal 

protocolos de testes inseridos no hardware do equipamento. 

 

 Outro sistema bastante útil e prático de se utilizar é o sistema desenvolvido pela 

empresa Polar®. Por exemplo, o monitor de frequência cardíaca “Polar Xtrainer Plus  

TM
”, conjuntamente com interface “Polar Interface Plus  

TM
 “ e o respectivo software  para 

windows ® “Training Advisor  
TM  

“, permite a obtenção de preciosa informação ao 

Técnico do Exercício para a avaliação e prescrição dos seus clientes. Este monitor permite 

várias funções sendo algumas delas, a medição da frequência Cardíaca (FC) com a acuidade 
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de um electrocardiógrafo, continuamente e sem fio, três zonas lavo programáveis, alarme 

visual e audível para cada limite de zona-alvo FC média para cada volta, FC de recuperação 

ou tempo de recuperação depois de cada volta, possui ainda funções do ciclismo, funções de 

relógio e de gravação. O interface permite fazer o download de informação para o PC ou 

Macintosh e o software permite abrir os ficheiros gravados pelo monitor e tratar a informação. 

Possui vários protocolos de teste tais como, Conconi, Intervalo, caminhada UKK . 

Permite visualizar gráficos de curvas de FC, gráficos de percentagens de tempo dentro das 

zonas de treino alvo, detalhes do treino, efectuar estatísticas e planear o treino, entre outras 

funções importantes. 

 

 Também, outra forma de avaliar as componentes da condição física será utilizando os 

protocolos de esforço (teste) indirectos incorporados nos ergómetros dos equipamentos 

sofisticados, utilizar as possibilidades de programação manual e implementar protocolos de 

testes ao nosso critério seguindo as normas estabelecidas para a sua execução e/ou também, 

para atletas aplicar protocolos de teste máximos utilizando equações determinadas para 

cálculo das componentes cardiorespiratórias. 

 No Ge utilizo um cicloergómetro Technogym  ® para testes indirectos de esforço. Para 

pessoas bastante descondicionadas aplico o protocolo de testes de fitness do próprio 

equipamento. Para atletas, construo o meu próprio protocolo seguindo os seguintes passos: 

 

Teste submáximo realizado em Cicloergómetro Technogym Bikerace  ® por exemplo, em modo  
Teste Manual e com impressão de dados (Ergómetro ligado por interface a uma impressora): 

 1º Calcular o VO2 máx. predito para o indivíduo a testar; 
 2º Tempo máximo de teste estabelecido em 12 minutos, divididos por patamares de carga 

de três minutos cada; 
 3º Medição da Frequência cardíaca no final de cada patamar usando um cardio-

frequencímetro Polar®; 
 4º Medição da pressão arterial no final de cada patamar; 
 5º O teste pára obrigatoriamente a 75% do VO2 máx ou a 85% da FCMáxima; 
 6º Determinar a relação carga em Watts e  FC utilizando as equações de Lang (1991); 
 7º Aplicar equações de conversão da potência em Watts no Equivalente metabólico; 
 8º Determinar o VO2 máx usando a equação da regressão; 
 9º Determinar o VO2 máx predito e determinar em função desse valor o Déficit Aeróbio  

Funcional (DAF), equação de Bruce; 
 10º Classificar o DAF na tabela de Bruce; 
 11º Prescrever a intensidade, duração e frequência da actividade de acordo com os 

objectivos do sujeito e os dados obtidos. 
(*) Déficit  Aeróbio Funcional  (DAF) Conhecida a capacidade aeróbia de um indivíduo é 

possível ter a noção se ela é apropriada ou inferior ao esperado para a idade. Bruce chamou a isso DAF 
calculado pela fórmula. 
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 Existem inúmeros protocolos de testes (Ward, Ebbeling, Ahlquist, 1987),  que por vezes 

nos causam um pouco de confusão, levando-nos a questionar, qual o melhor protocolo? 

 

 Não vou entrar em detalhes quanto aos aspectos científicos inerentes á prescrição uma 

vez que me afastaria do objectivo do trabalho. O importante é que fique claro que o rigor deve 

prevalecer na avaliação e prescrição da actividade física. Esse rigor científico fundamenta a 

nossa procura de qualidade a qual nos permitirá atingir os objectivos da prescrição e 

consequentemente da prática de actividade física e assim satisfazer os nossos  clientes com 

segurança.  

 A experiência que tenho de já 4 anos na avaliação e prescrição da actividade física  no 

GE, permite-me afirmar que num ginásio é fundamental aliar o rigor á simplicidade, isto é, 

como Técnicos do Exercício temos que ser capazes de rentabilizar facilitando a aplicação da 

informação que temos. Na minha opinião, a utilização de protocolos de testes utilizando o 

“Ergómetro  Monark Ergomedic 818 E  ®”, apesar de ser um instrumento de avaliação 

rigoroso e robusto não é muito bonito do ponto de vista estético, (o Look , estética do grego 

aisthetiké “que tem a faculdade de sentir ou de compreender; que pode ser compreendido 

pelos sentidos – ou ainda estese, do grego aisthesis “faculdade de perceber pelos sentimentos; 

órgão dos sentidos, Machado, 1995), e pouco prático de utilizar para quem tem que 

rentabilizar e gerir o seu tempo de forma eficaz.  

 

 O Director Técnico do GE prescreve a actividade física para os seus clientes no domínio 

do cardiovascular seguindo as normas  do ACSM (ACSM, American College of Sports 

Medicine; “ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 1995 ”), 

que são as orientações preconizadas pelo Laboratório de Exercício e Saúde da Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa;  AHA (American Heart 

Association, Medical/Scientific Statement; Exercise Standards, Fletcher, Chair, Balady, 

Froelicher, Hartley, Haskell, Pollock, 1995). 

 No que se relaciona com a avaliação e prescrição da actividade física no domínio da 

musculação o Director Técnico do Ginásio Equilíbrio orienta-se pelos aspectos metodológicos 

e científicos expressos por Cometti & Joly (1988) da Universidade UFR STAPS  DIJON  “Les 

methodes Modernes de Musculation”, Weider (1988) “Bodybuilding System”, entre 

outros autores como Letzelter (1990) “Entrainement de la force” , Schmidtbleicher 

(1996),  entre outros investigadores do treino da força. 
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 Voltando ao software e hardware que permite simplificar a recolha de informação da 

avaliação morfológica, muscular, cardiorespiratório e metabólica, quero mencionar alguns 

instrumentos que nos podem auxiliar nesse trabalho. 

 ErgoMeter  ®, que é um dinamómetro Isométrico que nos permite avaliar os 

indivíduos em reabilitação e atletas. É um dispositivo de fácil utilização que pode ser 

instalado em todas as máquinas de musculação efectuando o transferência de dados para um 

PC. O ErgoMeter  ®, permite testes de força (Gauge, isométrica explosiva, isométrica 

máxima, máxima força resistência, resistência á fadiga,  equilíbrio muscular); no treino 

permite (programa de aquecimento, programa de força em ciclo simétrico, programa de força 

em ciclo alternado, 100 programas  personalizados); no domínio da reabilitação (programa de 

aquecimento, programa de força em ciclo simétrico, programa de força em ciclo alternado, 

100 programas  personalizados). 

 

Ergotester  ®, é um instrumento essencial para a avaliação e controlo do treino de forma a 

melhorar a performance de atletas. O dispositivo possui programas de teste que permitem 

verificar as diferentes áreas de força dos membros inferiores. Potência explosiva 

(Squat/jump), Potência explosiva e factor elasticidade (Couter movement Jump  CM), 

Potência Explosiva/reactiva/elástica (Teste Stiffness), Resistência de potência (Multi Jump 

Test); Testes de endurance (Teste Shuttle , Teste Conconi , Teste Bruce); Função 

cronómetro. Através de uma porta série, o dispositivo pode ser ligado a uma impressora ou a 

um PC. Desta forma todos os dados recolhidos podem ser transferidos e tratados. 

 

Ergo Power  ®, sistema Bosco, é um dinamómetro isotónico para avaliação muscular e para 

avaliar o treino.  

 

Ergo-Jump  ®, Bosco, serve para avaliar a força explosiva dos membros inferiores.  O teste 

de Bosco oferece a possibilidade de medir o potencial elástico dos músculos e o ciclo 

“estiramento-encurtamento” que se traduz na forma de trabalho mecânico. 

 

 Temos ainda uma vasta gama de dispositivos tecnológicos que, dependendo do nosso 

orçamento podem ser adquiridos e que nos podem auxiliar numa maior eficácia com o 

consequente aumento de qualidade da ISCF que os possuir. 
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 Por exemplo podemos listra da seguinte forma alguns dispositivos tecnológicos 

avançados para além dos já descritos: 

 

a. Desportistas: 

 Diários electrónicos de treino; 
 Cronómetros de dedo, pedómetros; 

b. Fisiologia do esforço / Psicofisiologia: 

 Analisadores de gases expirados (Ex. Cosmed K2 que é portátil e funciona por b. 
telemetria); 

 Espirómetros portáteis computadorizados; 
 Analisadores de lactato portáteis; 
 Ergómetros; 
 Sistemas de Bio-feedback (Ex.: Myotrac  TM EMG  T – 400;  Myotrac2  TM T – 9500; 

MyoDac  2  TM  T - 8300); (FlexComp  TM T-9400; ProComp  TM T-7100; GSR/Temp  2 T-
2100; Biofeedback  5DX T-2752);  

 Sistemas integrados de recolha e tratamento de dados como por exemplo o sistema 
BIOPAC MP100  da empresa BIOPAC Systems,  Inc . ®. É um sistema de aquisição 
de dados  por módulos com um software bastante preciso que permite a análise de 
informação como: EMG, ACG cardiologia, EEG, EOG movimento dos olhos, estudos do 
sono, farmacologia, função pulmonar, estudos biomecânicos, ente outras possibilidades. 

c. Ortopedia e reabilitação: 

 Dinamómetros Isocinéticos BIODEX ®;  REV TM 7000  e REV TM 9000 da Technogym ® 
(Itália); Cybex ® (Americano) ; Myoform ® (Francês). 

 EMG no laboratório ou no terreno; 
 Electrogoniómetros simples e computadorizados; 

d. Composição corporal / antropometria: 

 Adipómetros digitais; 
 Analisadores de Bio-Impedância. 
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2.5.  Quarta dimensão do questionário SE RVQUAL, SEGURÂNÇA .  

 

 

 

 No artigo 13º do Decreto Lei 385/99 de 28 de Setembro, menciona o seguro. 

 1º - As Instalações Desportivas devem dispor de um contrato de seguro que cubra o riscos 
de acidentes pessoais dos utentes inerentes á actividade aí desenvolvida; 

 2º - O seguro garantirá no mínimo as coberturas seguintes: 
a. Pagamento das despesas de tratamento, incluindo internamento hospitalat; 
b. Pagamento de um capital por morte ou invalidez permanente, total ou parcial, por 

acidente decorrente da actividade praticada nas instalações desportivas. 
 3º - Os valores das coberturas mencionadas nas alíneas a) e b) do número anterior não 

podem ser inferiores às praticadas no âmbito do seguro desportivo; 
 4º - No caso de i utente já estar abrangido por contrato de seguro que cubra os riscos de 

acidentes pessoais, deve o mesmo declarar a assunção de tais responsabilidades. 
 

 Zeithaml et al. (1990), define como o conhecimento e cortesia dos empregados e da sua 

habilidade para ganhar confiança. 

 

 Segurança, acto ou efeito de segurar; confiança; certificação; tranquilidade de espírito; 

caução; garantia; firmeza; certeza; convicção; Segurança social, instituição que fornece o 

conjunto das regalias sociais de que os beneficiários auferem (Costa & Melo, 1994). 

 

 

2.5.1. Saúde, Higiene e segurança e a qualidade das ISCF:  

 

 Todo o equipamento e instalações estão conforme as normas de higiene e segurança em 

vigor; Existem registos analíticos da qualidade da água de consumo; O Ginásio possui um 

sistema de climatização e/ou de ventilação, esterilização e/ou ionização do ar respirado; 

Existe protecção contra o roubo (Ex. Segurança, Equipamento Anti-Roubo, etc.); Há sistema 

de iluminação de segurança e de sinalização de emergência em casos de interrupção de 

corrente; Existe o equipamento necessário e em perfeito estado de funcionamento para a 

extinção de incêndios; Existe plano de emergência em caso de catástrofe e é do conhecimento 

de todo o pessoal; O armazenamento dos produtos ou lixos insalubres, é efectuado em 

compartimentos próprios (recipientes resistentes com tampa e higienizáveis) e são removidos 

com a periodicidade adequada; Portas de emergência; Detectores de incêndio; Escadas de 

emergência; Seguros de utentes (Responsabilidade Civil). 
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2.5.3. Despiste de saúde dos  clientes.  

 

 

 

 No artigo 14º do Decreto Lei 385/99 de 28 de Setembro, menciona o exame médico. 

 1º - A admissão de qualquer pessoa à frequência de instalações desportivas fica 
condicionada à apresentação de exame médico que declare a inexistência de quaisquer 
contra-indicações para a prática d actividade física aí desenvolvida; 

 2º - O exame médico a que se refere o número anterior tem a validade de 1 ano, devendo 
ser renovado findo este prazo; 

 

 

 Todas as instalações que oferecem equipamento de exercício ou serviços devem de 

aplicar o despiste cardiovascular de todos os novos clientes ou de clientes prospectivos 

(Potenciais). 

 

 Evidências recentes sugerem que o despiste efectuado pelas ISCF (Ginásios e Health 

Clubs) é apenas levado a cabo esporadicamente, Mclinnis, Hayakawa, Balady (1997). No 

Canadá, evidências do teste “Home Fitness”, e do seu instrumento de teste, o questionário 

de Actividade Física (PAR-Q)  Thomas (1991), sugere que mesmo os questionários mais 

simples podem efectivamente identificar pessoas com alto risco de doenças cardiovasculares e 

aumentar a segurança do exercício físico não supervisionado (Shephard et al. 1991). 

Conhecimentos actuais da relação entre factores de risco identificáveis, a incidência de 

doenças cardiovasculares, e os factores desencadeadores de enfarte agudo do miocárdio 

sugerem que o despiste é quer sensato quer prudente. É evidente que, da implementação deste 

tipo de estratégias na qualidade da prestação de um serviço exige determinado tipo de pessoal 

com certo grau académico e uma organização de uma empresa que encare esta perspectiva de 

forma adequada e inclua no seu plano estratégico (Business Plan ). 

 

 O Conhecimento actual acerca da relação entre os factores de risco identificáveis, a 

incidência de doenças cardiovasculares, e os factores desencadeadores de enfartes agudos do 

miocárdio  sugerem que o despiste e não só sensato como prudente. 
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 O custo efectivo do despiste é uma situação importante a considerar, mas os teste de 

exercício também o são igualmente caros. A incidência de falsos positivos quando se testam 

pessoas assintomáticas Gibbons et al. (1997), e a necessidade de seguir os resultados anormais 

podem conduzir a procedimentos subsequentes e mais onerosos. 

  

 Um processo de despiste obrigatório que se mostre bastante sensível na detecção de 

doenças cardiovasculares ocultas pode-se tornar tão proibitivo á participação que apenas um 

número reduzido de pessoas adira no decorrer de um programa de actividade física. Tal 

resultado pode ser contraproductivo e contrário ao objectivo de se maximizar a actividade 

física. Complexificar o processo e despiste relativo á adesão a programas de actividade física 

é uma estratégia que não se justifica porque a maior parte dos benefícios na saúde devidos á 

actividade física aparecem a níveis moderados de intensidade, Pate et al. (1995), onde o risco 

é provavelmente baixo e recomendações que conduzam a que um número elevado de pessoas 

não participarem no exercício será sempre contraproductivo e contrário ao objectivo de se 

aumentar o número de aderentes. O despiste prévio á participação na actividade física deve 

identificar as pessoas com alto risco e devem focar-se no aumento do uso de despiste prévio á 

participação na actividade física. 

 

 Duas ferramentas para o despiste pré-actividade devem ter um efeito identificador de 

indivíduos de alto risco sem inibir a sua participação nos programas de exercício. PAR-Q  é 

um questionário que se foca prioritariamente nos sintomas que podem sugerir Angina de 

peito. Os participantes são conduzidos a contactar o seu médico de família se as suas 

respostas afirmativas forem superiores ou iguais a 1 (>=1). O questionário PAR-Q, também 

identifica problemas musculo-esqueléticos que devem ser avaliados antes da participação 

porque podem envolver modificações nos programas de exercício. O questionário considera-

se completo quando o cliente se inscreve no Ginásio. Nos Ginásios não supervisionados, o 

Questionário PAR-Q pode ser auto administrado através de folhetos explicativos colocados á 

disposição dos clientes no local de entrada do Ginásio. Contudo, sabemos de antemão que 

este tipo de estratégia resultará menos ou não resultará mesmo no despiste de doenças 

cardiovascular se não for acompanhado o processo por uma pessoa bem formada para o caso. 
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Quadro 35: Questionário PAR-Q retirado de Thomas, Reading, Shepard (1992)  
  
Sim  Não   
 
 
      1. Alguma vez o um médico lhe disse que possui uma condição  
      cardíaca e que lhe era apenas recomendada actividade física sob  
      supervisão médica? 

2. Tem dor de peito desencadeada pela prática de actividade física? 
      3. Sentiu alguma dor de peito no último mês? 
      4. Numa ou mais ocasiões perdeu a consciência ou caiu como  
      resultado de tonturas? 
      5. Tem problemas de ossos ou articulações que se possa agravar  
      pela actividade física proposta? 
      6. Alguma vez o seu médico o medicou ou recomendou medicação  
      para controlar a pressão arterial ou condição cardíaca? 
      7. Está ciente pela sua experiência pessoal ou através de   
      aconselhamento médico de qualquer outra razão que possa ser  
      motivo que a proíba de praticar actividade física com supervisão  
      médica? 
 
Se responder “sim” a algumas das questões, deve contactar o seu médico antes de iniciar a actividade física ou de 
aumentar a intensidade da actividade. Adaptado de (Shephard et al., 1984) e (Thomas et al., 1992). 

 
 
 

 Outro questionário simples que pode ser autoadministrado para identificar possíveis 

factores de risco nos clientes é o desenvolvido pelo Wisconsin Affiliate da American Heart 

Association AHA (Milwaukee, WI, 1989).  Este é ligeiramente mais complexo que o anterior 

e usa um pouco mais a anamnese e factores de risco incluindo a idade tanto para potenciais 

clientes como para membros que esteja a participar em programas  de exercício físico e que os 

conduza a contactar  o seu médico. Este questionário é de rápida aplicação e identifica 

participantes com um potencial alto risco, documenta  os resultados do despiste, educa o 

consumidor e encoraja leva a um uso correcto do sistema de acompanhamento e cuidado com 

a saúde.  

 Este tipo de questionários devem ser preferencialmente interpretados pois pessoal 

qualificado. Dado o risco assumido pelos ginásios quando acompanham este tipo de clientes, 

é recomendável que possuam acompanhamento médico o que evidentemente acarreta um 

aumento das despesas inerentes, quer em instalações, equipamento, pessoal e tempo. 

 Todos os esforços devem ser feitos para educar os potenciais novos membros acerca da 

importância de se obter uma avaliação da saúde recomendação médica antes começarem um 

programa de testes ou exercícios físicos. Sem uma avaliação, torna-se impossível determinar 

se a pessoa pode estar numa situação de risco significativo ou de grave lesão ou mesmo morte 

pela participação num programa de exercício. O mesmo é verdade  acerca de uma pessoa que 

adere a uma avaliação/despiste do seu perfil de saúde, é identificada como tendo sintomas de 
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uma doenças cardiovascular conhecida e se recusa uma avaliação médica e procura mesmo 

assim ser admitida num programa de actividade num Ginásio. 

 Devido a questões de segurança, pessoas com doenças cardiovasculares conhecidas que 

não obtenham recomendação médica favorável e àqueles que falhem no preenchimento do 

questionário a pedido, podem ser excluídas da participação ou acesso a programas  de 

actividade física num ginásio segundo os limites explícitos por lei. 

 Pessoas sem sintomas ou história conhecida de doença cardiovascular  que não obtenha 

recomendação médica depois de avaliação depois de completar um procedimento de despiste 

deve ser-lhe pedido que assine um termo de responsabilidade legalmente reconhecidos.  

 Directores das instalações devem esperar um aumento da percentagem de participantes 

que tenham histórias de saúde que garantam uma supervisão dos programas de exercício por 

pessoas qualificadas. 

 Quando uma avaliação/recomendação médica é aconselhada ou requerida, uma 

comunicação escrita passada pelo médico pessoal é muito recomendada. A carta exemplo e o 

formulário A, e B, podem ser usados ou modificados para tal propósito. 

 Se assinalar alguma destas afirmações neste questionário deve consultar o seu médico 

ou conselheiro de saúde antes de se envolver num programa de actividade física. Se for o caso 

pode necessitar de procurar um Ginásio com pessoal médico qualificado. 

 
 
 
Quadro 36: AHA / ACSM indica  American Heart Association / American College of Sports Medicine. 
Questionários de despiste, anamnese em Balady, Chair, Chaitman. Driscoll, Foster, Froelicher, Gordon, Pate, 
Rippe, Bazzarre (1998) 
 

História: 

 
Já teve: 

1. Ataque cardíaco? 

2. Cirurgia cardíaca? 

3. Cateterização cardíaca? 

4. Angioplastia cardíaca? (PTCA). 

5. Pacemaker / Disfibrilhador cardíaco implantado / distúrbio do ritmo.. 

6. doença valvular cardíaca? 

7. Falha cardíaca? 

8. Transplante cardíaco? 

9. Doença cardíaca congénita? 

 
Sintomas: 

1. Experimentou desconforto no peito com o exercício? 

2. Já ficou sem fôlego sem razão aparente? 

3. Já experimentou tonturas, perdas de consciência? 

4. Toma medicamentos para o coração? 
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Outros assuntos da saúde: 

1. tem problemas músculo esqueléticos?   

2. Tem alguma preocupação acerca da segurança do exercício? 

3. Toma medicamentos prescritos pelo médico? 

4. Está grávida? 

 

Factores de risco cardiovascular: 

1. É um homem com mais de 45 anos? 

2. É uma mulher com mais de 55 anos ou possui uma histerectomia ou está na fase pós 

menopausa? 

3. Fuma? 

4. A sua pressão sanguínea é superior a 140 / 90? 

5. Desconhece a sua pressão sanguínea? 

6.  Toma medicamentos para controlar a pressão arterial 

7.  O seu nível de colesterol sanguíneo é > 240 ml/ dl. 

8.  Desconhece a sua taxa de colesterol? 

9.  Tem um parente próximo  que teve um ataque cardíaco  antes da idade dos 55 anos (pai ou 

irmão) ou idade de 65 (Mãe ou irmã). 

10. É diabético ou toma medicação para controlar a glicémia (Açucar no sangue)? 

11. É sedentário (Ex: faz menos de 30 minutos de actividade física ou pelo menos 3 vezes por 

semana) 

12. Possui um excesso de peso superior a 20 Kg. 
 

 

Nada do que foi afirmado é verdade. 

 
Deve ser capaz de se exercitar sem consultar o seu médico ou promotor da saúde em 

qualquer instalação/Ginásio que responda ás suas necessidades de exercício. 

 
   _____________________________________________________________________________ 
 

Caro Doutor:  _________________________________________________________ 

 
O seu paciente  (Nome)____________________________________ deseja iniciar  um 

programa de actividade física no Ginásio EQUILÍBRIO . Depois de rever as respostas ao 

questionário de despiste de possíveis doenças cardiovasculares, apreciamos a sua 

opinião/parecer médico e recomendações acerca da participação num programa de actividade 

física (exercício) ou actividades desportivas. Por favor  forneça a seguinte informação e 

envie-a para: 

 
 instalações do Ginásio. 

 
Ginásio EQUILÍBRIO 

João Jorge 

Rua de São Jorge S/N 

2475-123 BENEDITA  

Telef / Fax:  062  921438 
 

 
1.  Existem algumas preocupações específicas ou condições que o nosso pessoal (Técnicos do 

exercício) devam estar atentos antes de prescreverem ou implementarem o programa de actividade 
física ao sujeito em questão? Sim / Não! 
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Se sim, especificar por favor: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

2.  Se este individual completou um teste de exercício (Prova de esforço), por favor fornecer a 
seguinte informação: 
 

a. Data do teste _____ / _____ / _____ ( Deve ser acompanhado por um formulário médico).  

b. Uma cópia do relatório / Interpretação do teste de esforço. 
c. As suas recomendações especificas para o programa de actividade física, incluindo os limites de 
frequência cardíaca durante o exercício.: ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

3.  Por favor favorecer a seguinte informação para que possamos contactá-lo se persistir  alguma dúvida 
acerca deste caso: 
 

CONCORDO com a participação do sujeito em questão num programa de actividade física  
nas suas instalações desportivas. 

 
NÃO CONCORDO que este sujeito seja um candidato á prática de activiade fÌsica nas suas 
instalçõıes porque: 

 
 

 Assinatura do médico: ________________ 

 Nome do Médico: ____________________ 

  Morada: ___________________________ 

 Telefone: _________ Fax: _____________ 
 
        Obrigado pela sua ajuda. 

 
1. Eu autorizo  _________________________ a fornecer a seguinte informação relativa ao relatório 
médico. 
 

 Nome do paciente 
 Morada: 
 Telefone.     Data de nascimento: 

 
2.  Informação a ser dada): 

( Se as datas específicas dos tratamentos n„o forem indicadas, a informação referente · mais recente 
consulta deve ser fornecida por favor.) 
 

 Teste de exercício: ______________________________________ 

 Consulta mais recente: ___________________________________ 

 Resultados laboratoriais (especificar): _______________________ 

 Outros (Especificar): _________________________________ 
 
história mais recente e exames físicos. 
  

 Consultas: _____________________________________________ 
 
 

3.  Informação a fornecer: 
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 Nome da pessoa / Organização: ____________________________ 

 Morada: _______________________________________________ 

 Telefone: ______________________________________________ 
 
 

4.  Propósito da informação fornecida. 
 

5.  Não dou permissão para utilizar esta informação para outro fim que o especificado acima: 
 

6.  Peço que esta autorização cesse 0 dias após ter sido assinada: 
 
Compreendo que esta autor ização possa ser  revogada a qualquer a l tu ra.  
 

7.  Assinatura do paciente. 
 

 Data: ___ / ____ / _____ 

 Testemunha: _________________________ 

 Assinatura: ___________________________ 
 
 

 
 

2.5.3. Características dos participantes e qualidade do serviço.  

 

 

 Questionários de avaliação médica devem ser usados antes de testes de testes de  

exercício físico e devem classificar (fazer a triagem) os praticantes e segundo o seu 

nível/perfil de risco  nomeadamente: 

 
 
 

Quadro 37: Classificação da NYHA (New York Heart Association Classification) 

estratificação do risco. 

 
 

1. Pessoas aparentemente saudáveis    Classe A - 1 

 

2. Pessoas com alto risco     Classe A - 2  e 

       Classe A - 3  

 

3. Pessoas com doenças cardiovascular conhecida.  Classe B  

       Classe C   

       Classe D 
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Quadro 38: Selecção das ISCF em função da estratificação dos pacientes/membros relativo ao 

seu nível de risco por idade, factores de risco, doenças cardiovasculares, e características das 

doenças cardiovasculares. Por Balady, Chair, Chaitman. Driscoll, Foster, Froelicher, Gordon, 

Pate, Rippe, Bazzarre (1998) 

 

 

 

 

 

 

Quadro 39: Características das ISCF e classificação por níveis segundo Balady, Chair, 

Chaitman. Driscoll, Foster, Froelicher, Gordon, Pate, Rippe, Bazzarre (1998). Classificação das 

ISCF por níveis relativamente ao tipo de Instalação, Pessoal, Plano de Emergência e 

Equipamento de Emergência. 

 
ISCF  (H/F.Facility): 

 
 
 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

Tipo de Instalação Sala de exercício não Apenas presente ISCF ISCF ISCF

supervisionada Líder do Exercício para clientes saudáveis servindo populações Programa de exercícios

clínicas clínicos com supervisão

(Casos Especiais) Médica

(Fisioterapia)

Pessoal Nenhum Líder do Exercício Técnico Geral/ Técnico Geral/ Técnico Geral/

Recomendado uma Director Técnico Director Técnico Director Técnico

ligação médica Instrutor de Saúde e Especialista do Especialista do

 Condição Física Exercício Exercício

Plano de emergência Presente Presente Presente Presente Presente

Equipamento de Emergência Telefone na sala Telefone Telefone Telefone Telefone

Sinais Sinais Sinais Sinais Sinais

Recomendado: Recomendado: Kit de pressão arterial Kit de pressão arterial Kit de pressão arterial

Kit de pressão arterial Kit de pressão arterial e estetoscópio e estetoscópio e estetoscópio

e estetoscópio e estetoscópio Oxigénio

Disfibrilhador

"Crash cart"

Quadro de selecção das ISCF e planos de emergência segundo Gary J. Balady (1998), Medicine & Science in Sports & Exercise,  ACSM

Risco Risco Risco Risco Risco Risco

Características dos Participantes Classe A - 1 Classe A - 2 Classe A - 3 Classe B Classe C Classe D

Idade / Género Crianças Homens > 45 anos Homens > 45 anos Crianças 
a

Crianças 
a

Crianças 
a

Adolescentes Mulheres > 55 anos Mulheres > 55 anos Adolescentes  
a

Adolescentes  
a

Adolescentes  
a

Homens <= 45 anos Homens Homens Homens

Mulheres <= 55 anos Mulheres Mulheres Mulheres

Factores de risco cardiovasculares Nenhum Nenhum >= 2 Pode estar presente Pode estar presente Pode estar presente

Doença cardiovascular conhecida Nenhum Nenhum Nenhum Sim Sim Sim

Características da doença cardiovascular Classe A - 1 Classe A - 1 Classe A - 1 Classe B Classe C Classe D

Aparent. saudável Aparent. saudável Aparent. saudável DCV conhecida DCV conhecida DCV conhecida

Baixo risco Risco moderado Risco elevado

Baixa intensidade ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 5 ISCF 4 - 5 Não recomendado

Intensidade moderada ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 4 - 5 ISCF 5 Não recomendado

Intensidade vigorosa ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 4 - 5 ISCF 5 Não recomendado

(a) Estratificação de risco para pacientes com doença cardíaca congénita os quais devem ser orientados pelas recomendações da 26ª Conferência de Bethesda 

(DCV) significa Doença Cardio Vascular ISCF significa Instalação de Saúde e Condição Física

Aparent. Saudável, significa aparentemente saudável.
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Quadro 40:  Classificação do NYHA (New York Heart Association). Relativamente á 
classificação da doença do coração segundo  a NYHA  por Balady et al. (1998). 

 
Classe I Doença do coração sem sintomas. 

Classe II Doença do coração sem sintomas durante a actividade diária 

Classe III Doença do coração sem sintomas durante actividade inferior á diária, 

Classe IV Doença do coração com sintoma em repouso. 

 
 
 
 

 Pessoas aparentemente saudáveis: de todas as idades e pessoas assintomáticas com 

elevado risco (Classe A - 1 até A - 3)  podem participar em exercício físico vigoroso   sem 

primeiro terem que proceder a uma avaliação médica e um teste de esforço com supervisão 

médica. 

 

 Sugere-se que pessoas classificadas na classe A-2 e particularmente Classe A-3 devam 

ser examinadas pelo médico e de preferência devam executar um teste de esforço máximo 

antes de se envolverem em exercícios vigorosos. 

  

 Todas as outras pessoas (Classe B e C) devem submeter-se a uma avaliação médica e 

efectuar um teste máximo de exercício antes de participarem em exercício moderados ou 

vigorosos excepto se o exercício for contra-indicado (Ex: Classe C). Os dados médicos 

resultantes da avaliação médica são aceites excepto se a situação clínica tenha mudado. Teste 

supervisionados por médico devem ser conduzidos de acordo com as orientações prévias 

publicadas (Fletcher, G. F., et al., 1995). 

 

 

2.5.4. Resultados do despiste prospectivo para estrati ficar o perfil  de risco 

dos clientes nas ISCF.  

 

 Com a realização da apreciação inicial da saúde e, se indicado, a consulta médica e a 

supervisão do programa de treino tendo como base as características individuais explícitas em 

baixo.  
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 A seguinte classificação foi modificada usando as orientações e normas existentes da 

AHA (American Heart Association) e ACSM (Colégio Americano de Medicina Desportiva) . 

 
 

Classe A: Aparentemente saudáveis: 

a.Pessoas jovens aparentemente saudáveis Classe A - 1; 
b.Independentemente da idade. 
c.Pessoas que são aparentemente saudáveis ou com risco acrescido de Classe A-2 e A-3, e que 

tenham um diagnóstico normal num teste de esforço máximo. 
 

 Testes de exercício submáximos são por vezes ministrados nos Ginásios onde são 

permitidos nos EUA por lei para objectivos que excluam o diagnóstico, incluindo: 

 

a.Avaliação do nível de aptidão física; 
b.Prescrição do exercício; 
c.Monitorização do progresso. 

 

 Estes testes são também usados e úteis para educar os praticantes acerca do exercício e 

os motivar. Teste de esforço para a prescrição devem exclusivamente ser conduzidos por 

pessoas na Classe A e apenas por: 

 

 Pessoal apropriado e bem treinado:  que conheça as indicações e contra-indicações dos 

testes de esforço, indicações para interromper os testes e para a sua interpretação. 

 

 Todas as instalações dos ginásios, incluindo aquelas onde os testes de esforço sejam 

executados, devem ter: 

 

a.Planos de emergência. Para assegurar que as emergências sejam resolvidas com segurança, 
eficiência e efectividade. 

b.Não existem restrições para além daquelas que estão explicitas nas orientações do ACSM. Não 
é necessária uma supervisão especial durante o treino. 

 

 

Classe B: Presença de doença cardiovascular estável conhecida com pouco risco para 

exercícios vigorosos mas aparentemente mais elevada do que para pessoas aparentemente 

saudáveis. 

a. Doença arterial coronária: 
 Enfarte do miocárdio; 
 Cirurgia á artéria coronária com bypass; 
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 Angioplastia coronária transluminar percutânia; 
 Angina de peito; 

b. Teste de esforço anormal; 
c. Angiograma coronário anormal; 
d. Doença valvular cardíaca; 
e. Doença cardíaca congénita a qual deve ser orientada segundo as recomendações da 26™ 

conferência de Bethesda (26ª Bethesda Conference) 
f. Cardiomiopatia: 
 Inclui pacientes com falha cardíaca com as características delineadas abaixo mas sem 

miocardites recentes ou cardiomiopatias hipertróficas; 
g. Testes de esforço anormais que não se encontrem com os critérios delineados na classe C 

abaixo. 
 

 As características clínicas destas pessoas são:  

 

a.New York Heart Association (NYHA) Classe I ou II (Quadro 27); 
b.Capacidade de exercício > 6 METs; 
c.Nenhuma evidência de falha cardíaca; 
d.Livre de isquémia ou angina em repouso ou em teste de esforço <= 6 METs; 
e.Elevação da pressão sistólica durante o exercício; 
f.Ausência de taquicardia ventricular sustida ou não; 

g.Abilidade para automonitorizar a intensidade da actividade física. 
 

 Para estas pessoas a activ idade deve ser:  

 

a.Individualizada Com prescrição do exercício por pessoal qualificado 
b.Supervisão médica È recomendada durante as sessões de prescrição e supervisão não médica 

por pessoal qualificado para outras sessões de exercício até que o participante compreenda 
como controlar a sua própria actividade. 

c.A actividade de treino subsequente pode ser desenvolvida sem supervisão especial. 
 

Classe C: Aqueles numa situação de risco moderado ou elevado para complicações cardíacas 

durante o exercício ou que não consigam controlar a intensidade da sua actividade ou 

compreender o nível de actividade recomendado. Esta classificação inclui: 

a.Doença arterial cardíaca com as características clínicas delineadas a seguir: 
b.Doença valvular cardíaca adquirida; 
c.Doença cardíaca congénita (estratificação do risco para pacientes com doença cardíaca 

congénita que devem ser orientados segundo as recomendações da 26ª conferência de 
Bethesda); 

d.Cardiomiopatia (Inclui pacientes estáveis com falha cardíaca com as características delineadas 
em baixo mas sem miocardites recentes ou cardiomiopatia hipertrófica); 

e.Anomalias durante a prova de esforço não directamente relacionadas com a isquémia; 
f.Episódio prévio de fibrilhação ventricular ou paragem cardíaca que não tenha ocorrido  na 

presença de uma isquÈmia aguda ou intervenção cardíaca; 
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g.Arritmia ventricular complexa que são incontroláveis em intensidades de trabalho suaves a 
moderadas com medicação; 

h.Doença coronária e arterial (Three-vessel or left main coronary artery disease); 
i.Fracção de ejecção < 30% 

 

 Um ou mais das seguintes características clínicas estão presentes: 

 

a.Dois ou mais enfartes do miocárdio prévios; 
b.NYHA Classe III ou maior; 
c.Capacidade de exercício < 6 METs; 
d.Isquémia horizontal ou down-sloping depress„o ST >= 1 mm ou angina uma carga de trabalho <= 

6 METs. 
e.Uma queda na pressão sistólica com o exercício; 
f.Problema médico que os médicos considerem como possível perigoso para a vida; 

g.Episódio prévio de paragem cardíaca primária; 
h.Taquicardia ventricular com uma carga < 6 METs 

 

 Muito importante a seguir: 

 

a.A actividade física deve ser individualizada; 
b.E o exercício deve ser prescrito por pessoal médico apropriadamente qualificado; 
c.Supervisão médica, monitorização para sinais e sintomas adversos; 
d.Supervisão médica, monitorização do ritmo e frequência cardíaca e monitorização da pressão 

arterial  são recomendáveis durante as sessões de exercício até a segurança estar 
estabelecida. 

e.O treino subsequente deve ser supervisionado por pessoal devidamente qualificado. 
 

 

 

Classe D: Condições Instáveis com a restrição da actividade. 

a.Isquémia instável; 
b.Falha cardíaca que não é compensada; 
c.Arritmia incontrolada; 
d.Estenose  aórtica severa e sintomática; 
e.Cardiomiopatia hipertrófica ou cardiomiopatia derivada de miocardite recente; 
f.Hipertensão pulmonar severa; 

g.Outras condições que podem ser agravadas pelo exercício como por exemplo: 
 Pressão sanguínea sistólica de repouso > 200 mmHg ou 
 Pressão sanguínea diastólica de repouso > 110 mmHg;  
 Miocardite ou pericardite activa ou de suspeição; 
 Aneurisma dissecante suspeito ou conhecido; 
 Tromboflebite e embolia pulmonar sistémica recente. 
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 Nesta população a actividade física não é recomendada para efeitos de condicionamento 

físico. A estratificação do risco para doentes com doença cardíaca congénita deve ser 

orientada pelas recomendações da 26ª Conferência  de Bethesda. 

 Esta classificação é apresentada com o intuito de se começar o exercício com o menor 

risco possível. Não se consideram as morbilidades paralelas, por exemplo: 

 

a.Diabetes Mellitus insulino dependentes; 
b.Obesidade mórbida; 
c.Doença pulmonar severa; 
d.Complicações na gravidez; 
e.Condições de debilidade neurológica e/ou ortopédica. 

 

 São algumas das condições que podem levar a uma contra-indicação relativa á adesão a 

determinados programas de actividade física ou com a necessidade de uma supervisão 

profissional muito próxima durante a actividade. 

 

 Consoante a classificação das pessoas que o Ginásio está preparado para acompanhar 

também lhe será exigido respectivamente pessoal cada vez mais especializado o qual terá que 

estar previsto no planeamento da empresa. Assim, a organização da empresa terá que pensar 

na forma de articular os técnicos ao serviço, os programas de treino e os objectivos dos 

clientes que aderem aos vários programas de actividade física. 

 

 

2.5.5. A segurança nas ISCF e a relação dos recursos Humanos/Planos de 

Emergência Médica.  

 

 

 Podemos sistematizar as ISCF Health/Fitness Facilities) segundo Balady et col. (1998), 

segundo o nível de segurança implementado relacionado com o grau de formação dos seus 

técnicos. 

 

 Nas Instalações de nível 2 e 3 (Quadro 5), a ligação médica pode ser licenciada por um 

médico, uma enfermeira treinada em reabilitação cardíaca ou por um técnico em 

emergência médica. 
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 Em Instalações de nível 4 e 5 a ligação médica deve ser estabelecida por um médico. 

 

O Director de Fitness (Técnico do exercício), gere os programas de exercício físico e é 

responsável pela concepção dos programas pelo treino e supervisão do “Staff”. Deve possuir 

formação superior em ciências do exercício, noutro campo relacionado com a saúde, ou 

experiência equivalente e conhecimentos em fisiologia do exercício, prescrição do exercício e 

operacionalização de exercício nas instalações desportivas (Ginásio). O Director de Fitness 

deve possuir certificação num nível avançado  emitido e reconhecido por uma Organização 

Nacional de Saúde e Fitness (Cenário hipotético mas coerente) , em Portugal seria emitido 

hipoteticamente pela APEXSA - Associação Portuguesa de Exercício e Saúde, ou CEFD – Centro de 

Estudos de Formação Desportiva (D.L.. 385/99 de 28 de Setembro). 

 

A APEXSA é uma associação sem fins lucrativos que se constitui nos termos da lei e se  

rege por estatutos bem definidos e tem como objectivos (Artigo 2º - Capítulo II): 

 

a) Promover o desenvolvimento científico, na área profissional de exercício e saúde. 
b) Assegurar a função social dos intervenientes na área do Exercício e Saúde, salvaguardando a 

sua dignidade e prestígio bem como promovendo a sua valorização profissional e científica. 
c) Assegurar a defesa e o respeito pelos princípios éticos e a defesa dos padrões de qualidade 

técnica e cientifica e de infra-estruturas que deverão nortear a sua actividade dos associados. 
d) Contribuir para a defesa e promoção do exercício e saúde, dando parecer na intervenção 

legislativa relacionada com esta área. 
 

 (Capítulo III - Artigo 5º) 

 

 Poderão ser admitidos como sócios ordinários, que gozam de todos os direitos 

consignados na lei e os especiais atributos dos estatutos e regulamento interno, os 

Profissionais que promovam exercício físico, voluntário visando a promoção da Saúde e cujo 

currículo cumpra as normas de admissão impostas pela direcção, constantes do regulamento 

interno desta associação. 

 Como apoiantes, as pessoas individuais ou colectivas com interesse em participar nesta 

associação. 

 Como sócios honorários as pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, 

que a APEXSA queira distinguir por terem dado contributos importantes nesta área. 
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 Nas instalações de Nível 3, esta certificação deve ser comparável ao certificado de 

Instrutor de saúde e Fitness do ACSM: 

 

 Nas instalações de Nível 4 e 5 o Director de Fitness deve ser certificado a um nível que 

corresponda ao certificado de especialista do exercício do ACSM. O Especialista do 

exercício deve possuir o Mestrado (Pós Graduação) em ciências do exercício ou num 

campo relacionado e  deve possuir experiência na avaliação e liderança numa população 

clínica. 

 

 Especialista do exercício possui uma pós graduação em ciências do exercício ou num 

campo relacionado e possuir experiência extensa em liderança em populações clínicas. Ele 

ou ela deve possuir treino em ressuscitação cardiopulmonar (CPR) e deve possuir pelo 

menos 1 ano de experiência supervisionada na industria do Fitness. 

 

 Líder do exercício trabalha directamente com os participantes nos programas de 

actividade física e acompanha educando e corrigindo a prática dos exercícios. Também 

ajuda os membros participantes nos programas de actividade a dominar os skills correctos 

relativos a sua execução. Nas instalações de Nível 1, 2 e 3 o líder do exercício possui no 

mínimo um diploma equivalente ao (high school - liceu/12º ano) e também um diploma 

ou certificação profissional emitida por uma organização Nacional de Saúde e Fitness 

reconhecida (Comparável ao certificado de líder do exercício emitido pelo ACSM).  

 

 Nas instalações de nível 4, o líder do exercício deve possuir educação e experiência que 

corresponda á exigida pelo ACSM ao certificado de Instrutor de saúde e condição física. 

 

 Nas instalações de nível 5, o líder do exercício deve ser não apenas um especialista do 

exercício ou instrutor de saúde e Fitness  supervisionado por um especialista do exercício. 

  

 Em qualquer dos casos o líder do exercício deve estar treinado em ressuscitação 

cardíaca CPR e deve possuir experiência na indústria da Saúde e Fitness. 

 

 Algumas instalações de saúde e Fitness fornecem serviços em áreas da saúde paralelas 

tais como nutrição, gestão do stress e terapia física. O pessoal que providencie tais serviços 
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deve estar de acordo com as normas correntes aceites nessas áreas e deve estar certificado tal 

como é recomendável pelas organizações profissionais e licenciados e/ou registados por lei. 

 

 

2.5.6. A segurança nas ISCF, suplementação e o controlo antidoping . 
 
 

 

 No artigo 13º do Decreto Lei 385/99 de 28 de Setembro, menciona nos seus artigos 16º, 

17º e 18º. 

 No artigo 16º. Responsabilidade, o proprietário da instalação desportiva aberta ao 

público ou o cessionário responde pelas infracções ao presente diploma perante as autoridades 

competentes. 

 No artigo 17º, Venda, detenção ou cedência de substâncias dopantes; é proibida nas 

instalações desportivas aberta ao público ou o cessionário responde pelas infracções ao 

presente diploma perante as autoridades competentes; 

 No artigo 18º, Brigadas de controlo antidopagem; todas as instalações desportivas estão 

sujeitas ao controlo antidopagem, nos termos do Decreto-Lei n.º 183/97, de 26 de Julho, e da 

Portaria n.º 816/97, de 5 de Setembro. 

 

 Sabemos que em muitas ISCF (Ginásios preferencialmente) proliferam os atletas que 

se dedicam dentro da musculação á vertente do “hardcore lifting” nomeadamente ao 

Powerlifting  e ao Culturismo. É um facto que para alcançar a máxima hipertrofia muscular os 

atletas recorrem á suplementação alimentar e é um dado adquirido o facto de existirem 

inúmeras marcas internacionais no mercado que se dedicam á sua concepção e 

comercialização. Sabemos que, em muitos das ISCF a proliferação da suplementação nem 

sempre acompanha os cânones da lógica e faz-se por iniciativa própria sem qualquer tipo de 

aconselhamento médico que passe por uma avaliação das necessidades/dispêndio calóricas 

dos atletas. É um facto que, para além da suplementação anárquica também em muitos locais 

as substâncias proibidas são tomadas por muitos atletas que visam atingir os níveis 

competitivos que de certa forma assumem implicitamente a sua ingestão (Sturmi & Rutecki, 

1995). Podemos verificar nas revistas da especialidade (Ex.: Muscle & Fitness) que existem 

campeonatos para os “Naturais”, isto é, que se cingem a uma alimentação natural sem se 

socorrerem a suplementação produzida laboratorialmente e a substâncias proibidas. Nestes 
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últimos a diferença muscular é significativa, apresentando muito menos volume muscular 

apesar de possuírem corpos bem proporcionados e harmoniosos. 

 Os avanços a nível da fisiologia do esforço conduziram ao conhecimento aprofundado 

dos mecanismos fisiológicos inerentes aos processos envolventes da hipertrofia muscular 

(Sturmi & Rutecki, 1995). Se por um lado também o treino pode ser muito mais racional e 

científico também se levam ao extremo os métodos de treino e se trabalham a níveis 

bioquímicos com muito mais precisão e risco para os atletas envolvidos. Muitas informações 

respeitantes a estes mecanismos são veiculadas em revistas da especialidade que podem ser 

lidas por muitos atletas que não estando preparados para assimilar essa informação apenas se 

limitam a replicar os esquemas de treino dos campeões e a tomar os suplementos apresentados 

e a seguirem estratégias nutricionais explicadas.  

 

Sabemos que cada indivíduo é um caso e quando envolvido num processo de treino 

deve ser avaliado e a sua actividade deve ser prescrita individualmente. O ser humano possui 

uma individualização biológica e psicológica (fenómeno que explica a variabilidade entre os 

elementos da mesma espécie), ou seja, que cada praticante reage e adapta-se de forma 

diferente a um ou sequência de exercícios de treino diferentes (Castelo, 1996). Concluindo, o 

que é fundamental equacionar é que a eficiência funcional da cada praticante é diferente, logo, 

a aplicação de qualquer exercício de treino requer uma estreita individualização dos meios e 

métodos a utilizar, os quais deverão corresponder estritamente às capacidades individuais dos 

praticantes tendo em conta os aspectos orgânicos, adaptativos e os seus ritmos de evolução 

(Castelo, 1996). 

Se não existirem Instrutores com uma formação adequada  que acompanhem estes 

atletas é evidente que tendem a copiar o que vêm fazer a outros que por sua vez imitaram 

perpetuando erros que por vezes se institucionalizam. 

 

 Também nas ISCF Existem desportos onde os atletas são primariamente agrupados por 

categorias definidas pelo peso corporal, determinadas horas antes da competição. São 

exemplos o judo, a luta livre, o boxe o halterofilismo e outros desportos de combate. A 

competição no culturismo, por outro lado, não é determinante por categorias de pesos, mas o 

aspecto estético é determinante  para a obtenção do sucesso. Neste, os principais critérios a 

avaliar são a definição e a rigidez  muscular, melhorados  pela lubrificação cutânea com 

substâncias gordurosas (Ribeiro, 1997). 
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 Num artigo publicado na Physician and Sportsmedicin por Sturmi e Rutecki (1995), 

apresentam um caso de um atleta de competição na modalidade de culturismo que encontrou a 

morte por hipercalémia quando se preparava para competir. Então, para atingir os níveis de 

definição muscular caracteristicamente exigidos pelo actual nível competitivo, os atletas 

sujeitam-se a estratégias pré-competitivas com consequências muito negativas a  nível a sua 

saúde. Para além de ingerirem esteroides anabolizantes para hipertrofiarem os seus músculos 

utilizam suplementação de potássio com o intuito de reter água no meio intracelular 

aumentando o volume da célula que realça o tamanho muscular e a sua estriação  e tomam 

paralelamente diuréticos que provocam uma diminuição do entumescimento muscular 

antes de o atleta posar para os juizes. Nos dias que antecedem a competição, alguns culturistas 

limitam a sua ingestão de comida e água para exagerar a muscularidade  notando-se bem 

nesses atletas a separação entre os músculos feixes de fibras musculares. Inúmeros distúrbios 

fisiológicos podem resultar destas estratégias adoptadas. O caso relatado neste artigo refere 

um homem com 27 anos de idade, culturista profissional que empregou estas estratégias e se 

apresentava com fraqueza muscular profunda e caibras musculares. Foi-lhe diagnosticado 

hipercalémia com risco de vida. O seu electrocardiograma apresentava modificações do seu 

traçado normal, leve rabdomiolise e azotémia pré-renal. Expansão muscular acentuada e 

diminuição do potássio, inverteram-se em complicações cardíacas e músculo - esqueléticas.  

 Num levantamento feito em 19 homens e 8 mulheres culturistas juniores, 40% de entre 

eles afirmaram utilizar várias drogas durante o seu treino. Estes comportamentos podem 

resultar em desregulações metabólicas extremamente sérias. Dois relatórios constam de que 

severas restrições quer calóricas quer de fluidos antes das competições levam a uma 

hemoconcentração significativa em todos os testados. A níveis competitivos, a intensidade de 

treino no levantamento de pesos pode precipitar mioglubinúria, o que soma a falha renal a 

uma crescente lista de possíveis complicações nesta prática desportiva. Contudo recentes 

casos recentes levam a que este assunto seja pesquisado e abordado de forma tão exaustiva 

devido a um número elevado de ocorrências. 

Em Outubro de 1992, um culturista profissional chamado Mohammad Benaziza, 

morreu subitamente por insuficiência cardíaca que levou á paragem cardíaca apesar dos 30 

minutos de reanimação cardiovascular (Sturmi &. Rutecki, 1995). Este atleta havia vencido 8 

competições desde que se tornou profissional em 1998 e praticava um regime intenso de 

competição. Segundo testemunhas, deixara de beber líquidos fazia 3 dias antes da competição 

final e tinha tomado doses farmacológicas de furosemida (Diurético) e espironolactona 

(Diurético antagonista da aldosterona, poupadores do K
+
) durante semanas e também tomou 
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vários esteroides anabolizantes e clembuterol (Esteroides Androgénicos Anabolisantes – 

EEA),. Um estimulante da mesma categoria como o albuterol, clembuterol é obtido na Europa 

onde é uma droga legítima, legal. O clembuterol (EEA) é popular entre os culturistas porque 

acreditam que estimula o crescimento muscular. Testemunhas verificaram que algumas horas 

antes de morrer estava paralisado e contracturado  parecendo ter uma “caibra geral”. 

 

 Para além deste tipo de estratégias existem muitas outras fontes de possíveis 

problemas inerentes aos ginásios e que urge controlar de forma a evitar que em vez da 

promoção da saúde se promova a doença.  Com o intuito de atingir grandes níveis de volume 

muscular enaltecendo o ego insatisfeito muitas outras estratégias foram criadas utilizando 

muitos outros agentes. Segundo Colgan (1980), por exemplo a hormona do crescimento tem 

sido também largamente utilizada por inúmeros atletas com o mesmo propósito apresentado. 

O crescimento muscular é um processo lento. Contrariamente a Hormona do Crescimento é 

libertada pela pituitária na circulação sanguínea por descargas e que são posteriormente 

destruídas pelo fígado no espaço de uma hora. Assim, a hormona do crescimento não pode 

influenciar directamente o crescimento muscular. De facto, influencia o fígado o qual produz 

uma substância designada por somatomedina que controla o crescimento. Assim, um dos 

requisitos para uma óptima utilização da hormona do crescimento passa por um fígado 

saudável. A saúde do fígado pode ser determinada através de testes sanguíneos tais como 

serum-glutamínico oxaloacetico transaminase (SGOT) e serum glutamico-pirúvico 

transaminase. (SGPT). Estes e outros testes são frequentemente aplicados nos utilizadores de 

esteroides, indicando lesão do fígado. 

 

 Dado que nos desportos por categoria de peso a pesagem antecede algumas horas antes 

da competição, poderá haver a tentação de utilizar técnicas destinadas a diminuir 

temporariamente o peso corporal e, logo após a pesagem, compensar os défices que entretanto 

surgiram. As técnicas poderão ser as seguintes (Ribeiro, 1997): 

a. Restrição de comida; 
b. Privação de líquidos; 
c. Indução da sudação; 
d. Diuréticos / laxantes. 

 

 Fora do contexto clínico e em termos desportivos, os diuréticos utilizam-se (Ribeiro, 

1997): 
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a. Para reduzir o peso corporal; 
b. Para minimizar a retenção de líquidos inerentes à ingestão de aminoácidos 

suplementares, e para melhorar a estética corporal; 
c. Para inibir a concentração urinária de drogas através da diurese mais rápida;  
d. Para diminuir a excreção urinária de substâncias através da inibição da excreção de 

drogas (pobrenecide e drogas básicas); 
e. No caso de desordens alimentares.  

 

 Um outro problema relacionado com o uso de esteroides está relatado por Cabasso 

(1993), acerca de “hepatis peliosis”  em jovens adultos culturistas. Esta afecção 

caracteriza-se pelo preenchimento de sangue de espaços no parenquima hepático e 

normalmente acontece em doenças crónicas como  tuberculose. Foi diagnosticada em 

pacientes que  seguiam uma terapia com esteroides anabolizantes com doses farmacológicas 

durante períodos de tempo prolongados. Caracteriza-se lesões no fígado por acumulação de 

sangue e deve-se a condições catabólicas, algumas desordens imunológicas e o tratamento de 

doenças com a utilização de agentes quimioterapeuticos incluindo esteroides anabólicos.  

 

 Muitos outros suplementos utilizam os efeitos de outros factores desencadeadores dos 

factores de crescimento (Hatfield, 1995). Os atletas utilizam a suplementação segundo 10 

propósitos que ultrapassam as necessidades: 

a. Para ficarem mais fortes; 
b. Para aumentarem a massa muscular; 
c. Para perderem gordura; 
d. Para a produção energética anaeróbia; 
e. Para a produção de energia aeróbia; 
f. Para reduzir a dor e inflamação; 
g. Para aumentar a recuperação/regeneração tecidular; 
h. Para uma recuperação pós treino mais rápida; 
i. Para melhorar a concentração mental; 
j. Para a saúde em geral. 

 

 Segundo este autor, este suplemento fornece os seguintes benefícios durante o treino: 

a. Maior energia; 
b. Maior intensidade de treino; 
c. Melhor concentração no treino; 
d. Maior remoção dos metabolitos de amónia resultantes da lise dos aminoácidos; 

 

 Depois do treino promove: 

a. Máximo crescimento e reparação muscular; 
b. Acção anti-catabólica da maior magnitude; 
c. Reposição contínua das reservas energéticas. 

 



 

 

 
270 

  

 Estes e outros estudos levados a cabo por inúmeras empresas que comercializam estes 

suplementos colocam no mercado uma imensa gama de produtos com os mais 

diversificados objectivos os quais cada vez mais têm uma acção específica: 

a. Concentrados de proteínas; 
b. Aminoácidos; 
c. Antioxidantes; 
d. Energéticos; 
e. Concentrado de electrólitos em bebidas minerais; 
f. Vitaminas e minerais; 
g. Barras energéticas; 
h. Produtos para emagrecimento (fat burners). 

 

 A qualidade do serviço prestado neste campo passa também por uma regulamentação 

deste tipo de situações que para servirem os interesses dos consumidores devem ser cuidados, 

passando essa orientação por uma certificação não só dos produtos comercializados como dos 

locais de comercialização, sejam as ISCF sejam outros espaços. Devemos tronar este aspecto 

envolvente das ISCF mais do que um negócio rentável para os que comercializam. 

 
 
 
 
 

2.5.7. Campanha de extinção de substâncias proibidas.  

 

 

 O  Director de Serviços de Medicina Desportiva e membro do CIMD, Dr. Luís Horta, 

afirma que o Instituto Nacional do Desporto lançou em Outubro de 1997 uma campanha 

educacional visando a luta contra a dopagem no Desporto, que irá ser implementada durante a 

época desportiva de 1997/98 (Horta & Graça, 1997). Este artigo visa o esclarecimento dos 

agentes desportivos em relação aos objectivos, grupos alvo, material informativo, estratégias 

de implementação e avaliação da eficácia da referida campanha. 

 A Campanha Educacional visando a Luta contra a Dopagem no Desporto, que o 

Instituto Nacional do Desporto lançou, foi estruturada com base nas recomendações emanadas 

pelo Grupo de Estudos de Questões Educativas da Convenção Europeia contra a Dopagem no 

Desporto do Conselho da Europa. Este Grupo de Estudos recomendou que os Países 

signatários da referida Convenção implementassem, durante o ano de 1997, uma Campanha 

Educacional visando a luta contra a Dopagem no Desporto (Horta & Graça, 1997). 
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2.5.8. Despiste ortopédico, a saúde e a segurança dos clientes nas ISCF.  

 

 

 (Horta, 1995) A repetição exaustiva de gestos estereotipados visando a melhoria da 

performance ou da estética corporal pela hipertrofia muscular pode levar ao aparecimento de 

lesões se não levarmos em linha de conta numerosos aspectos. Devemos assim prevenir lesões 

a nível muscular, ósseo e articular. Esta prevenção passa por exames clínicos prévios aos 

clientes minuciosos e criteriosos para o despiste de alterações estáticas ou de desequilíbrios 

dinâmicos. 

 O exame deverá ser composto por uma primeira parte estática: 

a. Observações simples do atleta em posição anatómica descritiva; 
b. Observação das impressões plantares no podoscópio; 
c. Medição do comprimento dos membros inferiores. 

 

 Na Segunda parte devemos executar um exame dinâmico: 

a. Observação da marcha ou corrida na passadeira rolante; 
b. Observação do gesto técnico: 

- Vídeo; 
- Digitalização de imagens; 
- Electromiografia dinâmica; 
- Electropodografia computorizada; 
- Análise em plataformas de forças. 

 

 Procuram as ISCF o mais diversificado tipo de pessoas com inúmeras características 

anatomo-funcionais distintas, as quais podem resultar em microtraumatismos e 

macrotraumatismos se efectuarem determinados exercícios com sobrecargas que forcem essas 

estruturas já por si propensas para a lesão. Citando a título de exemplo algumas dessas 

estruturas articulares, vem nomeadamente: 

 

a. Pé, a sua integridade arquitectónica é necessária para a conjugação da elasticidade 

requerida para o amortecimento das forças ascendentes e descendentes que nele actuam, 

com a rigidez própria das alavancas ósseas. Assim, tanto um pé cavo muito rígido como 

um pé plano demasiadamente laxo e elástico prejudicam a biomecânica do pé e 

predispõem á lesão. O equilíbrio arquitectónico do pé depende de um triângulo cuja base 

á a arcada plantar longitudinal sustentada pelos ligamentos e músculos plantares, a 

vertente anterior ocupada pelos músculos flexores da tíbio-társica e pelos extensores dos 
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dedos e a vertente posterior pelos extensores da tíbio-társica e flexores dos dedos. A 

arquitectura normal da planta do pé resulta do equilíbrio das forças deste triângulo. 

 Pé cavo; 
 Pé plano; 
 Pé ancestral; 
 Pé grego; 
 Pé egípcio; 
 Pé fenício; 
 Retropé varo; 
 Retropé valgo. 

 

 Estas diferentes organizações biomecânicas do pé devem merecer atenção por parte do 

técnico do exercício na prescrição da actividade física de forma a evitar o aparecimento de 

lesões ou mesmo corrigir se possível. 

 

b. O Joelho: O joelho é uma articulação intermédia do membro inferior que trabalha em 

compressão. A flexão é controlada pelo quadricípede cuja acção subluxante anterior 

sobre a tíbia é mal contrariada pelos isquiotíbiais, geralmente deficientemente 

trabalhados com stress do ligamento cruzado anterior. Os desvios em valgo, varo, flexão 

e hiperextensão (recurvatum) do joelho podem predispor a determinados tipos de lesões 

do mesmo. Estes desvios podem ser detectados pela simples observação do atleta de pé e 

na posição anatómica descritiva ou através da realização de radiografias em carga. 

Normalmente deve-se fazer um trabalhos muscular tendo sempre em atenção estas 

diferentes características e cuidando sempre o equilíbrio muscular. 

 Joelho Varo; 
 Joelho valgo; 
 Joelho recurvatum; 
 Joelho Flexum. 

 

c. Região Coxo - femural: a bacia constitui uma região de confluência músculo - tendinosa, 

tendo na região anterior os músculos que mais frequentemente são solicitados em 

actividade concêntrica e posteriormente os mais frequentemente solicitados em 

actividades excêntricas - frenadoras. Há pois um conjunto de solicitações antagónicas, 

gerando irritações nas inserções tendinosas e micromobilizações na bacia, 

principalmente. Os desequilíbrio biomecânicos desta estrutura por solicitações 

desequilibradas contínuas levam aos seguintes fenómenos com algumas consequências 

para a integridade física. 
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 Anteversão da bacia;  
 Retroversão da bacia. 

 

d. Coluna vertebral. As dores nas costas são um dos problemas de saúde mais comuns no 

mundo industrializado e produzem um elevado índice de absentismo laboral. Lombalgia, 

artrose vertebral, ciática e hérnia discal, escolioses, cifoses e lordoses, representam a 

maior parte dos problemas de costas e resultam de erros de postura e de movimento. 

Evidentemente que o objectivo das ISCF será despistar estes problemas e ajudar as 

pessoas a reequilibrarem estas estruturas e adoptarem hábitos posturais correctos e 

eventualmente recomendar alterações nos postos de trabalho das pessoas.  As dores de 

costas produzem-se a qualquer nível da coluna vertebral e são, ocasionalmente 

acompanhadas por contraturas musculares e restrições da mobilidade. Se pensarmos que 

a maior parte das pessoas que frequentam as ISCF, procuram compensação para a sua 

actividade diária (profissional), são por vezes colocadas ou por vontade própria ou 

orientadas por monitores, a executar este movimento (agachamento com sobrecarga) ou 

outros similares sem que se faça previamente um exame detalhado á coluna. Muitos 

outros são jovens que na sua idade escolar, secundária ou universitária ou já em 

actividade profissional, procuram na hipertrofia muscular uma forma de autosatisfação, 

autoconfiança tal como verifico pelo número de praticantes das faixas etárias mais 

baixas que procuram preferencialmente no GE a musculação com o intuito de 

hipertrofiarem o seu corpo. Se o objectivo do exercício físico é melhorar a saúde dos que 

o executam e minimizar os riscos para aqueles que a praticam em níveis mais elevados 

torna-se premente despistar previamente todo e qualquer tipo de problema que possa ser 

agravado por uma utilização de determinados exercícios que sobrecarregam estas 

estruturas de acordo como afirma (Horta 1995). 

 

 

2.5.9. A segurança e os Recursos Humanos.  

 

 

 Segundo O’Brian  (1996), as pessoas são o recurso mais importante da organização. À 

medida que as empresas procuram adoptar um espírito empreendedor, mais centradas na 

aprendizagem e mais competitivas no mercado, a função do departamento de recursos 

humanos cresceu. As suas responsabilidade incluem garantir que os empregados possuem 
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capacidades que ajudarão a empresa a competir no presente e no futuro, encaixando as 

competências e capacidades dos trabalhadores ás necessidades em mudança da organização. 

Os recursos humanos incutem os valores e crenças da organização, moldam e apoiam normas 

e papeis culturais e implementam a mudança cultural de acordo com os objectivos 

organizacionais. Também desempenham um papel estratégico significativo, ajudando a 

cultura empresarial a adaptar-se a ambientes em mudança, para que a empresa tenha o 

posicionamento correcto para responder aos desafios que enfrenta 

 A organização tradicional está a sofrer uma transformação que exige uma nova forma 

de gerir e equilibrar os activos mais valiosos da companhia: os seus empregados. Os 

progressos tecnológicos e as operações globais exigem que as organizações se tornem mais 

flexíveis, mais eficientes e mais empreendedoras. Os RH ajudam a organização a gerir os 

activos humanos mais estrategicamente, para que estes atinjam níveis mais elevados de 

desempenho e maior lucratividade. O gestor de RH apoia os empregados a encontrarem meios 

de aumentar a produtividade e reforçarem as competências nucleares da empresa, ensinando-

lhes formas de contribuírem para o crescimento organizacional. Os RH trabalham para 

desenvolver um ambiente que encoraje a identificação, responsabilidade e empenho. 

 

 (Technogym Report, 1994), o termo “staff” não se refere exclusivamente aos 

instrutores. Inclui todas as pessoas que trabalham dentro da estrutura e inclui, pessoal de 

limpeza, bar, recepcionistas, pessoal de vendas entre outros. Para Mintzberg (1995), o termos 

“staff” ou “Funcional” aqueles que fazem a passagem  das decisões á prática. 

 

 Todos estes indivíduos desempenham um papel importante e devemos cuidar o nível da 

sua formação e adequação aos papeis desempenhados se queremos criar uma organização que 

cuide dos clientes servindo-os de forma eficaz e eficiente. Deve-se tomar em consideração as 

ideias em consideração e os seus programas e relações com a organização são devidamente 

tidas em consideração. Para se atingir este objectivo devemos um plano de acção e controlo 

bem estruturado que se oriente por um planeamento também cuidado. 

 

 A primeira fase inclui a identificação das necessidades do mercado dos potenciais 

consumidores, das suas características e seu poder de compra. É desaconselhado criar um 

Centro Desportivo de distinção numa área de baixo valor comercial de uma localidade, assim 

como criar um centro de baixo investimento numa zona residencial de nível socio-económico 
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superior. Apenas uma pesquisa de mercado cuidadosa nos dará uma estratégia bem orientada 

e bem sucedida. 

 

 A Segunda fase deve-se orientar no lançamento de estratégias fundamentadas com base 

nos estudos prévios. Nesta fase, quando se inicia uma aulas por exemplo, deve-se definir 

quem ficará encarregue, as suas responsabilidades, os horários de implementação das várias 

operações, materiais a comprar ou a preparar para o seu início e também os espaços físicos a 

serem utilizados. 

 

 Logo que este trabalho inicial esteja completo pode-se desenvolver uma sessão geral de 

teste para um grupo seleccionado e convidado de clientes. Aos participantes deve pedir-se a 

sua opinião acerca da iniciativa e encorajar ao feed-back relativamente a qualquer problema 

detectado. Devemos nos lembrar que estamos em criticismo e não em empatia. O teste serve 

para optimizar todos os aspectos organizacionais da iniciativa para que nada seja deixado ao 

acaso quando a classe se torne totalmente operacional. 

 As informações recolhidas da opinião das pessoas que participaram na sessão de teste 

deve ser utilizada no sentido de se formar uma base de diálogo construtivo entre as pessoas 

envolvidas na iniciativa. O somatório das opiniões fornecidas constituem um ponto de partida 

para a melhoria do projecto de forma a que se possa oferecer um serviço cuidado a um leque 

vasto de membros. 

 Assim que a classe está a funcionar em pleno existe sempre trabalho a desenvolver. A 

começar pela monitorização intensa do nível de satisfação dos participantes. As actividades de 

sucesso actuais são aquelas que mantém um alto nível de sensibilidade relativamente ás 

exigências dos clientes. Lembrar sempre, que os clientes devem orientar os esforços do 

pessoal em serviço, porque clientes totalmente satisfeitos são a melhor garantia para o sucesso 

do Centro. 

 Vamos supor que estamos a planear uma classe de controlo de peso utilizando 

exercícios de cardiovascular e musculação, alongamentos e aconselhamento dietético. A 

primeira preocupação deve passar pela definição dos papeis e funções de todos os membros 

do pessoal envolvidos na iniciativa. Instrutores, pessoal da recepção e até o médico se 

possível. Todos os indivíduos devem ser informados acerca das características do programa e 

devem ser meticulosamente enquadrados nas suas responsabilidades individuais. 

 

 



 

 

 
276 

2.5.10. Preocupações do “staff” relativamente ao processo de qualidade.  

 

 

 

 Num sistema de qualidade, todos os elementos do “staff” devem ser treinados para 

lidar com  reclamações. Uma máquina que se avaria, uma classe cujo horário foi alterado 

porque o monitor está indisponível, a Sauna que se encontra desligada, a água do banho que 

está fria, entre outras situações frequentes. Contudo, o importante é desenvolver uma gestão 

racional das reclamações que frequentemente precedem estas situações. A primeira regra é 

evitar respostas frustrantes como por exemplo “Sinto muito, mas não é da minha 

responsabilidade!”. 

 A pessoa a quem a reclamação é dirigida deve provar competência e eficiência na 

resolução do problema, deve tomar conta da ocorrência e pedir desculpa explicando a razão 

do sucedido. Pode-se inclusivamente criar uma compensação para o ocorrido. Por exemplo, 

uma sessão livre no solarium, uma lição nua actividade nova ou outra qualquer oferta que 

possa equivaler ao dano sofrido pela pessoa em questão de forma a solucionar o problema. 

 No entanto devemos ponderar na forma como resolvemos estas questões, porque não 

queremos que os clientes se habituem a receber compensações ao mais pequeno sinal de 

desconforto o descontentamento. Basta dizer que uma oferta grátis pode ser uma ferramenta 

estratégica importante nas mãos do pessoal que o pode utilizar com o intuito de recuperar a 

boa vontade de qualquer cliente que se sinta possuir razões para se manifestar acerca do 

serviço que lhe fora prestado. 

 

 Contudo, devemos nos lembrar que, quando um cliente reclama e é compensado pelo 

facto de verificar que o problema em questão é rápida e eficientemente resolvido, a satisfação 

resultante pode conduzir a uma promoção positiva do Centro o que é precisamente o que 

todos os gestores de centros precisam. 

 

 De forma a possuir uma ideia precisa do que os clientes pensam, de forma a se ir de 

encontro ás suas expectativas, de agir com base no criticismo são alguns dos requisitos para se 

gerir correctamente uma  ISCF. O primeiro passo na estrada para a qualidade total só pode ser 

tomado uma vez que estas funções estejam totalmente implementadas. O mercado do fitness 

como já anteriormente verificamos, não negoceia com bens duráveis e tangíveis, os nossos 

clientes compram serviços de forma que o nossa oferta esteja totalmente relacionada com a 
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capacidade das pessoas que o vendem, isto é, o pessoal de contacto. Mas é evidente que as 

características do centro, a qualidade e a natureza dos equipamentos, os espaços, a decoração, 

a luz e cor entre outros aspectos físicos são factores decisivos na determinação da qualidade 

de ISCF, mas é vital que o pessoal ao serviço esteja totalmente comprometido na satisfação da 

sua clientela (Balady, 1998). 

 

 Balady, (1998) O pessoal envolvido na gestão e na prescrição de serviços de 

actividade física deve ser formado segundo os padrões académicos e profissionais e requerer a 

experiência necessária tal qual é estabelecida pelo ACSM. 

  

Este pessoal deve incluir: 

 

a. Director Geral / Director Executivo; 
 

b. Ligação Médica; 
 

c. O pessoal das Instalações de saúde e Fitness devem possuir treino formal e experiência 
requerida para assegurar que os clientes possam treinar com segurança com programas e 
serviços efectivos. 

 
d. Os níveis de educação e experiência necessários para assegurar efectivação e segurança 

varia segundo o status de saúde da população de clientes. O tipo de pessoal que deve ser 
empregue numa instalação de Saúde e Fitness servindo vários tipos de clientes. 

 

 

 O Director Geral / Director Executivo é responsável pela gestão global  das instalações 

e deve possuir competências a nível dos negócios assim como na concepção e implementação 

de programas de exercícios. 
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Quadro 41: Organigrama adaptado e que resume uma organização de uma ISCF com uma estrutura 

organizacional  á luz das orientações da lógica de Patton et al. (1989), considerações sobre o pessoal 

ao serviço, a estrutura do GE e potenciais áreas de desenvolvimento para esta empresa num futuro 

próximo.  

 

Director Geral / Director Executivo  
 (É responsável pela gestão das Instalações da Empresa, possui Mestrado em Gestão Desportiva ou em 

Exercício e Saúde e experiência  como director, gestor ou supervisor de ISCF ). 

 
1.1 Director Técnico de Fitness  Médico ao serviço ou    Director  

(Mestre em exercício e saúde)  ligação  Médica com Centro  Desportivo 

(Gere as Instalações e os programas de Saúde, Policlínica ou   Comercial 

de actividade “Wellness”, Prescrição). médico particular, (Despiste  

 de  possíveis problemas,  

     orientação e acompanhamento) 
 

 
Especialista do Exercício / Técnico do Exercício.   Especialista Gabinete  de  

(Mestrado ou Licenciatura em)         Marketing Desenvolvimento  

Exercício e Saúde          (Vendas).   Desportivo 
 

Serv.  base  Serv. base     Outros serviços 

Primário (wellness) Secundário     Complementares 

 

       

Cardiofitness que une Relaxação Avaliação e  Auditorias Organização de 

Musculação e cardiovascular.  prescrição nutricional de qualidade Actividades sociais 

  

Programas de treino da Massagem Recepção   Estratégias Serviço consultoria 

e melhoria da força       de marketing em ergonomia a  

muscular          empresas 

 

Ginástica aeróbica  Sauna  Máquina de venda    Conferencias. 

     de bebidas 

 

Ginastica de manutenção Jacuzzi.  Mini-Bar     Simpósios. 

 

Arte marcial Chinesa Avaliação da Avaliação médica    Eventos desport. 

   Condição física Despiste pela anamnese   E exposições. 

 

Actividade Cardiovascular Avaliação da 

Utilizando ergómetros. Composição corporal 

   BIA (Bioempedância) 

   Skinfolds. 

 

 

Serviços de valor acrescido. 
 

Sala de consultas médicas ou nutricionistas.  

Actividade motora para seniores (Gerontomotriciade); 

Programas de maternidade pré-natal; 

Programas de reabilitação para pacientes cardíacos; 

Programas antistress; 

Programas de cessação do hábito tabágico; 

Programas para o excesso de peso; 

Programas específicos de reabilitação: 

Programas de osteoporose; 

Programas para diabéticos; 

Programas para asmáticos; 

Programas para pessoas com problemas de costas. 
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2.5.11. As instalações do Ginásio Equilíbrio.  

 

 

 Este projecto foi estruturado de forma a poder facilitar  a sua construção em várias 

fases de desenvolvimento uma vez que o investimento inicial foi demasiado oneroso tal como 

pudemos verificar no quadro 4.  O Terreno não está incluído nas despesas iniciais porque 

pertencia a familiar, tendo sido menos uma despesa. O terreno possui uma área de 20 * 20 m 

= 400 m
2 

de. Neste terreno na sua face mais distante da via de circulação existia um velho 

edifício com cerca de 20 * 6 = 120 m
2
 o qual possuía uma cobertura  metálica porque em 

tempos funcionou como uma oficina. Foi elaborado um projecto pelo Engenheiro Civil Carlos 

Daniel N. Guerra o qual foi avaliado pela Câmara Municipal de Alcobaça que aprovou a sua 

construção para o fim a que se destina. Foi criada a empresa no Registo Nacional de Pessoas 

Colectivas, o projecto de obras fora aprovado e iniciaram-se as obras em 1994/95. A ideia era 

construir uma estrutura base que pudesse dar inicio á actividade e futuramente permiti-se 

expandir. Assim, toda a estrutura de alvenaria foi preparada para o edifício comportar um 

primeiro piso bem como ser acrescido de mais algum espaço anexo ao existente na primeira 

fase. 

 

1995 / 96 - Primeira Fase do projecto; Construção das seguintes áreas: 

 2 Balneários com 6.30 m de comprimento por 2.5 m de largura cada, perfazendo cada 

balneário 15.75 m2 num total de 31.5 m2. 

 1 Sala de musculação e cardiovascular com 15.30 m de comprimento por 6.30 de 

largura perfazendo um total de 96.39 m2. No topo da sala faz-se a recepção dos 

clientes uma vez que ainda não existe um espaço destinado para esse fim. 

 1 Sala de Ginástica (aeróbica, manutenção e infantil), Artes Marciais e relaxação com 

6.75 m de largura por 9.7 m, perfazendo 65.47 m2 de área. 

 1 espaço com 3 m de largura por 5 m de comprimento (15 m2) destinado á instalação 

da Sauna (com 2.06m por 1.60 m com 3.30 m2), a uma sala de massagem e avaliação 

antropométrica e composição corporal com 2.60 m de comprimento por 1.70 m de 

largura totalizando 4.42 m2.e ainda um corredor de acesso aos balneários e ás duas 

salas referidas. 

 Área total do Ginásio EQUILÍBRIO em 1995/96, 214.51 m2. 
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1996 / 97 e 97 / 98- Segunda fase; Áreas construídas. 

 

 Construção de um espaço de recepção com sala de estar e minibar com uma área de 5 

m de largura por 5 m de comprimento perfazendo 25 m2. 

 Área total do Ginásio EQUILÍBRIO em 1996/97, 239.51 m2. 

    

1998 / 99 - Terceira fase; áreas edificadas: 

 

 Construção de uma sala da cardiovascular especializada para diferenciar os espaços com 

8.6 m de comprimento por 4.5 m de largura perfazendo 38.7 m2.   

  

Área total do Ginásio EQUILÍBRIO em 1996/97, 278.21 m2.  

 

Quadro 42: este quadro mostra a evolução dos espaços em m
2 

desde o primeiro ano lectivo de 

funcionamento até ao ano lectivo de 1997/98. 

 
Salas  Ano de   Comprimento Largura  Área em m

2    
Quant. Activ.

 

  
Construção em metros em metros

 

 
 

Musculação 1995/96  15.30 m  6.30 m    96.39 m
2 

1 M. 

Ginástica 1995/96    7.70 m  6.75 m    65.47 m
2 

1 GA, GM 

           Kfu. 

Balneário F. 1995/96    6.30 m  2.50 m    15.75 m
2 

1  

Balneário M. 1995/96    6.30 m  2.50 m    15.75 m
2 

1 

Aquec. água 1995/96    2.50 m  1.50 m      3.75 m
2
 1 

Gaz.  1995/96    1.60 m  1.50 m      2.40 m
2 

1 

Total de área no primeiro ano lectivo    214.51 m
2
 

 

Recep. Mbar. 1996/97  5.00 m  5.00 m    25.00 m
2
 1 Insc.VP. 

Total de área no segundo ano lectivo    239.51 m
2 

 

 

Cardiovascular 1997/98  8.60 m  4.50 m    38.70 m
2 

1 Cardio. 

Mass./Avali. (*) 1997/98  2.60 m  1.70 m      4.42 m
2
 1 Ma. Av. 

Sauna (*) 1997/98  2.06 m  1.60 m      3.30 m
2 

1 Sauna 

Total de área no terceiro ano lectivo    278.21 m
2 

 

ÁREA TOTAL do Ginásio EQUILÍBRIO actualmente  278.21 m
2
 

 

Legenda: 

(*) Estes dois espaços já existiam apenas foram implementados pela aquisição da sauna em 1998 e pela 

colocação de divisória em alumínio para separar o espaço de massagem. 

M: Musculação; GA: Ginástica Aeróbica e Step; GM: Ginástica de manutenção; Kfu.: Kung-Fu; Insc.VP.: 

Inscrição e revalidação, venda de suplementos (águas, bebidas isotónicas, barras energéticas, batidos proteicos e 

vitamínicos, suplementos alimentares); Aquec.água.: aquecimento da água (esquentador e cilindro); 

Recep.Mbar.: recepção e minibar;  Mass./Aval.: massagem e avaliação da composição física e antropométrica. 
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 Neste momento o Ginásio EQUILÍBRIO conta com 3 salas especializadas onde de 

desenrolam actividades distintas nomeadamente Ginástica de Manutenção, Ginástica 

Aeróbica e Kung-Fu numa sala, musculação noutra sala e cardiovascular na terceira. 

 

 Primeiro ano de actividade (1995/96). Organograma da empresa interpretado segundo 

Mintzberg et al. (1995) e comparado com as exigências do ACSM. 

 

 No caso do Ginásio EQUILÍBRIO: 

a. Director Geral / Director executivo; 
b. Director Técnico da ISCF;; 
c. Especialista: do exercício: 

 Líder/ Professor de cardiovascular; 
 Líder/ Técnico do exercício de Aeróbica; 
 Líder/ Professor ginástica de Manutenção; 
 Líder/ Técnico do exercício de artes marciais. 

d. Funcionário de limpeza; 
e. Funcionário de Recepção; 

 

 No terceiro ano (1997/98) foi feita uma pequena distribuição de tarefas para melhorar o 

funcionamento e a prestação do serviço. Contudo, continua a ser necessário evoluir a estrutura 

organizacional perseguindo sempre a especialização do staff  para fornecer serviços de 

melhor qualidade. A criação e implementação deste serviço deveu-se á percepção de uma 

necessidade desta pequena Vila, e não foi fundamentado com nenhum estudo de mercado com 

o intuito de indagar as verdadeiras necessidades ou motivações da população local. Mas no 

entanto, o projecto evolui e amadureceu ao longo de 4 anos e foi pensado por fases que iriam 

ser implementadas á medida que houvesse ou não aderência ao projecto e para evitar, em caso 

de não aderência, um menor peso em caso de insucesso. Passados 3 anos, torna-se necessário 

prestar alguma atenção a estes aspectos e fundamentar a sua estrutura e crescimento em dados 

mais objectivos e científicos. 

 O objectivo principal é oferecer um bom serviço e atingir um bom nível de qualidade de 

acordo com as normas e orientações estabelecidas pelo ACSM. Mas, apesar disso será 

necessário avaliar o custo dessas exigências ponderando a melhor forma de as implementar. 

Sabemos que tal estrutura organizacional pode trazer qualidade na prestação do serviço mas 

também pode acarretar demasiados encargos e inviabilizar o projecto se o volume de negócios 

for anulado pelas despesas inerentes a tal estrutura. Para se atingir o “Ponto Morto” deve-

se considerar um conjunto de factores e estes não podem de forma alguma comprometer a 

fesabilidade do projecto em termos económicos. Assim, para que a empresa cresça será 
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necessário, pelo menos neste meio pequeno, equilibrar a qualidade do serviço oferecido ao 

tipo de população e em função das suas expectativas, sem descurar a necessidade de 

profissionais competentes e devidamente creditados mas sem sobrecarregar a estrutura com 

demasiados profissionais hierarquicamente colocados. Assim, algumas das funções previstas 

na estrutura organizacional mencionada por Patton (1989), e sistematizadas por Mintzberg 

(1995), terão que ser acumuladas por uma pessoa que, sem comprometer a prestação do 

serviço, mas reduzindo um pouco a atenção no acompanhamento, não inviabilize o projecto. 

Penso que esta estrutura numa grande cidade como Lisboa poderia facilmente comportar tal 

hierarquia devido ao grande fluxo de clientes. 

 

 O desenvolvimento das instalações do Ginásio GE ano após ano. (Staff, Equipamento, 

Instalações, Serviços) e as suas melhorias efectuadas através de investimentos contínuos e 

faseados. 

 

 A estrutura de uma organização pode ser definida simplesmente como o total da soma 

dos meios utilizados para dividir o trabalho em tarefas distintas e em seguida assegurar a 

necessária coordenação entre as mesmas. A coordenação das tarefas dentro de uma empresa 

passam por um conjunto de mecanismos “mecanismos de coordenação” que têm a ver com o 

controlo e a comunicação (Mintzberg et al., 1995). 

 

 O GE, seguiu desde o seu início a forma mais simples de organização uma vez que a sua 

estrutura humana era assumida por um conjunto muito resumido de profissionais. O professor 

de musculação e de cardiovascular que também é director e técnico do exercício,  uma 

Instrutora de Ginástica aeróbica e um Professor de Ginástica de Manutenção. A coordenação 

do trabalho passava sobretudo pelo simples processo de comunicação informal 

“Ajustamento Mútuo”. Aqui, o sucesso da empresa dependia simplesmente da capacidade 

dos profissionais se adaptarem uns aos outros ao longo de um caminho que de certa forma, 

apesar de ser conhecido vai sendo descoberto. 

 

 No final de 3 anos de evolução, em que a estrutura física do Ginásio foi crescendo foi 

necessário distribuir mais funções. Assim, foi construída uma recepção num espaço próprio e 

destinado a esse fim exigindo para isso uma pessoa a assumir o primeiro contacto com os 

novos clientes e nos que já estavam fidelizados. Criou-se assim mais um posto de trabalho 
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que assumido por uma outra pessoa teve que se enquadrar na estrutura da empresa já em 

construção. 

 Entretanto com a construção do novo espaço de cardiovascular anexo, especializaram-se 

as salas. Neste momento, o Ginásio possui uma sala de Ginástica, Uma sala de musculação, 

uma sala de cardiovascular, uma sala de massagem, a sauna, a recepção e a zona de vestiários 

e WC. O leque de serviços também alargou e com isso aumentou o número de 

pessoas/profissionais ao serviço. Assim: 

 

 No topo da hierarquia temos um director que é o gestor que ocupa o vértice 

estratégico, onde estão todos os membros encarregados da responsabilidade global da 

organização. Nesta classificação, também se incluem todos os funcionários que apoiam 

directamente os quadros dirigentes, as secretárias, assistentes. O vértice estratégico tem como 

função assegurar que a organização cumpra a sua missão eficazmente, assim como servir as 

necessidades de todas  as pessoas que controlam ou que de qualquer maneira exerçam poder 

sobre a organização. Entre os papeis desempenhados pela gestão que estão associados á 

supervisão directa, temos a afectação de recursos, incluindo a concepção da própria estrutura, 

a atribuição de pessoas e recursos a tarefas, a emissão de ordens e a autorização das decisões 

mais importantes efectuadas pelos funcionários; a resolução das perturbações no trabalho que 

implica a resolução dos conflitos, o tratamento das excepções e dos problemas que sobem a 

linha hierárquica para resolução; o controlo, que implica a revisão das actividades dos 

empregados; a disseminação, que implica a transmissão da informação aos empregados; e a 

direcção, que diz respeito ao preenchimento dos postos dentro da organização; à remuneração 

e á motivação dos funcionários (Mintzberg et al., 1995). 

 

1. Um Director que acumula funções de professor de musculação, de   cardiovascular, 

recepcionista, avalia e prescreve a actividade física (Está ao mesmo tempo no vértice 

estratégico e na função de operacional; 

 

 Temos em seguida na linha hierárquica  o centro operacional da organização que 

compreende todos os membros ou operacionais que executam o trabalho básico 

relacionado directamente com a produção, neste caso de serviços (Mintzberg et al., 

1995). 

 

a. Um Professor de Ginástica de manutenção licenciado pela UTL FMH. 
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b. Uma Instrutora de Aeróbica. 
c. Um Instrutor de Artes Marciais, Kung-Fu formado pela Federação Portuguesa de Artes 

Marciais Chinesas. 
d. Um massagista. 
e. Funcionário de limpeza. 

 

 Agora, e á medida que a empresa cresce e deixa o seu estado de simplicidade 

primitiva, mais de 6 pessoas ao serviço, podemos notar o aparecimento de um segundo 

mecanismo de coordenação. A supervisão directa que é o mecanismo de coordenação pelo 

qual um indivíduo se encontra investido de responsabilidade pelo trabalho dos outros 

(Mintzberg et al., 1995). 

 Também tem que haver uma articulação e coordenação de todos os profissionais do 

GE e a “Filosofia” deste. Assim, a estandardização dos processos de trabalho, dos resultados e 

das qualificações. 

 O primeiro aspecto da estandardização, “processos de trabalho” neste caso 

centram-se sobretudo nos princípios didáctico/pedagógicos inerentes ao planeamento e 

implementação de uma aula, porque essa mesma aula deve seguir também um princípio da 

diversidade de estímulos não só para fomentar o desenvolvimento harmonioso e integral e 

multifacetado como também motivar os clientes. Aqui a estandardização passa sobretudo 

pelas regras de funcionamento do ginásio que determinam o tipo de equipamento (desportivo) 

calçado desportivo obrigatório e em condições de higiene, o uso de toalha, os tempo de 

duração das aulas, a sequência de gestão das aulas (aquecimento, fase principal e retorno á 

calma) entre outros aspectos. Na musculação, a estandardização verifica-se não só pelos 

aspectos focados mas também é determinada pelos equipamentos e normas de segurança 

implementadas que serão comuns a todos. 

 A estandardização dos resultados passa um pouco pelo estabelecimento de objectivos e 

pela similaridade dos casos a abordar com objectivos comuns. Não só os profissionais seguem 

as normas do ACSM (Colégio Americano de Medicina Desportiva) quanto á prescrição 

efectuada como também se procura sempre enquadrar dentro dos mesmos parâmetros sem que 

com isso se deixe de individualizar e personalizar o serviço. Qualquer das formas tem que 

existir uma base teórica e científica comum que homogeneíze a intervenção dos profissionais 

em serviço. Nesta base, os serviços prestados, mesmo sendo intangíveis, imateriais, são tanto 

quanto possível sistematizados e estruturados segundo princípios bem claros e definidos. 
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 A Estandardização das qualificações é outro aspecto importante. Para cada função ou 

tarefa existe o cuidado de se seleccionar dentro das limitações existentes, os profissionais 

mais adequados para a prestação dos serviços. 

 

 Nesta fase, o Director Executivo do GE continua a assumir a maior parte das 

responsabilidades e funções. Mas no entanto tem que haver um compromisso entre as 

determinações exigidas pelo ACSM e a realidade portuguesa, especialmente na localidade 

onde o ginásio está implantado. Embora o principal objectivo seja o de perseguir os 

parâmetros estabelecidos e uma organização interna mais coerente e lógica, o facto é que 

enquanto não se atingir o “ponto morto” será mais difícil concretizar estas orientações uma 

vez que, a qualidade é um investimento dispendioso e passa pelo contratação de profissionais 

qualificados. 

 Podemos mesmo assim identificar perfeitamente na empresa,  segundo Mintzberg et al. 

(1995), o centro operacional, o vértice estratégico, a tecnoestrutura e as funções de apoio. 

 No centro operacional do GE, está a componente administrativa, onde se desenrolam os 

contactos directos com os clientes no desenrolar das aulas. Aqui, segundo o ACSM (1997), os 

lideres do exercício, professores ministram as suas aulas. Os serviços estão perfeitamente 

estandardizados pela forma como são apresentados, classes de ginástica, classes de aeróbica, a 

musculação, o cardiovascular e outros serviços. 

 Na outra extremidade, o vértice estratégico onde encontramos todos aqueles que estão 

responsabilizados pela organização da empresa, segundo o ACSM (1997),  são eles num 

Ginásio ideal, o Director Geral e Executivo, o Director de Fitness e o Especialista do 

exercício. O vértice estratégico tem como função assegurar que a organização cumpra a sua 

missão eficazmente. No Ginásio estas três funções referidas são acumuladas por uma única 

pessoa por motivos de rentabilidade.  Essa função assumida pelo professor João Jorge visa a 

afectação dos recursos, incluindo: 

  

a.Concepção da própria estrutura; 
b.A atribuição de pessoas e de recursos a tarefas; 
c.A emissão de ordens e autorização das decisões mais importantes efectuadas pelos 

funcionários; 
d.A resolução das perturbações no trabalho que implica a resolução dos conflitos; 
e.O tratamento das excepções e dos problemas que sobem a linha hierárquica para resolução; 
f.O controlo que implica a revisão das actividades dos empregados; 

g.A disseminação, que implica a revisão das actividades dos empregados; 
h.E a direcção que diz respeito ao preenchimento dos postos dentro da organização; 
i.Á remuneração e á motivação dos funcionários. 
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 Como as funções do vértice estratégico são acumuladas por uma única pessoa, não se 

pode falar propriamente de uma linha hierarquia estabelecida uma vez que prevalece mais um 

ajustamento mútuo. A supervisão das funções exercidas pelos professores em serviço é feita 

directamente pelo vértice estratégico representado por uma única pessoa. 

 

 A tecnoestrutura também é uma função acumulada pelo director do ginásio o qual 

estandardiza o nível de qualidade dos serviços, estabelecendo a forma de prestação dos 

mesmos, bem como quem é que vende os serviços. No GE, prevalece o ajustamento mútuo 

em que a coordenação das funções e realizado por um processo de comunicação informal. 

  

 As fases do desenvolvimento estrutural do Ginásio podem-se facilmente delinear como 

anteriormente vimos. (Mintzberg, 1995) assim, á medida que as organizações crescem, 

passam por períodos de transição estrutural que constituem mudanças de natureza mais do que 

mudanças de grau (mudanças qualitativas e não mudanças quantitativas). Na revisão de um 

trabalho sobre o crescimento das organizações, Starbuck (1965) citado por Mintzberg  (1665), 

discute o que ele designa como “modelos de metamorfose”, em que o crescimento é 

concebido, não como um processo “marcado por mudanças abruptas e descontínuas” das 

estruturas das organizações e das condições nas quais estas funcionam. Tal se tem verificado 

na estrutura organizacional do Ginásio que de certa forma precisa de ser repensada á luz de 

um esquema estrutural fundamentado de forma a evitar pequenos atritos internos e melhor 

contar com uma articulação entre todos os participantes envolvidos. Se numa primeira fase, 

podemos caracterizar o GE quanto aos mecanismos de coordenação como ajustamento 

mútuo , Mintzberg (1995), neste momento caminha para uma forma mais coerente e 

estruturada. E assim, quando a organização cresce, a comunicação directa, pessoal, torna-se 

insuficiente para assegurar a coordenação:  Torna-se então necessário criar outros níveis de 

gestão e é necessário recorrer mais á supervisão directa para assegurar essa coordenação o que 

marca o aparecimento da estrutura empresarial. 

 

 O controlo do trabalho fica nas mãos do operador visto que se trata de um mecanismo 

simples e é utilizado nas mais simples das organizações no ajustamento mútuo. No entanto o 

GE também utiliza a supervisão directa onde o Director Técnico (Mestrando em Exercício e 

Saúde pela FMH), coordena o trabalho de todos os operacionais (Instrutores, Monitores de 

Fitness) que desenvolvem a sua actividade no GE. No entanto, e cada vez mais, procurando 
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sempre a implementação de um sistema de qualidade, a organização do GE tende para um 

processo de estandardização dos processos de trabalho (Mintzberg, 1995). Isto é, a 

coordenação começa no estirador, querendo dizer que cada vez mais os serviços prestados 

devem ser estruturados e sistematizados em fichas técnicas que os parametrizam. Também os 

processos de trabalho são estandardizados, na medida em que o conteúdo do trabalho é 

especificado ou programado. O GE caminha também para uma estandardização quer dos 

resultados quer das qualificações. No primeiro,  serão especificados de antemão as dimensões 

e o desempenho na prestação do serviço e no segundo, aqueles que prestam o serviço devem 

obedecer a determinados requisitos relativos ao tipo de certificação que possuem para 

poderem fazer parte dos operacionais da empresa. 

 

 A fase empresarial traz consigo uma divisão vertical do trabalho, com um empresário 

que toma ele próprio todas as decisões importantes, que coordena a sua execução pela 

supervisão directa e os restantes membros da organização que executam as suas ordens. 

Estamos na fase 1, a estrutura empresarial, mas a transição faz-se sentir para uma estrutura 

burocrática.  Esta parece que começa com a especialização do trabalho facto que acontecerá 

quando o Ginásio atingir o seu ponto morto (Break Even point) e se possa pensar em contratar 

um técnico para cada actividade deixando disponível o criador da empresa (empreendedor) 

para assumir exclusivamente a Direcção e a função de Director de Fitness consultando os 

clientes e prescrevendo a actividade física que será então supervisionada por Monitores 

devidamente formados. Numa primeira fase, a especialização requer a criação de uma 

hierarquia que possa efectuar a coordenação; depois, á medida que o trabalho se vai tornando 

mais especializado e que as unidades se vão tornando maiores, a organização volta-se para a 

estandardização para coordenar as suas actividades. Aparece então uma divisão do trabalho 

administrativo entre aqueles que concebem o trabalho e aqueles que o supervisionam: 

acrescenta-se uma tecnoestrutura para planear e formalizar o trabalho.  

 Podemos constatar que o organograma (quadro 41),  não só procura seguir as 

orientações do Colégio Americano de Medicina Desportiva (1997), como é o objectivo do GE 

e também vai de encontro com a teoria apresentada por Mintzberg (1995). 

 

 Teremos então um Ginásio classificado no nível 4 (quadro 39), se perseguir não só 

estes objectivos em termos estruturais como em termos dos serviços prestados e se seguir 

planos de emergência e contratar profissionais qualificados que assegurem a qualidade técnica 

do acompanhamento. 



 

 

 
288 

  “A rede, uma nova estrutura organizacional”, especialistas em gestão estão a 

reconhecer a necessidade de uma estrutura circular ou em forma de rede, em que a liderança 

flui do centro e não de cima para baixo.  As mulheres trabalham quase sempre intuitivamente 

a partir do centro. Helgesen descobriu que as mulheres do seu estado usavam sistemas de rede 

para estruturar as suas vidas profissionais (O´Brien, 1996). 

  Frances Hesselbein, directora nacional executiva da Girls Scouts dos Estados Unidos e 

hoje presidente da Fundação Peter Drucker para a Gestão não lucrativa, criou uma tabela de 

gestão circular em que os postos do pessoal estavam em rotação. Nancy Badore, directora 

executiva do centro de Desenvolvimento Executivo da Ford, colocou-se no centro da tabela, 

com lideres de programa partindo da sua posição. 

 A informação numa rede flui em todas as direcções, permitindo ao mesmo tempo ao 

centro da rede enviar e receber informação em vários pontos. Os nódulos, locais de 

intersecção, fornecem conexões e apoio á rede, demonstrando o significado das inter-relações. 

 Na circularidade de uma rede, a autoridade vem da conexão com as pessoas á volta em 

vez da distância dos que estão mais abaixo; este facto por si ajuda a promover uma 

abordagem de equipa a estratégia da rede é guiada pela oportunidade, funciona através da 

intuição e caracteriza-se por uma paciência em que se espera para ver o que vem a seguir. 

Esta também é mais uma visão para além da muito bem estruturada e fundamentada proposta 

de (Mintzberg, 1995). 

 

 

2.5.12. Legislação do trabalho / Contratos e a qualidade inerente aos 

processo de contratação do “Staff”.  

 

 

 O termo “staff” ou “funcional” para Allen (1995), citado por Mintzberg (1995), 

apresenta as actividades principais de “staff” ou “funcionais” como consistindo em oferecer 

conselho, das sugestões e intervir com capacidade consultora na formulação dos objectivos, 

dos regulamentos e dos procedimentos que governam as operações centrais da organização, 

em suma, as relacionadas com a passagem das decisões á prática e o desempenho de serviços 

específicos de apoio á linha hierárquica, por exemplo, a elaboração de sistemas de orçamento 

e o recrutamento do pessoal operacional. 
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 Um dos aspectos a ter em consideração numa organização e do qual depende o bom 

funcionamento prende-se com os processos pelos quais a entidade empregadora e todos 

aqueles que prestam o seu contributo sendo para isso remunerados, chegarem a acordo e 

estabelecerem um regime contratual regido por determinados aspectos os quais estão previsto 

por lei. Da satisfação mútua de ambas as partes quanto á forma vinculativa e retorno auferido 

pelo serviço prestado resultará uma maior satisfação de todos os profissionais envolvidos e 

consequentemente o ambiente de trabalho será positivo porque existe satisfação. Assim, a 

relação jurídico – laboral entre empregador e prestador do trabalho é extremamente 

importante e deve ser cuidada á luz dos seguintes diplomas legais que o regem 

fundamentalmente, nomeadamente: 

 

a. D.L. 49 408 de 24.11.69, estabelece o regime jurídico do contrato individual de trabalho, 
constituindo o diploma fundamental aplicável à relação jurídico laboral, nele se contendo a 
disciplina dos direitos e obrigações das partes. 

b. D.L. 64 – A/89 de 27.2, estabelece o regime jurídico da cessação do contrato de trabalho, 
assim como o regime jurídico da contratação a prazo. 

c. D.L. 874/76 de 28.12, estabelece o regime jurídico das férias, feriados e faltas dadas pelo 
trabalhador. 

d. D.L. 409/71 de 27.9, alterado pela Lei 21/96 de 23.7, contém a disciplina jurídica do tempo de 
duração do trabalho. 

e. D.L. 421/83 de 2.12, disciplina a prestação de trabalho suplementar. 
f. D.L. 398/83 de 2.11, prevê e regulamenta a suspensão do contrato de trabalho, por factos 

respeitantes á entidade empregadora ou ao trabalhador. 
g. L. 17/86 de 14.6., regulamenta em especial os efeitos decorrentes do não pagamento 

atempado das remunerações devidas ao trabalhador. 
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2.6.  Quinta dimensão do SERVQUAL, EMPATIA: 

 

 

 

  Zeithaml et al.(1990),  define esta dimensão como um aspecto humano, a firma fornece 

uma atenção individualizada aos seus clientes. 

 

 A empatia refere-se a uma atenção individual a cada cliente, aos horários de 

funcionamento se são convenientes aos clientes, se existe atendimento personalizado entre 

outros aspectos relacionados com o conceito de empatia. 

 

 Empatia “compreensão do eu ou de outrém, procurando prever as suas potencialidades 

mediante um esforço de lucidez e participação” Costa & Melo (1994) 

 

 A empatia envolve o pessoal operacional e os clientes a quem se dirige o serviço. 

Normalmente solicita dos operacionais a capacidade de compreender as determinantes do 

comportamento que, segundo Tolman (1974), são processos ou variáveis que intervêm entre 

as causas iniciais do comportamento e o resultado final. Existem três classes de determinantes 

do comportamento: 

 

Capacidades : são os actuais talentos do indivíduo. 

Ajustamentos do comportamento : é a actividade mental que decorre quando um 

indivíduo enfrenta um problema. 

Determinantes imanentes ou causas iniciais do comportamento :  

   a. Hereditariedade; 

   b. Experiência anterior; 

   c. Estimulação do meio; 

   d. Estado actual fisiológico. 

 

 O pessoal operacional deve estar preparado para conhecer o comportamento do 

consumidos, as características que influem, os papeis do consumidor, tipos de 
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comportamentos de compra, os processos de decisão do comprador entre outros aspectos 

importantes relativos ás motivações dos clientes já anteriormente focados. 

 Normalmente a decisão dos consumidores assenta no seu aprendizado, crenças e 

atitudes. O aprendizado corresponde as mudanças no comportamentos do indivíduo a partir da 

sua experiência. A crença é um pensamento descritivo da pessoa sobre alguma coisa, podendo 

basear-se em conhecimentos reais, opiniões ou fé, podendo ou não ser acompanhada de uma 

carga emocional. As atitudes são avaliações, sentimentos e tendências relativamente 

consistentes quanto a um objecto ou ideia. As atitudes levam as pessoas a gostar ou desgostar 

das coisas, a aproximar-se ou afastar-se delas (Kotler & Armstrong, 1998). Portanto, a 

empresa GE através do seu pessoal em contacto deve compreender que as atitudes seguem um 

padrão, e é difícil mudá-las. A empresa deve tentar adequar o seu produto a atitudes já 

existentes. 

 

 As pessoas desempenham vários papeis na decisão de uma compra (Kotler & 

Armstrong, 1998): 

 

 Iniciador : aquele que lança a ideia de comprar um produto ou serviço específico; 

 Influenciador : aquele cujos pontos de vista e conselhos podem influenciar a 

decisão; 

 Decisor : aquele que toma a decisão ou parte dela – se deve comprar, o quê, como 

ou onde comprar; 

 Comprador : aquele que efectivamente faz a compra; 

 Usuário : aquele que consome ou utiliza um produto ou serviço. 

 

 Processos de decisão do comprador (Kotler & Armstrong, 1998): 

a. Reconhecimentos da necessidade ; 
b.Busca de in formação : 
 Fontes pessoais: família, amigos, vizinhos, conhecidos. 
 Fontes comerciais: publicidade (cartazes, panfletos, maillings); 
 Fontes públicas: mass média, jornais. 

c.Fontes experimentais: manuseio e uso do produto (aula grátis). 
d.Aval iação das alternat ivas ; os consumidores vêem o serviço prestado no GE como um 

grupo de atr ibutos  atribuindo diferentes graus de importância a diferentes atributos (Atributos 
= Dimensões explícitas no questionário Servqual). O consumidor provavelmente vai 
desenvolver um conjunto de conceitos  quanto á posição de cada marca (ISCF)  específica. 
A sat is fação total  do serv iço  esperado pelo consumidor varia conforme os níveis dos 
diferentes atributos. O consumidor desenvolve em função do processo um conjunto de 
procedimentos de avaliação. 
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e.Decisão de compra ; 
f.Comportamento pós -compra : O consumidor ficará satisfeito ou insatisfeito com a compra e 

terá um comportamento pós-compra que interessa ao profissional ao Gestor do Ginásio ou 
profissional de marketing . O que determina a satisfação ou insatisfação do comprador com a 
compra depende da relação entre as expectativas do consumidor e o desempenho percebido: 
 Se o serviço prestado no GE não atender ás expectativas, o consumidor ficará 

desapontado; 
 Se o serviço do GE satisfizer as expectativas ele ficará satisfeito; 
 Se exceder as expectativas ele ficará encantado. 

  

 Este é o objectivo final deste estudo, verificar para os atributos (dimensões) explícitas 

por Zeithaml et al. (1990) se o cliente está desapontado, satisfeito ou encantado. 
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CAPÍTULO III 

QUADRO TEÓRICO OU PROBLEMÁTICO 

 

 

 

   3.1. Objectivos do Trabalho; 

   3.2. Concepção Experimental ou Metodológica; 

   3.3. Apresentação dos Resultados; 

   3.4. Discussão dos Resultados; 

   3.5. Conclusões; 

   3.6. Recomendações; 

   3.7. Definições Operacionais; 

   3.8. Bibliografia; 

     3.9. Anexos. 
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3.1. OBJECTIVOS DO TRABALHO. 

 
 

 

 O objectivo deste trabalho prende-se com a necessidade de avaliar a qualidade do GE, 

enquanto empresa de prestação de serviços na área das actividades físicas e desportivas tal 

como está explicitado no final do capítulo anterior. 

  Pretende-se avaliar a empresa no tocante á qualidade dos seus serviços na perspectiva 

do consumidor e confrontar essa imagem de qualidade com os aspectos técnicos inerentes ao 

conceito de qualidade. Será então, em função da informação recolhida estabelecida uma 

estratégia de marketing que será orientada em função dos resultados obtidos. Resumindo, o 

objectivo deste trabalho é centrar-se na troca e na transação e no envolvimento referente a esta 

permuta. 

 

 A troca é o acto  de se obter um objecto desejado dando alguma coisa em retribuição. 

Para que haja uma troca , são necessárias várias condições nomeadamente (Kotler & 

Amstrong, 1998): 

 

a.Devem de participar como é óbvio pelo menos duas partes; 
b.Cada uma das partes deve ter algo de valor para a outra, deve querer negociar; 
c.Cada parte deve ter liberdade de aceitar ou rejeitar a oferta da outra; 
d.Cada parte deve ser capaz de se comunicar e fornecer o objectivo prometido; 
e.As partes devem chegar a um acordo. 

 

 Se a troca é o conceito central do marketing, a transação é uma unidade de medida. A 

transação consiste em uma troca de valores entre duas partes. O conceito de troca leva ao 

conceito de mercado. O mercado é o grupo de compradores reais e potenciais de um produto. 

Esses compradores têm uma necessidade ou desejo específico, que pode ser satisfeito através 

da troca. Assim, o tamanho de um mercado depende do número de pessoas que apresentam 

necessidades, têm recursos para fazer trocas, e estão dispostas a oferecer esses recursos em 

troca do que desejam. Assim, Marketing significa administrar  mercados para chegar a trocas, 

com o propósito de satisfazer as necessidades e desejos do homem. Assim, voltamos á nossa 

definição de marketing como um processo pelo qual o indivíduo e grupos obtêm o que 

precisam e desejam através de trocas de produtos de valores.  
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 O Conceito de marketing social   sustenta que a organização deve determinar as 

necessidades, desejos e interesses dos mercados-alvo, e então proporcionar aos clientes um 

valor superior de forma a manter ou melhorar o bem estar do cliente e da sociedade. 

 Este conceito questiona se o conceito tradicional de marketing é adequado a uma época 

com problemas ambientais, escassez de recursos naturais, rápido crescimento populacional, 

problemas económicos no mundo inteiro e serviços sociais negligentes. Perguntar se a 

empresa se preocupa em  servir e satisfazer os desejos individuais dos seus clientes e se 

procura cada vez mais em melhorar os seus serviços a longo prazo relativamente á sociedade 

para a qual se dirige. Segundo o conceito de marketing social, o conceito tradicional de 

marketing não percebe os possíveis conflitos entre os desejos a curto prazo do consumidor e 

seu bem-estar a longo prazo. 

 O conceito de marketing social exige que os profissionais de marketing equilibrem três 

factores ao definirem a sua política de mercado: 

a.Os lucros da empresa. 
b.Os desejos do consumidor. 
c.Os interesses da sociedade. 

 

 No início as empresas na sua maioria tomavam decisões com base nos lucros que 

poderiam obter a curto prazo. Mais tarde começaram a perceber a importância a longo prazo 

de satisfazer os desejos do consumidor, e surgiu o conceito de marketing. Hoje em dia muitas 

companhias começam a pensar nos interesses da sociedade quando tomam decisões de 

marketing. 

 

 O Conceito de marketing social está no centro de um triângulo cujos vértices são 

representados respectivamente pela sociedade (bem estar do homem), consumidores 

(satisfação de desejos) e a empresa (lucros) (Kotler & Amstrong, 1998).  

 

 As empresas de hoje lutam com mudanças de valores e orientações, do cliente, 

estagnação da economia declínio ambiental, aumento da concorrência global e uma série de 

outros problemas económicos políticos e sociais. Contudo, esses problemas também oferecem 

oportunidades de marketing. Hoje examinamos com mais cuidado as principais tendências e 

forças que estão a mudar a paisagem do marketing e desafiando a sua estratégia:  

 

a. Crescimento do marketing sem fins lucrativos,  
b. A rápida globalização,  
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c. A economia mundial em mutação, 
d. Apelo para acções de maios responsabilidade social - exigência de mais ética e 5. 

responsabilidade Social. 
 

 Assiste-se hoje ao crescimento do marketing sem fins lucrativos. Se Antigamente o 

marketing era aplicado na sua maioria ao sector de negócios. Porém nos anos recentes tornou-

se também um grande componente das estratégias de muitas organizações sem fins lucrativos 

como faculdades, hospitais, museus, orquestras sinfónicas, e até mesmo igrejas (Kotler & 

Amstrong, 1998).  

  

 Também a rápida globalização da economia mundial atravessou mudanças radicais nas 

ultimas duas décadas. As distâncias geográficas e culturais encolheram com o advento dos 

aviões a jacto, máquinas de fax, modem nos computadores, transmissões mundiais de 

televisão por satélite e outras técnicas avançadas. Isso permitiu que as companhias 

expandissem enormemente a sua área de actuação, compra e fabricação, e o resultado foi um 

ambiente de marketing mais complexo, tanto para as empresas quanto para os consumidores. 

 Hoje em dia quase todas as empresas, grandes ou pequenas, são atingidas de alguma 

forma pela concorrência global - desde a florista da vizinhança que compra as suas flores a 

produtores europeus, á pequena loja de roupas que compra na Ásia. 

 A economia mundial em mutação - Grande parte do mundo empobreceu nas Ultimas 

décadas. Uma economia mundial resultou em tempos mais difíceis para os consumidores e os 

profissionais de marketing. As necessidades das pessoas são cada vez maiores em todo o 

mundo, mas em muitas áreas  não há dinheiro para a aquisição dos bens desejados. Os 

mercados, afinal de contas, consistem em pessoas com necessidades e poder aquisitivo, que 

muitas vezes é baixo. Em Portugal, embora os salários subam , o poder de compra real está 

em declínio, especialmente para os trabalhadores menos qualificados. Em muitas famílias esse 

poder de compra só se mantêm porque os dois conjugues trabalham. 

 As condições da economia actual criam tantos problemas quanto oportunidades para os 

profissionais de marketing. Algumas empresas enfrentam uma procura em declínio e vêm 

poucas possibilidades de crescimento. Outras, porém, estão criando novas soluções para os 

novos problemas dos consumidores. Muitas estão a encontrar formas de oferecer “mais por 

menos”. 

 O apelo para acções de maior responsabilidade social. Exigência de mais  ética e 

Responsabilidade Social . Um terceiro factor no ambiente do marketing de hoje é a maior 

exigência para que as empresas se responsabilizem pelo impacto social e ambiental das suas 
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actividades. A Ética corporativa tornou-se um tópico quente em quase todos os cenários de 

negócios, da sala da directoria de uma empresa á sala de aulas de uma faculdade de gestão. E 

poucas empresas podem ignorar as renovadas exigências do movimento ambientalista. 

 A Ética e os movimentos pelo meio ambiente irão exigir ainda mais das empresas no 

futuro. Á medida que nos aproximamos do próximo século, as empresas terão de voltar-se 

para o cliente e para o mercado em tudo o que fizerem. Muitas empresas ainda planeiam os 

seus produtos  sem pensar  na preferência do consumidor, e esses produtos são rejeitados no 

mercado. A chave de sucesso numa paisagem de marketing que sofre rápidas mudanças será 

uma forte centralização no mercado e um total compromisso do marketing de prover valor 

para os clientes. 

 Embora muitos factores contribuam para o sucesso da empresa, as companhias bem 

sucedidas de hoje são fortemente centradas no cliente e muito comprometidas com o 

marketing. O marketing é um processo social e de gestão pelo qual os indivíduos e grupos 

obtém o que necessitam e desejam através da criação e troca de produtos e valores. 

Subjacente ao marketing está o conceito fundamental de necessidade do homem, que é um 

estado de carência percebida. A necessidade básica é transformada pela cultura e 

personalidade em um desejo do homem. Este desejo, quando ligado ao poder aquisitivo, 

torna-se numa demanda.  Os profissionais de marketing dirigem essas demandas criando 

produtos e serviços apropriados. Esses produtos satisfazem as necessidades e desejos e 

oferecem valor, a percepção do cliente da diferença entre as vantagens de possuir e usar o 

produto e o custo para adquiri-lo. Se o produto oferecer um bom valor, irá criar satisfação no 

cliente. A ideia complexa de qualidade está intimamente ligada á satisfação. Qualidade 

significa não só ausência de defeitos, mas também que o produto oferece a satisfação que o 

cliente busca. 

 O marketing ocorre quando as pessoas decidem satisfazer as suas necessidades e desejos 

através de um processo de troca. Quando valores são realmente trocados entre duas partes, 

ocorre uma transação. Se uma série de transações ocorrer entre as mesmas partes, desenvolve-

se um relacionamento a longo prazo. Desenvolver esse relacionamento com os clientes 

através de fortes laços sociais e económicos tornou-se uma meta importante para muitos 

profissionais de marketing. 
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3.1.1. Estudo de marketing.  

 

 Marketing Inovador : O Ginásio deve buscar continuamente melhorias reais dos seus 

produtos e marketing. Se não perceber novas e melhores formas de conduzir os seus 

negócios acabará por perder clientes para outros Ginásios. 

 

 Marketing de Valor . O Ginásio deve empregar a maior parte dos seus recursos em 

investimentos para aumentar o valor do serviço que oferece. Muitas iniciativas dos 

profissionais da área - promoção de vendas isoladas, pequenas mudanças na forma de 

apresentação do serviço, propagandas extravagantes mas sérias - podem aumentar as 

vendas a curto prazo. O marketing consciente exige a construção de uma lealdade dos 

clientes a longo prazo, através de um aprimoramento contínuo do valor que eles recebem 

do marketing da empresa. 

 

 Marketing com Sentido de Missão . Significa que o Ginásio deve definir em termos 

sociais amplos, não em termos limitados de produto (serviço). Quando a empresa define 

uma missão social, os seus funcionários sentem-se melhor no trabalho e têm um sentido 

de direcção mais claro.  A missão social do serviço prestado pelo ginásio será a promoção 

da saúde, isto é, ajudar as pessoas pelo acompanhamento personalizado e cuidado usando 

as actividades físicas orientadas de forma objectivada de forma a que hajam ganhos em 

saúde. 

 

 Marketing Social . Aqui o Ginásio consciente toma decisões tendo em vista as suas 

exigências, os desejos e interesses do cliente e os interesses a longo prazo da sociedade. 

 O GE está ciente de que negligenciar esses interesses a longo prazo é um des-serviço 

para o cliente e para a sociedade e os Ginásios alertas vêm os problemas sociais como 

oportunidades. Ginásios orientados socialmente  projectam os seus serviços não só de 

forma agradável mas também de forma a serem benéficos. Os serviços  podem ser 

classificados conforme o seu grau de oferta de satisfação imediata e dos benefícios a 

longo prazo. Os produtos indesejáveis, como suplementos ineficazes, não têm apelo 

imediato nem produzem benefícios a longo prazo. Os serviços agradáveis oferecem alta 

satisfação imediata mas podem ser prejudiciais a longo prazo, como por exemplo 

exercícios executados em alto impacto de forma agradável á vista mas a longo prazo 
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podem trazer microtraumatismo - fracturas de esforço - e outras lesões tendinosas. Os 

serviços saudáveis, isto é executados de forma coerente podem por vezes não serem 

apresentados de forma apelativa mas beneficiam os consumidores a longo prazo. Os 

serviços desejáveis oferecem elevada satisfação imediata e elevados benefícios a longo 

prazo, como por exemplo o cardiovascular executado numa máquina com um interface 

agradável e com controlo dos parâmetros fisiológicos dando segurança e com 

acompanhamento de um profissional credenciado. 

 

 

 

Quadro 43: Classificação Social dos Produtos (bens ou serviços) (Kotler & Amstrong, 1998) 

 

        Satisfação imediata. 
 
            Baixa    Alta 
 
       Benefícios   Alta  Produtos   Produtos 
 dos Consumidores    Saudáveis  Desejáveis 
   a longo prazo 
      Baixa  Produtos   Produtos 
       Indesejáveis  Agradáveis 
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3.2. CONCEPÇÃO EXPERIMENTAL OU METODOLÓGICA. 
 

 

 

 

 Este estudo segue prioritariamente a organização e metodologia estabelecida no 

desenvolvimento de um projecto de estudo. A metodologia  a seguir neste estudo persegue os 

passos estabelecidos num estudo típico de marketing. Os passos descritos seguem a sequência 

de desenvolvimento de um projecto científico e também a forma apresentada pelo autor 

Cohen (1995), refere os passos a seguir para um estudo de abertura de um Health Club na 

Cidade de San Marino California. Irei orientar este estudo segundo estes passos mas, 

enquanto que o estudo por ele apresentado visa a implementação de um novo ginásio, o 

objectivo do presente projecto visa antes avaliar a qualidade do GE, com base em aspectos 

que se prendem com aqueles inerentes a um Estudo de Marketing.  

 Mais importante, para fundamentar inúmeras questões de qualidade inerentes ás ISCF 

será necessário orientação bibliográfica que fundamente as dimensões do questionário SQ que 

de certa forma são os aspectos pertinentes em termos de qualidade implementada.  

 

 O estudo visa a monitorização da qualidade do GE, a qual será avaliada quer pelos 

critérios objectivos e definidos pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ) segundo as suas 

normas, mas também será avaliado através da comparação com as orientações de Instituições 

Internacionais que estabelecem a concepção destes espaços tais como as normas do ACSM 

(Orientações do Colégio Americano de Medicina Desportiva) da NYHA (Associação do 

Coração de Nova York) , da AMA (Associação Americana de Marketing) da YMCA (Young 

Man Cristian Association), da APCER (Associação Portuguesa de Certificação), da AMA 

(Associação Americana de Marketing) da legislação que regulamenta esta área de intervenção 

ou mesmo de acordo com princípios de Ética profissional entre outros aspectos de rigor tais 

como ferramentas de avaliação e auditoria de qualidade tais como o questionário SQ. 

 Uma vez que este estudo se destaca dos correntes estudos de investigação propostos 

para projectos de tese na área de Exercício e saúde, teremos que nos familiarizar com o 

ambiente próprio da área da gestão e do marketing, que utiliza ferramentas de investigação 

que embora diferentes se fundamentam por princípios idênticos e carecem de análise 

estatística adequada.  
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3.2.1.  AMOSTRA. 

 

 A amostra foi constituída por 131 respostas ao inquérito enviado a 591 clientes do GE 

inscritos até ao final do ano lectivo de 1997/98. Foram enviados a todos eles uma carta que 

continha um inquérito e um outro envelope para que este pudesse ser devolvido. Portanto, a  

amostra ficou dependente dos clientes que responderam ao inquérito. 
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3.2.2.  INSTRUMENTOS. 

 

 No presente estudo foi utilizado um questionário SQ   traduzido para a língua 

portuguesa, o qual foi tratado estatisticamente por intermédio de um Software designado por 

SPSS. 

 

A razão da opção por este modelo de análise prende-se com os seguintes aspectos: 

 

a. Tanto quanto conhecemos, não existe nenhum outro modelo para além do SQ, que   oferece 
ao “Centro Desportivo” um instrumento prático de avaliação da qualidade de um serviço 
prestado; 

b. O modelo possui um grande valor prático; 
c. O modelo é baseado nas expectativas do consumidor; 
d. O modelo serve para delinear as expectativas e experiências dos clientes; 
e. O modelo torna possível detectar potenciais defeitos na qualidade do serviço; 
f. Este modelo indica onde devemos agir de forma a melhorar a qualidade do Centro Desportivo; 

g. O modelo é um instrumento de confiança , testado e validado. 
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3.2.3. VALIDADE DOS INSTRUMENTOS (SERVQUAL). 

 

 

 

 O SQ é um questionário desenvolvido por Zeithaml, Parasuraman, Berry (1990). Em 

1983 submeteram a sua primeira proposta ao “Marketing Science Institute” (MSI) para obter 

fundos de forma a elaborar um estudo de investigação sobre o assunto da qualidade. Este 

estudo foi desenvolvido em diferentes fases. Numa primeira fase foi elaborado um estudo 

qualitativo extensivo sobre a qualidade e dos serviços prestados aos clientes e sobre os 

executivos das companhias de prestação de serviços do qual resultou no desenvolvimento do 

modelo de qualidade do serviço. Na Segunda fase foi efectuado um estudo empírico em larga 

escala que se orientou sob a perspectiva do consumidor usando para isso o modelo de 

qualidade do serviço por eles criado. Desta fase desenvolveram a metodologia para a medição 

da qualidade do serviço que foi designada por SQ, tendo sido refinadas as conclusões 

respeitantes ás dimensões que os clientes utilizam para julgar da qualidade dos serviço. Na 

terceira fase foi efectuado um estudo empírico que focou no prestador do serviço que 

corresponde a metade do modelo por eles elaborado. Esta fase envolveu uma investigação em 

89 campos separados cargos ou funções de 5 companhias nacionais de serviços. Estas três 

primeiras fases  de pesquisa incluíram entrevistas a grupos de clientes, entrevistas a 

empregados, entrevistas em profundidade a executivos,  levantamento de clientes, 

levantamentos de gestores e levantamentos de empregados de primeira linha. Foram 

estudados seis sectores de serviços tais como, reparação de electrodomésticos, cartões de 

crédito, seguros, telefonemas de longa distância, bancários  e  corretores de fiança. 

 Na fase quatro, o seu estudo focalizou-se  nas expectativas dos clientes relativamente 

aos serviços nomeadamente, como é que os clientes formam as suas expectativas e as 

influencias chave que afectam este processo. O seu protocolo de investigação foi o de 

explorar através de investigação qualitativa, o modelo que encontraram e assim relações de 

testes dentro do modelo qualitativo. Na fase quatro investigaram outros serviços ainda não 

abordados tais como serviços de automóveis, serviços de equipamento, hotéis e aluguer de 

camiões. 

 As questões que estão por detrás do estudo efectuado elos autores referidos prende-se 

com a preocupação de determinar o que é a qualidade do serviço, quais as causas dos 
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problemas da qualidade do serviço e o que podem as organizações fazer para resolver estes 

problemas e melhorar os seus serviços. 

 Assim, os objectivos da utilização deste questionário prendem-se com a preocupação de 

poder objectivamente responder a questões distintas tais como: 

 Para se enfrentar de frente a mística e os mitos que envolvem a qualidade do serviço  e 

limitam o progresso, oferecer uma estrutura que possibilite aos gestores compreender e 

melhorar a qualidade do serviço, oferecer orientações específicas e práticas para se melhorar o 

serviço e por fim, expressar o sentimento de urgência que se sente acerca da melhoria da 

qualidade do serviço em termos globais e para as ISCF em particular que estão longe deste 

traçado. 

 Se verificar-mos  a qualidade do serviço é um assunto central na América. Uma das 

razões para esta orientação deve-se ao facto de que a economia dos Estados Unidos se tornou 

uma economia de serviços. Os serviços contribuem para cerca três quartos do produto 

nacional bruto e nove dos 10 novos empregos  que a economia cria. Tal como David Birch 

citado por Zeithaml et al. (1990), por escreve “costumávamos ser bons a fazer crescer as 

coisas e continuamos a sê-lo, mas com virtualmente ninguém envolvido. O emprego na 

agricultura foi-se de vez, de metade dos nosso empregos para cerca de 2% deles. Hoje em dia 

apenas 9% dos trabalhadores americanos trabalham em fábricas. Contudo, criámos milhões de 

empregos, o que não é de todo surpreendente é que estas pessoas todas em vez de fazerem 

coisas fornecem serviços. 

 Evidentemente que o panorama nacional difere um pouco do americano mas contudo 

também é um facto que a prestação de serviços tem tido um incremento significativo e 

nomeadamente na área das actividades físicas e desportivas com o boom  das ISCF. Carece 

agora regulamentar e estruturar em que termos devem orientar-se. 

 As dimensões da qualidade dos serviço prestado são alguns dos aspectos salientados por 

este questionário e que nos permitem ter uma panorâmica acerca da percepção do cliente ao 

responder ao SQ. As dimensões  que caracterizam a visão do cliente sobre a qualidade do 

serviço são respectivamente: 

a.Tangibilidade que incluem a aparência física das instalações, equipamento, pessoal e materiais 
de comunicação; 

b.Confiança que é a habilidade para desenvolver o serviço prometido de forma rigorosa; 
c.Responsabilidade reflecte-se no desejo de ajudar o cliente e fornecer um serviço pronto; 
d.Competência que se traduz na posse de ski l ls  requeridos e no conhecimento adequado para se 

prestar o serviço; 
e.Cortesia é a delicadeza, respeito, consideração e a amizade do pessoal em contacto; 
f.Credibilidade é a veracidade, acreditação e honestidade do prestador do serviço; 
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g.Segurança é a distância do perigo, risco ou dúvida; 
h.Acesso é a aproximação e a facilidade para o contacto; 
i.Comunicação, manter o cliente informado utilizando para isso linguagem que ele possa 

compreender devendo escutá-lo; 
j.Compreender o cliente, deve-se fazer um esforço para conhecer os clientes e as suas 

necessidades. 
 

 O SQ é um instrumento de medida da percepção do cliente acerca da qualidade do 

serviço. Para assegurar esse facto, este instrumento possui certas propriedades estatísticas e 

aceitação alargada. 

 

 O SQ é um instrumento parcimonioso consistindo em duas secções: 

a. Uma secção de expectativas contendo 22 afirmações para averiguar as expectativas gerais 
dos clientes respeitantes ao serviço; 

b. A secção da percepção contendo 22 afirmações que medem a avaliam a ideia que o cliente 
tem da empresa avaliada dentro da categoria do serviço. 

 

 No desenvolvimento do SQ, o instrumento para medir as percepções do cliente quanto á 

qualidade do serviço, foram seguidos vários procedimentos para se desenharem as escalas 

para medida dos constructs que não são directamente observáveis. Foram desenvolvidos 97 

itens, capturando as dez dimensões da qualidade dos serviço identificadas na fase 

exploratória. Estas dimensões foram resumidas num par de afirmações, uma para medir as 

expectativas acerca das firmas em geral dentro das categorias de serviços a ser investigados., 

e o outro para medir as percepções acerca da firma em particular cuja qualidade do serviço foi 

avaliada. 

 

 Amostra de declaração de expectativas: “Quando esta forma promete fazer algo num 

certo tempo, deve fazê-lo.” 

 Amostra de declaração de percepção: “Quando xyz promete fazer algo num certo 

tempo, fá-lo.” 

 

 Uma escala de 7 pontos que vai do 7 (concordo fortemente) até ao 1 (discordo 

Fortemente) acompanham cada afirmação. 

 A utilização de escalas é muito comum segundo Aníbal Pires e Ana Paula Santos (1996) 

em questionários. Consiste na criação de escalas para pontuação e avaliação dos atributos da 

satisfação. As escalas podem ser ordenativas (em que se requer uma ordenação dos factores 

pela sua importância ou preferencia tal como acontece no SQ)  ou avaliativas (em que é 
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requerida uma pontuação para cada um dos factores tal como no grupo de 22 questões do SQ). 

As escalas avaliativas podem ter várias dimensões, sendo as mais comuns entre 1 e 5. No 

entanto há defensores da utilização de escalas de 1 a 7 tal como no questionário utilizado SQ, 

que permitem maior amplitude de resultados.  

 Os 97 itens deste instrumento foram condensados e refinados  através de uma série de 

colecção de dados e passos de análise.  Foram recolhidos dados a partir do instrumento inicial 

com 97 afirmações a partir de 200 clientes, dividido igualmente por homens e mulheres. O 

questionário bruto foi convertido em percepção menos expectativa  para os vário itens. Os 

resultados foram analisados utilizando diferentes análises estatísticas. Estas análises 

resultaram na eliminação de cerca de dois terços dos itens originais e na consolidação de 

várias dimensões de qualidade  em novas dimensões combinadas. Para se verificar a 

fiabilidade e validade da escala condensada, foi administrada a 4 mostras independentes de 

aproximadamente 190 clientes cada. Uma análise dos dados das 4 amostras conduziram a um 

refinamento adicional do instrumento e confirmaram a sua fiabilidade e validade. O 

instrumento final consiste em 22 itens, divididos em 5 dimensões da qualidade do serviço 

descritos em tangibilidade, fiabilidade, responsabilidade, segurança e empatia. 

 As várias análises estatísticas conduziram á construção do SQ, revelando consideráveis 

correlações entre itens representando  várias das dimensões originais. 

 

 As várias análises estatísticas efectuadas na concepção do SQ, revelaram correlações 

consideráveis entre os itens que representam várias das dimensões originais. O quadro 

superior mostra a correspondência entre as dez dimensões originais e as cinco dimensões do 

SQ. Embora o questionário possua apenas cinco dimensões distintas, reúne facetas das dez 

dimensões conceptualizadas.  

  

 Os autores do questionário usaram-no em muitos diferentes estudos desde que o 

desenvolveram e testaram. Os resultados destes estudos mostraram consistentemente que a 

fiabilidade ou segurança da pessoa ou organização  é a dimensão mais importante e a menos 

importante é  a tangibilidade. Relativamente á performance ao longo das dimensões do SQ 

nos resultados provenientes de um estudo são muito reveladores. Quanto mais negativo for o 

valor do SQ,   tanto mais sério  é o déficit serviço-qualidade aos olhos do consumidor. 

Verificando-se que  a dimensão mais importante do serviço prestado , fiabilidade, possui o 

valor mais negativo do SQ. A Segunda dimensão mais importante , conformidade,  possui o 

segundo valor mais negativo. A dimensão menos importante, tangibilidade,  possui um ligeiro 
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valor positivo, implicando que a companhia no estudo em causa em média excede as 

expectativas dos clientes nesta dimensão. Nota-se uma diferença clara entre  as prioridades 

expressas pelos clientes e o nível da qualidade fornecida pelas companhias referentes no 

estudo. 

 

 As 22 questões relativas ao SQ (quer na secção das expectativas quer na secção da 

percepção) estão agrupadas em cinco dimensões como se segue: 

 

Quadro 44: As cinco dimensões do SQ e grupos de questões que implicitamente 

referem as dimensões no questionário SQ. 

 

Dimensão     Questões relativas ás dimensões. 

 

Tangibilidade     Questões de    1  a 4 

Fiabilidade     Questões de    5 a 9 

Conformidade     Questões de  10 a 13 

Segurança     Questões de  14 a 17 

Empatia      Questões de  18 a 22 

 

  

 Avaliara qualidade do serviço usando o SQ envolve  estabelecer a diferença nas 

classificações que os clientes assinalaram nas questões relacionadas expectativas / percepções. 

Especificamente, o “GAP 5” ou valor para cada questão emparelhada, para cada cliente, é 

computada da seguinte forma: 

 

 Valor do SERVQUAL = Valor percepcionado – Valor da expectativa. 

 

 A qualidade do serviços de uma empresa ao longo de cada uma das cinco dimensões 

pode ser avaliada em todos os clientes fazendo a média dos seus valores do SQ nas questões 

que compõem a dimensão. Por exemplo, se N clientes responderam ao questionário SQ num 

levantamento, a média dos valores ao longo de cada dimensão é obtida através dos 2 passos 

seguintes: 

 

a.Para cada cliente, juntar os valores do SQ relativas á dimensão e dividir a soma pelo número de 
questões que compõem a dimensão. 
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b. Adicionar o valor obtido no passo anterior de todos os N clientes e dividir o total por N. 
 

 Os valores do SQ para as 5 dimensões obtidas anteriormente  podem ser usados para se 

determinar a média (somados e divididos por 5) para se obter uma medida geral da qualidade 

do serviço.  Esta medida global é um valor sem peso do SQ porque não toma em consideração 

a importância relativa que os consumidores atribuem ás várias dimensões. 

 

 Um valor geral com peso relativo ao SQ, toma em consideração a importância relativa 

das dimensões e o qual é obtido através dos 4 passos seguintes: 

  

a. Para cada consumidor,  calcular o valor médio SQ para cada uma das 5 dimensões (este passo é 
o mesmo no primeiro passo no procedimento de dois passos anteriormente delineado); 

b. Para cada cliente, multiplicar o valor SQ médio calculado  para cada dimensão (obtido no passo 
1) pela valor de importância atribuído pelo cliente relativamente a essa dimensão (o valor de 
importância corresponde apenas aos pontos que o cliente atribuiu á respectiva dimensão a dividir 
por 100); 

c. Para cada cliente, adicionar os valores SQ de ponderação (obtidos no passo 2) ao longo das 5 
dimensões de forma a obter valores SQ de ponderação combinados; 

d. Adicionar os valores obtidos no passo 3 ao longo dos N clientes e dividir esse valor pelo total N. 
 

 Aplicações do SQ tal como foi descrito, permite através dos dados obtidos calcular as 

diferenças entre as expectativas e realidade a nível de cinco níveis de satisfação, para cada par 

de questões em cada dimensão ou combinando ao longo de todas as dimensões. 

 Pela análise destas diferenças de valores uma empresa pode não só avaliar a sua 

qualidade geral do serviço percebido pelos clientes mas também identificar as dimensões 

chave e as facetas intrínsecas a essas dimensões, nas quais se deverá focar os seus esforços de 

melhoria da qualidade. O instrumento SQ e os dados gerados pela sua aplicação, pode 

também ser utilizado noutras aplicações. 

 

 Uma outra aplicação do SQ é a possibilidade de poder categorizar os clientes da 

empresa segundo vários segmentos de qualidade percebidos. (Elevado, médio, baixo) com 

base nos seus valores SQ individuais. Estes segmentos podem por sua vez ser analisados quer 

em termos demográficos, psicográficos  e inclusive outros perfis; a relativa importância 

das 5 dimensões na influencia das percepções da qualidade do serviço; e as razões que estão 

por detrás das percepções reportadas. 
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3.2.4. PROCEDIMENTOS / INSTRUMENTO. 

 

 

 

 O questionário aplicado está descrito nas páginas seguintes. Foi efectuada uma 

tradução para a língua portuguesa do questionário SQ pelo Instituto Superior de Economia e 

Gestão da Universidade de Santarém (ISEGI) a cargo do Professor Doutor Fernando Gaspar, 

que depois nos foi facultado para aplicação. 

 

 Numa primeira fase procede-se á codificação dos itens  de forma a se proceder á 

separação por categorias e sistematização dos dados.  

 Segundo o INE, no documento “Inquérito aos orçamentos familiares” vem expresso a 

definição da categoria sócio-económica que é uma “variável derivada” que se obtém a partir 

da conjugação dos atributos “condição perante o trabalho”, profissão”, “situação na 

profissão”, “ramo de actividade” e a variável que traduz a dicotomia sector público/sector 

privado. 

 

O inquérito divide-se em 5 partes: 

 

a. Informação geral - onde constam dados sobre o cliente e os seus hábitos. 
b. Ginásio Ideal - composta por 22 questões em  que se pretende que o cliente avalie o que é 

para ele um ginásio ideal. 
c. Factores - lista de 5 factores pelos quais o cliente deve distribuir um total de 100 pontos, 

conforme o grau de importância que lhe atribui. Cada um destes factores está intimamente 
ligado as cinco dimensões do Servqual. 

d. Ginásio Equilíbrio - composta por 22 questões em que se pretende que o cliente avalie o 
desempenho do Ginásio Equilíbrio. 

e. Desistências - apenas para inquiridos que já não frequentam o Ginásio Equilíbrio, onde se 
pretende saber as razoes de desistência e se continuam ou não  a praticar exercício físico. 

 

 

 

3.2.4.1. Primeira  Parte do SQ, Informação geral:  

 

Os dados estão codificados segundo os vários itens nomeadamente: 
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A. LOCALI:  Local de residência (área de influencia do Ginásio Equilíbrio): 

01. Até 10 Km; 

02. Superior a 10 Km. 

 

B. IDADE: Idade (escalões etários dos clientes): 

01. De 15 a 24 anos; 

02. De 25 a 34 anos; 

03. De 35 a 44 anos; 

04. De 45 a 54 anos; 

05. Mais de 54 anos. 

 

C. ESCOLARI: Nível de escolaridade: 

01. 1º ciclo (até 4ª classe); 

02. 2º Ciclo (até 6º ano); 

03. 3º Ciclo (até 9º ano); 

04. Ensino secundário; 

05. Frequência Universitária; 

06. Bacharelato; 

07. Licenciatura; 

08. Superior a Licenciatura. 

 

D. SEXO: Sexo. 

01. Masculino; 

02. Feminino. 

 

E. ESTADO:  Estado Civil: 

01. Solteiro; 

02. Casado; 

03. Divorciado; 

04. Viuvo. 

 

F. FILHOS:  Número de filhos: 

01. Um filho; 

02. Dois Filhos; 

03. Três filhos; 

04. Quatro Filhos; 

05. Cinco Filhos; 

06. Seis Filhos; 

07. Mais de seis filhos. 

 

G. PROFIS:  Ocupação profissional: 

01. Empresários agrícolas, silvicultores, caça e pesca; 
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02. Trabalhadores por conta de outrem na agricultura, silvicultura, caça e pesca; 

03. Trabalhadores profissionais liberais e similares (inclui professores e educadores de 

infância); 

04. Empresários não agrícolas; 

05. Quadros dirigentes técnicos científicos artistas e similares; 

06. Trabalhadores por conta de outrem, pessoal operário (Indústria); 

07. Trabalhadores por conta de outrem comércio e serviços; 

08. Outros activos não activos; 

09. Outros não activos (domesticas e estudantes); 

 

H. PASSATEM: Passatempos e ocupações nos tempos livres: 

01. Desportivos    

02. Não desportivos     

 

I. ACTGI: Actividades praticadas no Ginásio EQUILÍBRIO: 

01. Musculação; 

02. Cardiovascular; 

03. Cardiofitness; 

04. Ginástica Aeróbica; 

05. Ginástica de Manutenção; 

06. Kung Fu (Arte Marcial Chinesa). 

 

J. PREFEREN: Preferências. 

 

 

3.2.4.2. Segunda Parte do SQ, 22 questões referentes a Ginásio Padrão:  

 

K. Vinte e duas questões relativas ao questionário SQ: 

UM  Ginásio Padrão; 

 

 Depois de lançados os dados dos inquéritos no SPSS, procedemos à quantificação das 

dimensões: 

 

 Tangibilidade   - questão 1 a 4  

 Fiabilidade   - questão 5 a 9 

 Conformidade   - questão 10 a 13 

 Segurança   - questão 14 a 17 

 Empatia   - questão 18 a 22 
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 Foram Inseridos os valores, de 1 a 7,  que os clientes escolheram para cada uma das 

questões 

 Cada questão é uma variável - de "UM01" a "UM22" e cada variável pode estar cotada 

de 1 a 7. 

1- Discordo Fortemente 

2- Discordo 

3- Discordo Ligeiramente 

4- Não tenho opinião formada 

5- Concordo Ligeiramente 

6- Concordo  

7- Concordo Fortemente 

 

Procedemos então ao calculo das dimensões Servqual, para o Ginásio Ideal: 

 

 

3.2.4.3.Terceira Parte do SQ, Importância dos Factores por pontos:  

 

L. Importância atribuída aos itens anteriores (Ordem de importância) 

 

IMPO.1 Qual dos factores é mais importante para si.   (de 1 a 5) 

IMPO.2 Qual o factor ao qual atribui o 2º lugar, em importância. (de 1 a 5) 

IMPO.3 Qual dos factores considera menos importante.  (de 1 a 5) 

 

M. Factores de qualidade referentes ao serviço prestado (SERVQUAL): 

SQ1 Factor 1;  Tangibilidade. 

SQ2 Factor 2;  Fiabilidade. 

SQ3 Factor 3;  Conformidade. 

SQ4 Factor 4;  Segurança. 

SQ5 Factor 5.  Empatia. 

 

 

3.2.4.4. Quarta Parte do SQ,, 22 questões referentes a Ginásio Equilíbr io: 

 

K. Vinte e duas questões relativas ao questionário SQ: 

DOIS  Ginásio EQUILÍBRIO. 

 

 

 Cada questão é uma variável - de "DOIS01" a "DOIS22" e cada variável pode estar 

cotada de 1 a 7. 
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 Procedemos à introdução dos dados tal como na 2ª parte e depois procedemos ao 

calculo das medias Servqual para o Ginásio Equilíbrio: 

 

1. Não ponderadas; 

2. Ponderadas. 

 

 Em primeiro lugar calculamos a média  Servqual não ponderada.  

a. Em cada questionário, somamos os valores das questões que compõem cada 

dimensão, dividindo pelo n.º de questões. 

b. Depois somamos todos os valores obtidos e dividimos pelo total de inquiridos (131) 

 

 A média Servqual Ponderada foi calculada através dos pontos que os inquiridos atribuíram 

aos factores (3ª parte do questionário), sendo que cada um dos factores corresponde a uma 

dimensão: 

a. Em cada questionário, somamos os valores das questões que compõem cada 

dimensão, dividindo pelo n.º de questões. 

b. O valor obtido é então multiplicado pelos pontos que o inquirido atribuiu ao factor em 

causa, previamente divididos por 100. 

c. Somamos então os valores de todos as dimensões e dividimos pelo n.º de 

questionários (131), obtendo assim a Servqual ponderada 

 

3.2.4.5. Quinta Parte do SQ,  Desistências.  

 

N. DESISTE:  Factores responsáveis pela desistência: 

01.  Situação financeira; 

02.  Incompatibilidade de horários; 

03.  Falta de motivação; 

04.  Não gosta do exercício físico; 

05.  Ausência de saúde; 

06.  Localização geográfica; 

07.  Fadiga após dia de trabalho; 

08.  Exercício Físico é trabalhoso; 

09.  O Ginásio não possui a actividade desejada; 

10.  Outro motivo. 

 

O. CONTINUA: Continua ou não a praticar actividade física praticada após deixar as 

Instalações do Ginásio EQUILÍBRIO: 
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01. Sim; 

02. Não. 

 

P. ACT.PRAT.: Que actividades pratica após deixar o Ginásio EQUILÍBRIO: 

01. Não diz.    11. BTT. 

02. Ginástica.    12. Caminhadas. 

03. Futebol.    13. Ténis. 

04. Natação.    14. Cicloturismo. 

05. Aeróbica.    15. Voleibol. 

06. Ciclismo.    16. Surfe. 

07. Cardiofitness.   17. Rappel 

08. Musculação.   18. Parapente. 

09. Judo.    19. Isotensão. 

10. Atletismo.    20. Ciclismo. 

 

Q. LOCAL: Local de prática da actividade física: 

01. Em casa; 

02. Num Ginásio; 

03. Numa Colectividade / Associação; 

04. Na escola; 

05. Em espaços abertos; 

06. Noutros locais. 

 

 

3.2.4.6. O questionários utilizado para avaliar o GE foi o seguinte:  

 

 Exm.º(ª) Sr(a) . 
 
 
 O OBJECTIVO DESTE QUESTIONÁRIO É SABER O QUE É PARA SI UM GINÁSIO EXCELENTE 

E COMO DEVE ESTAR ESTRUTURADO, PELO QUE LHE PEDIMOS QUE PREENCHA ESTE 

DOCUMENTO. 

 TRATA-SE DE UM QUESTIONÁRIO ANÓNIMO E CONFIDENCIAL E A INFORMAÇÃO 

OBTIDA SERÁ ANALIZADA COM O INTUITO DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, 

ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS DO GINÁSIO EQUILÍBRIO. 

 DEPOIS DE PREENCHIDO, COLOQUE DENTRO DO ENVELOPE ANEXO COM PORTE DE 

ENVIO PAGO E DEVOLVA POR CORREIO, OU ENTREGUE NO GINÁSIO EQUILÍBRIO (Caixa de 

correio ou caixa específica para o efeito em horário de funcionamento). 

 É MUITO IMPORTANTE A SUA COLABORAÇÃO NO PREENCHIMENTO DESTE 

DOCUMENTO, OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO. 

 

 Cordiais saudações.   
 
 



 

 

 
315 

 
 
 
 
 
INFORMAÇÃO GERAL 
 
Local de Residência: 

 Concelho de Alcobaça - Localidade: 

 Concelho de Caldas da Rainha - Localidade: 

 Concelho de Rio Maior - Localidade: 

 Outro: 

 
Idade:      Nível de escolaridade 
 
 De 15 a 24 anos:    1º Ciclo (até 4ª classe) 

 De 25 a 34 anos:    2º Ciclo (5º e 6º ano) 

 De 35 a 44 anos:    3º Ciclo (até 9º ano) 

 De 45 a 54 anos:    Ensino Secundário 

 + de 54 anos:    Frequência Universitária   

Sexo:      Bacharelato 

 Masculino    Licenciatura 

 Feminino     Superior a Licenciatura 

 
Estado Civil    Se tem filhos indique o número: 
 
Ocupação Profissional: 
 
Passatempos e ocupações nos tempos livres: 
 
 
Se frequenta o Ginásio Equilíbrio, indique por favor qual a actividade que pratica e com que regularidade. 
 
 
Indique também se há alguma actividade que gostaria de praticar, se lhe fosse facultada: 
 
 
 
 Baseando-se na sua experiência como cliente de serviços de actividade física, por favor pense no tipo de Ginásio 
que iria providenciar um serviço de excelente qualidade. Pense naquele que é para si o Ginásio Ideal, isto é, aquele que 
você gostaria de frequentar. 
 Por favor, indique até que ponto o ginásio deve possuir os factores abaixo indicados, assinalando com um circulo 
no número escolhido: 

 Se acha que um factor não é essencial para um ginásio excelente (aquele que idealiza), assinale o número 1; 

 Se acha que um factor é absolutamente essencial para um ginásio excelente, assinale o número 7; 

 Se não tiver sentimentos fortes sobre o factor, assinale um dos números no meio. 
 

   Não existem respostas certas ou erradas, o que nos interessa é um número que realmente reflicta os seus 
sentimentos, sobre ginásios que poderão providenciar serviços de excelente qualidade. 
 
            DISCORDO         CONCORDO 
             Fortemente           Fortemente 
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1. Ginásios excelentes têm equipamento com   1      2      3      4      5      6      7 
aspecto moderno  
  
2. As Instalações físicas em ginásios excelentes   1      2      3      4      5      6      7 
 terão boa aparência 
 
3. Funcionários em Ginásios excelentes terão   1      2      3      4      5      6      7 
uma boa apresentação. 
 
4. Materiais associados com os serviços (panfletos)  1      2      3      4      5      6      7 
serão atraentes em ginásios excelentes. 
 
5. Quando, num ginásio excelente, prometem fazer   1      2      3      4      5      6      7 
alguma coisa dentro de um prazo, certamente cumprem-no.   
 
6. Quando um cliente de um ginásio excelente tem   1      2      3      4      5      6      7 
um problema, eles mostrarão grande interesse e 
empenho em resolvê-lo. 
  
7. Ginásios excelentes desempenham correctamente  1      2      3      4      5      6      7 
um serviço desde o início. 
 
8. Ginásios Excelentes providenciam os serviços   1      2      3      4      5      6      7 
quando se comprometem a providencia-los. 
 
9. Ginásios excelentes vão insistir em não cometer erros.  1      2      3      4      5      6      7 
 
10.  Funcionários de ginásios excelentes dizem aos clientes,  1      2      3      4      5      6      7 
o tempo exacto em que um serviço vai ser desempenhado. 
 
11. Funcionários de ginásios excelentes efectuam os  1      2      3      4      5      6      7 
seus serviços com prontidão. 
 
12. Funcionários de ginásios excelentes estarão sempre  1      2      3      4      5      6      7 
dispostos a ajudar os clientes. 
 
13.  Funcionários de ginásios excelentes nunca estarão demasiado 1      2      3      4      5      6      7 
ocupados para responder aos pedidos dos clientes. 
 
14. Os comportamentos dos funcionários em ginásios  1      2      3      4      5      6      7 
excelentes emitem confiança/segurança aos clientes. 
 
15. Na compra de um serviço num ginásio excelente,  1      2      3      4      5      6      7 
o custo será correspondente à qualidade do serviço. 
 
16. Funcionários de ginásios excelentes tratam sempre  1      2      3      4      5      6      7 
os clientes com cortesia. 
 
17. Funcionários num ginásio excelente terão conhecimentos  1      2      3      4      5      6      7 
para responder a qualquer questão dos clientes. 
 
18. Ginásios excelentes darão atenção individual a cada cliente. 1      2      3      4      5      6      7 
 
19. Ginásios excelentes terão horários de funcionamento  1      2      3      4      5      6      7 
convenientes a todos os clientes. 
 
20. Ginásios excelentes terão funcionários que atenderão  1      2      3      4      5      6      7 
de forma personalizada cada cliente. 

 
21. Ginásios excelentes terão sempre os melhores interesses  1      2      3      4      5      6      7 
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dos clientes em consideração. 
 
22. Os funcionários de ginásios excelentes irão compreender  1      2      3      4      5      6      7 
as necessidades específicas de cada cliente. 

 
 
 Abaixo estão listados 5 factores referentes a ginásios e aos serviços que estes oferecem. O que pretendemos 
saber é o grau de importância que dá a cada factor quando avalia a qualidade dos serviços providenciados pelo ginásio. 
 Por favor DISTRIBUA 100 PONTOS pelos cinco factores. Dê mais pontos aos factores que lhe são mais 
importantes e menos pontos aos factores que lhe são menos importantes. Assegure que os pontos atribuídos nos cinco 
factores têm a SOMA TOTAL de 100 PONTOS. 
 
 
1. A aparência das instalações físicas, equipamento, pessoal e materiais    PONTOS 
de comunicação de um ginásio. 
 
2. A capacidade que um ginásio possui para realizar um serviço prometido     PONTOS 
com  segurança e eficácia. 
 
3. A força de vontade que um ginásio tem para ajudar os clientes e provi-    PONTOS 
denciar um serviço com prontidão. 
 
4. Os conhecimentos e a cortesia que os funcionários de um ginásio têm,    PONTOS 
e a forma como emitem confiança e segurança. 
 
5. A atenção individualizada e cuidadosa que um ginásio tem com os    PONTOS 
 seus clientes. 
 

 TOTAL DE PONTOS ATRIBUIDOS      100  PONTOS 

 

 Nas respostas que se seguem, por favor indique apenas o número correspondente 
relativamente ás 5 questões  anteriores. 

 
 Qual dos 5 factores é mais importante para si ? 
 
 Qual o factor ao qual atribui o 2º lugar, em importância ?  
  
 Qual dos factores considera menos importante ? 
 
 
 
 
 As seguintes afirmações referem-se aos seus Sentimentos e Opiniões sobre o Ginásio EQUILÍBRIO: 
 Para cada afirmação, por favor mostre até que ponto acredita que o Ginásio EQUILÍBRIO segue a ideia da 
afirmação, assinalando com um circulo no número escolhido: 

 Se discorda fortemente que o Ginásio EQUILÍBRIO faz justiça à afirmação, assinale o n.º 1; 

 Se concorda fortemente que o Ginásio EQUILÍBRIO faz justiça à afirmação, assinale o n.º 7; 

 Pode assinalar qualquer dos números que melhor corresponde aquilo que sente. 
 

 Não existem respostas certas ou erradas, a única coisa que nos interessa é um número que melhor mostre as 
suas percepções sobre o Ginásio EQUILÍBRIO. 
 
            DISCORDO         CONCORDO 
             Fortemente           Fortemente 
 
 
 
1. O Ginásio EQUILÍBRIO tem equipamento com aspecto 1      2      3      4      5      6      7 
moderno. 
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2. As instalações físicas do Ginásio EQUILÍBRIO têm boa 1      2      3      4      5      6      7 
aparência. 
 
3. Os funcionários do Ginásio EQUILÍBRIO têm uma boa  1      2      3      4      5      6      7 
    apresentação. 
 
4. Materiais associados com os serviços (panfletos) do Ginásio 1      2      3      4      5      6      7 
   EQUILÍBRIO são atraentes. 
 
5. Quando, no Ginásio EQUILÍBRIO, prometem fazer alguma 1      2      3      4      5      6      7 
    coisa dentro de um prazo, cumprem-no. 
 
6. Quando um cliente do Ginásio EQUILÍBRIO tem um problema 1      2      3      4      5      6      7 
    este mostra grande interesse e empenho em resolvê-lo. 
 
7. O Ginásio EQUILÍBRIO desempenha correctamente um 1      2      3      4      5      6      7 
    serviço desde o início. 
 
8 . O Ginásio EQUILÍBRIO providencia os serviços quando se 1      2      3      4      5      6      7 
     compromete a providencia-los. 
 
9 . O Ginásio EQUILÍBRIO insiste em não cometer erros.  1      2      3      4      5      6      7 
 
10. Os funcionários do Ginásio EQUILÍBRIO dizem aos clientes,  1      2      3      4      5      6      7 
      o tempo exacto em que um serviço vai ser desempenhado. 
 
11. Os funcionários do Ginásio EQUILÍBRIO efectuam os ser- 1      2      3      4      5      6      7 
      viços com prontidão. 
 
12. Os funcionários do Ginásio EQUILÍBRIO estão sempre 1      2      3      4      5      6      7 
      dispostos a ajudar os clientes. 
 
13. Os funcionários do Ginásio EQUILÍBRIO nunca estão  1      2      3      4      5      6      7 
      demasiado ocupados para responder aos pedidos dos clientes. 
 
14. Os comportamentos dos funcionários do Ginásio EQUILÍBRIO 1      2      3      4      5      6      7 
     emitem confiança / segurança aos clientes. 
 
15. Na compra de um serviço no Ginásio EQUILÍBRIO os  1      2      3      4      5      6      7 
      clientes sentem estabilidade. 
 
16. Os funcionários do Ginásio EQUILÍBRIO tratam sempre os 1      2      3      4      5      6      7 
      clientes com cortesia. 
 
17. Os funcionários do Ginásio EQUILÍBRIO têm conhecimentos 1      2      3      4      5      6      7 
     para responder a qualquer questão dos clientes. 
 
18. O Ginásio EQUILÍBRIO dá atenção individual a cada cliente. 1      2      3      4      5      6      7 
 
19. O Ginásio EQUILÍBRIO tem horários de funcionamento con- 1      2      3      4      5      6      7 
      venientes a todos os clientes. 
 
20. O Ginásio EQUILÍBRIO tem funcionários que atenderão de 1      2      3      4      5      6      7 
      forma personalizada cada cliente. 
 
21. O Ginásio EQUILÍBRIO tem sempre os melhores interesses 1      2      3      4      5      6      7 
      dos clientes em consideração. 
 
22. Os funcionários do Ginásio EQUILÍBRIO compreendem as 1      2      3      4      5      6      7 
      necessidades específicas de cada cliente. 
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RESPONDA APENAS SE JÁ NÃO FOR MEMBRO DO GINÁSIO EQUILÍBRIO 
 
 Dos factores abaixo descritos, indique por favor o grau de influência de cada um na decisão de desistência do 
Ginásio EQUILÍBRIO, independentemente se continua ou não a praticar exercício físico. 
 
Situação Financeira.    Localização Geográfica. 
 
Incompatibilidade dos horários (Não   Está frequentemente cansado após 
dispõe de tempo para continuar).   um dia de trabalho. 
 
Deixou de existir a motivação inicial.   O Exercício físico é trabalhoso e 
       aborrecido. 
 
Não gosta do exercício físico.   Pretendeu praticar uma actividade 
       que não existia no Ginásio EQUILÍBRIO. 
 
Motivos de Saúde.     Outro motivo (Indique qual ?) 
 
 
 
 Uma vez que já não frequenta o Ginásio EQUILÍBRIO, continua a praticar qualquer actividade física ?  
   
    Sim   Não 
 
 Se respondeu sim, indique por favor quais as actividades que pratica e com que frequência. 
 
 
Onde pratica essa actividade? 
 
Em casa       Na Escola. 

Num Ginásio.      Em espaços abertos. 

Numa Colectividade / Associação. 

Noutros locais. Quais ?  

 
 
MUITO OBRIGADO PELO SEU TEMPO, E PODERÁ ESTAR CERTO QUE COM BASE NESTA INFORMAÇÃO TEREMOS 
UMA VISÃO MAIS OBJECTIVA DAS SUAS EXPECTATIVAS E ASSIM PODEREMOS MELHOR SERVI-LO. 
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3.2.5.  APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO SERVQUAL. 

 

 

 

 O questionário foi traduzido para português e enviado por carta a 591 clientes da base 

de dados do GE. Destes 591 questionários foram obtidas 131 respostas a tratar. Como foi 

mencionado o objectivo deste questionário é verificar o grau de satisfação dos clientes do GE  

e verificar até que ponto a preocupação em termos de qualidade implementada pelo Director 

Executivo corresponde ás expectativas e percepções dos clientes do Ginásio. 

 A recolha de informação quantitativa  segundo Pires & Santos (1996), num programa de 

satisfação dos clientes, em que, regra geral, a informação a obter é complexa e extensa, 

destacam-se os seguintes meios principais de recolha de informação de campo: Entrevistas 

pessoais, entrevistas via mailling, entrevistas telefónicas  e métodos combinados. 

 Neste estudo foi utilizado como meio de recolha de informação as entrevistas via 

mailling que é bastante comum nos programas de satisfação dos clientes, uma vez que 

possibilita ao entrevistado a leitura prévia dos objectivos do trabalho e a sua compreensão. 

Tem a vantagem de ser um meio mais barato do que as entrevistas pessoais, mas apresenta 

desvantagens relativamente a elevados índices de não resposta (Taxa de participação), falta de 

credibilidade das informações recolhidas e demoras no período de tempo estimado para 

finalizar a recolha de informação. Também outro aspecto desfavorável a apontar refere-se á 

extensão do questionário o que implica índices elevados de não resposta e a credibilidade dos 

dados é abalada. 

 Quanto á análise da informação recolhida, um dos aspectos limitantes prende-se 

também com o controlo de qualidade da informação recolhida, uma vez que, nos inquéritos 

auto-preenchidos é impossível proceder à verificação dos dados aquando da entrevista. 

 Outra limitação da aplicação de um inquérito tem a ver com os “viezes” de selecção 

(“Selection Bias”) como consequência de uma má definição da população ou da amostragem, 

devido às recusas. As pessoas que não desejam participar no inquérito diferem das que 

participam. Pode ainda existir um erro aleatório, devido á imprecisão do instrumento de 

medida. 

 Na selecção da amostra surgiram algumas dificuldades que podem colocar em causa a 

sua representatividade. Algumas cartas foram devolvidas pelo facto de as moradas de alguns 

componentes do universo estarem incorrectas, pessoas que mudaram de residência, 
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dificuldades de localizar a pessoa devido a insuficiência de elementos no endereço. Coloca-se 

assim a questão da representatividade. Diz-se que uma amostra  é representativa de uma 

população se todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de figurar na 

amostra. Neste estudo, o ideal seria obter 591 respostas, isto é, todos os clientes que 

frequentaram o ginásio responderiam ao questionário, máxima taxa de participação. 

 A taxa de participação pode variar consoante o tipo de inquérito e a abordagem dos 

indivíduos. Por exemplo, o nível cultural das pessoas, o tamanho do questionário e também o 

interesse dos estudos para a população. 

 Outro aspecto prende-se com o tamanho da amostra da qual vão depender os resultados 

da análise estatística. Uma limitação comum surge relativamente á definição da população-

alvo ou do universo. É preferível tirar conclusões acertadas a partir de uma população 

“restrita” que foi bem estudada (amostragem, inquérito, análise dos dados) do que conclusões 

erradas a partir de uma “grande” população mal inquirida (amostragem inviesada, inquérito 

aproximativo). 

 A qualidade das respostas depende da capacidade dos inquiridos em relembrar 

acontecimentos passados e transcrevê-los no questionário. Assim, a qualidade da informação 

fornecida depende da anterioridade e da importância atribuída aos acontecimentos segundo as 

características dos indivíduos e do tipo de perguntas do questionário. 

 Nos questionários auto-preenchidos é impossível proceder á verificação dos dados 

aquando da entrevista. 

 Quanto á anterioridade e importância atribuída aos acontecimentos, quanto mais 

antigos, mais difícil se torna ao inquirido descrevê-los com exactidão. Da mesma maneira, um 

acontecimento “marcante, ex.: insatisfação” será mais facilmente relembrado do que um 

acontecimentos banal. A importância atribuída aos acontecimentos também vai condicionar a 

sua memorização. 

 Relativamente ás características dos indivíduos, as respostas podem variar consoante a 

idade e o nível de educação, enquanto o sexo não parece influenciar a qualidade das respostas. 
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3.2.6.  RECOLHA DE DADOS. 

 

 

 

 Todos os inquéritos recebidos foram colocados no correio pelos inquiridos depois de 

terem sido por eles preenchidos. Das respostas obtidas foram construídas tabelas de dados 

com base no software SPSS,  a partir  do qual se efectuou o tratamento estatístico dos dados. 

 Os dados obtidos a partir dos inquéritos foram sistematizados de forma a serem 

compreendidos e daí se poderem tirar ilações quanto ás 5 dimensões do SQ  sistematizadas a 

partir das 10 dimensões anteriormente explicitadas. Estas 5 dimensões tangíveis traduzem-se 

em tangíveis, confiança, responsabilidade, segurança e empatia.  

 Os dados foram sistematizados por categorias referentes aos vários itens do 

questionário.  
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3.2.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

 

 

 

 A análise estatística foi efectuada segundo duas vertentes: 

 

a.Estatística descritiva por meio dos parâmetros  de tendência central e dispersão; 
b.Estatística inferencial para comparação dos valores obtidos pelas duas amostras em análise. 

 

 Foi utilizado o Teste T de acordo com as características das amostras (T Student). 

 

 Para uma melhor visualização do problema utilizámos a estatística gráfica que achamos 

mais adequada, nomeadamente gráficos de linhas e de barras: 

 

- A probabilidade de erro escolhida foi de  p = 0.05.  

- Os graus de significancia  foram codificados segundo o seu grau de confiança.  

 

 

 

   Assim, valores de p entre: 

 

   p  Entre  0.05 e 0.01   * 

   p Entre  0.01 e 0.001  ** 

   p <  0.001   *** 
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3.3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS.     

 

 

 

3.3.1. Primeira Parte do SQ, informação geral.   

 

 

 Os mercados consistem em compradores, que diferem de várias formas- quanto aos 

desejos, recursos, localidades, atitudes de compra e práticas de compra. Como os 

compradores têm necessidades e desejos próprios, tudo funciona como se cada um deles fosse 

um mercado potencial ou separado.  Portanto, o ideal seria planear um programa de marketing 

em separado para cada comprador (Kotler & Armstrong, 1998). Contudo, a maioria dos 

vendedores (ISCF) lida com grande número de pequenos compradores e não considera 

interessante uma segmentação tão completa. Não há uma maneira única de segmentar um 

mercado. Os profissionais de marketing devem testar diferentes variáveis de segmentação, 

isolados e combinados, para encontrar a melhor forma de visualizar a estrutura do mercado. 

 

Quadro 45: princípios variáveis de segmentação para mercados de consumo final, adaptado de (Kotler & 
Armstrong, 1998). 
Var iável     Desdobramentos t íp icos  

       GEOGRAFIA 

 

Região  Concelho de Alcobaça (Freguesia da Benedita – Algarão, Azambujeira, Benedita, Bairo da 
Figueira, Cabecinha, Candeeiros, Casal Carvalho, Casal da Bica, Casal da Estrada, Casal da 
Pequena, Casal do Leirião, Casal da Fisga, Casal Gregório, Casal Gregório, Casal Guerra, 
Charneca do Casal Guerra, Charneca do Rio Seco, Chamiço, Engenhoca, Frei Domingos, 
Freires, Lagoa Frei João, Mata de Cima, Moinhos Novos, Moita do Gavião, Moita do Poço, 
Ninho D‟águia, Pedra Redonda, Pinheiro, Portela, Quinta da Serra, Ribafria, Solão, Taveiro, 
Vale do Homem, Venda da Rega, Venda das raparigas; Freguesia de Turquel – Carvalhal de 
Turquel, Casal da Lagoa, Casal das Madressilvas, Charneca do Rio Seco,  Feitosa,  Moinhos, 
Moita do Poço, Moniz, Poço das Vinhas, Silval); Concelho das Caldas da Rainha (Freguesia da 
St.ª Catarina – Abrunheira, Casal da Azenha, Casal da Marinha, Casal da Portela, Cumeira, 
Granja Nova, Mestras, Osseira, Casais; outra -  Mata Porto Mouro). 

 

 Tamanho do  A, B, C, D;  A área da Freguesia da Benedita é aproximadamente 30 Km2 
        Município segundo Machado, (1980). 
 Tamanho da área  Até 10 Km; mais de 10 Km. 
        de Influência 
 Densidade  Urbana, Suburbana, rural. 
 Clima  O clima da Benedita, segundo a classificação de Koppen citado por Machado (1980),  

é do tipo Cbs, que resumimos: “Clima temperado com chuva e sem queda regular de neve; 
quantidade média de precipitação no mês mais seco inferior a um terço da do mês mais 
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chuvoso e inferior a 40 mm; estação seca que corresponde à estação quente do ano; verão 
pouco quente mas prolongado; temperaturas médias do ar inferiores a 220 C no mês mais 
quente (havendo mais de quatro meses em que são inferiores A 100 c) e compreendidas entre 
0 e 180 C no mês mais frio. 

 
    DEMOGRAFIA 
 
 
 Idade  15 – 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, > 54 
 Sexo  masculino (1), feminino (2) 
 Tamanho da família N.º de filhos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais de 6 filhos. 
 Estado Civil  Solteiro, Casado, Divorciado, Viúvo. 
 Ocupação profissional Classificação do INE: Empresários agrícolas, silvicultores, caça e pesca; Trabalhadores por  

conta de outrem na agricultura, silvicultura, caça e pesca; Trabalhadores profissionais liberais e 
similares (inclui professores e educadores de .infância); Empresários não agrícolas; Quadros 
dirigentes técnicos científicos; artistas e similares; Trabalhadores por conta de outrem, pessoal 
operário (industria); Trabalhadores por conta de outrem, comercio e serviços; Outros activos; 
Outros não activos (domesticas e estudantes).   

 Nível de instrução 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Secundário, frequência universitária, Bacharelato, Licenciatura,  
    Superior a Licenciatura. 
 
    PSICOGRÁFICA (Não utilizada no nosso estudo) 
 
 Classe social  Abaixo da pobreza, pobreza, classe operária, classe média, classe média alta, classe  
    alta, classe alta alta. 
 Estilo de vida  Realizadores, crédulos, lutadores. 

 Personalidade  Compulsivo, sociável, autoritário, ambicioso. 
 
    COMPORTAMENTAL (Não utilizada no nosso estudo) 
 
 Ocasião de compra Normal, especial 
 Benefícios procurados Qualidade, serviço, economia. 
 Status do usuário Não-usuário, ex-usuário, usuário potencial, usuário iniciante, usuário regular. 
 Índice de uso  Usuário leve, usuário médio, usuário pesado. 
 Grau de lealdade Nenhum (“Hawks”), médio, forte (“Sparrows”), absoluto (“Swallows”) 
  Atitude emocional com 

 Relação ao produto Entusiasta, positivo, indiferente, negativo, hostil. 
 

 

 

 A segmentação geográfica requer uma divisão do mercado em diferentes unidades 

geográficas, como países, estados, regiões, municípios, cidades ou bairros (Kotler & 

Armstrong, 1998). A empresa ginásio Equilíbrio, sediada na Benedita tem que optar por uma 

unidade geográfica relativa a municípios cidades ou bairros, uma vez que dificilmente os 

clientes se deslocam de distâncias superiores a 10 Km (quadro 31), em que 90% dos 

inquiridos que responderam  situam-se a uma distância inferior a 10 Km. 
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Quadro 46:   Segmentação da amostra do GE segundo o critério geográfico, tamanho da área 

de influência. Distância do local de residência ao Ginásio EQUILÍBRIO: 

 

A. Distância    Frequência Percent. Percent. Válida 

 

ate 10 km    118  90.1%  92.2% 

> 10 km      10     7.6%    7.8% 

não respondeu        3    2.3%  C.Omissos 

Total                  131           100.0%           100.0% 

 

 Casos Válidos 128  Casos Omissos 3 

 

Quadro 47: Segmentação da amostra do GE segundo o critério demográfico, a idade. 

 

B. Escalão Etário   Frequência Percent. Percent.  

         Válida 

15-24     58  44.3%  44.6% 

25-34     42  32.1%  32.3% 

35-44     20  15.3%  15.4% 

> 45       5    7.6%    7.6% 

não respondeu      1    0.8%  C. Omissos 

Total              131            100.0%           100.0% 

   

 Casos Válidos 130  Casos Omissos 1 

 

 Na segmentação demográfica por idade, foram somadas as duas parcelas (45 – 45 e > 

54), uma vez que o número de clientes inquiridos que respondeu por cada parcela se cifra 

apenas em 3.8 %. Podemos verificar que o maior número de clientes se situa na faixa etária 

compreendida entre os 15 e os 24 anos de idade, seguida do segmento entre 25 e 34 anos de 

idade. 

 A segmentação demográfica consiste na divisão do mercado em diferentes grupos, com 

base em variáveis demográficas (quadro 45). Estes factores são a base mais popular  para a 

segmentação dos grupos de consumo, pois as necessidades, desejos e índice de uso dos 

consumidores em geral variam conforme as mudanças demográficas. A publicidade dirigida 

para diferentes  grupos alvo apresenta características diferentes dependendo neste momento 

da estratégia a adoptar.  
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3.3.1.1. Requisitos para uma segmentação eficaz:  

 

 

 Para serem úteis, os segmentos de mercado precisam apresentar as seguintes 

características (Kotler & Armstrong, 1998): 

 

 Mensurabilidade  – o tamanho, o poder aquisitivo e os perfis dos segmentos devem 

poder ser medidos, embora isso seja difícil com certas variáveis de segmentação. 

 Acessibilidade  – é preciso que se possa efectivamente alcançar e atender os segmentos 

de mercado.  

 Substancialidade  – os segmentos de mercado precisam ser amplos ou lucrativos o 

bastante para justificar a sua activação. 

 Operacinalidade  – deve-se poder planear programas eficazes para atrair e atender aos 

segmentos. 

 

Quadro 48: Segmentação da amostra  do GE segundo aspectos demográficos, nível de 

instrução ou escolaridade. 

 

C. Nível de Escolaridade  Frequência Percent. Percent.Valida 

1º Ciclo      8    6.1%    6.3%  

2º Ciclo    15  11.5%  11.8% 

3º Ciclo    13    9.9%  10.2% 

Secundário    48  36.6%  37.8% 

Frequenta a  Universitária  18  13.7%  14.2% 

Bacharel.      6    4.6%    4.7% 

Licenciatura    17  13.0%  13.4% 

> Licenciatura      2    1.5%    1.6% 

não respondeu      4    3.1%  C. Omissos 

Total              131            100.0%            100.0%  
 Casos Válidos 127  Casos Omissos 4  

 

 Relativamente ao aspecto da segmentação demográfica “nível de instrução”, podemos 

constatar que a maior percentagem de clientes do ginásio ou frequenta ou possui o ensino 

secundário (37.8 %). Segue-se então em igualdade de expressão a frequência universitária e a 

licenciatura concluída (13.4%). 

 Podemos assim, verificar que tal como está explícito no capítulo deste documento 

acerca das determinantes da participação e as contradições dos participantes na actividade 

física, os  dados indicam que a ocupação profissional representa um papel não negligenciável 
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na decisão de participação em programas de actividade física. Pode-se ler que, alguns factores 

de tipo cultural ou subcultural podem representar um papel não negligenciável (Piéron, 1998).  

 

 

Quadro 49: Segmentação da amostra do GE segundo aspectos demográficos, por sexo. 

D. Sexo    Frequência Percent. Percent Válida 

Feminino    84  64.1%  64.1% 

Masculino    46  36.9%  36.9% 

não respondeu      0    0.0%    0.0% 

Total              131           100.0%           100.0% 

   

 Casos Válidos 131  Casos Omissos 0   

 

Quadro 50: Segmentação da amostra do GE segundo aspectos demográficos o estado 

civil. 

 

 E. Estado Civil   Frequência  Percent. Percent.  

         Valida 

 

Solteiro    87  66.4%  67.4% 

Casado     40  30.5%  31.0% 

Divorciado      0    0.0%    0.0% 

Viuvo       2    1.5%    1.6% 

não respondeu      2    1.5%  C. Omissos 

  Total              131           100.0%           100.0% 

 

 Casos Válidos  129  Casos Omissos 2 

   

 Quadro 51: Segmentação da amostra do GE segundo o  número de filhos. 

  F. Numero Filhos   Frequência Percent. Percent.  

         Válida 

 

Um     11    8.4%  28.2% 

Dois     19  14.5%  48.7% 

Três       5    3.8%  12.8% 

Quatro       1    0.8%    2.6% 

Cinco       1    0.8%    2.6% 

Seis       1    0.8%    2.6% 

>6       1    0.8%    2.6% 

não respondeu    92  70.2%  C. Omissos 

Total              131           100.0%           100.0% 

   

 Casos Válidos 39  Casos Omissos 92 
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Quadro 52: Segmentação da amostragem do GE, segundo aspectos demográficos - Categorias 

Socioprofissionais ou Ocupação Profissional 

 

G. Ocupação Profissional    Frequência Percent.       Percent. 

                   Válida 

 

Empresários agrícolas, silvicultores, caça e pesca     0   0.0%    0.0% 
Trabalhadores por conta de outrem na agricultura,    

silvicultura, caça e pesca        0   0.0%    0.0%  
Trabalhadores profissionais liberais e similares      

(inclui professores e educadores de .infância)     1   0.8%    0.8% 

Empresários não agrícolas        9   6.9%    7.3% 

Quadros dirigentes técnicos científicos; artistas e similares    0   0.0%    0.0% 

Trabalhadores por conta de outrem, pessoal operário (industria) 21 16.0%  17.1% 

Trabalhadores por conta de outrem, comercio e serviços  43 32.8%  35.0% 

Outros activos         3   2.3%    2.4% 

Outros não activos (domesticas e estudantes)   46 35.1%  37.4% 

Não respondeu         8   6.1%  C. Omissos 

Total                  131      100.0%          100.0% 

  

Casos Válidos 123  Casos Omissos 8 

 

 

 

 

 

 

Quadro 53: Frequências e Percentagem dos participantes no GE por passatempos e 

ocupações dos tempos livres. 

H. Passatempos   Frequência Percent. Percent.  

         Válida 

Desportivos    45  34.4%  42.9% 

Não desportivos   60  45.8%  57.1% 

não respondeu    26  19.8%  C. Omissos 

Total              131           100.0%           100.0% 

   

 Casos Válidos 105  Casos Omissos 26 
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Quadro 54: Segmentação da amostra do GE segundo  o tipo de  actividade física 

praticada. 

 

I. Actividades do GE  Frequência Percent. Percent Válida 

Musculação    12    9.2%  19.0% 

Cardiovascular   18  13.7%  28.6% 

Cardiofitness      9    6.9%  14.3% 

Gin. Aeróbia    13    9.9%  20.6% 

Gin. Manutenção     9    6.9%  14.3% 

Kung Fu      2    1.5%    3.2% 

Não respondeu   68  51.9%  C. Omissos 

Total              131           100.0%           100.0% 

   

 Casos Válidos 127  Casos Omissos 4 

 

 

 

Quadro 55: Segmentação da amostra do GE segundo preferencias de outras  

actividades não existentes no GE mas que podem eventualmente ser implementadas. 

 

J. Preferencias    Frequência Percent. Percent.  

         Válida 

Tiro com arco      2      1.5%    3.9% 

Danças salão    15  11.4%  29.4% 

Natação      7    5.3%  13.7% 

Patinagem      1    0.8%    0.8% 

Manutenção      3    2.3%    5.9% 

Yôga       4    3.1%    7.8% 

Sauna       3    2.3%    5.9% 

Musculação      2    1.5%    3.9% 

Canoagem      2    1.5%    3.9% 

Artes marciais      2    1.5%    3.9% 

Capoeira      3    2.3%    5.9% 

Boxe       1    0.8%    2.0% 

Cardiofitness      1    0.8%    2.0% 

Ginástica aeróbica     2    1.5%    3.9% 

Futebol      1    0.8%    2.0% 

Mergulho      1    0.8%    2.0% 

Hidroginastica      1    0.8%    2.0% 

Não respondeu   80  61.1%  C. Omissos 

Total              131           100.0%           100.0% 

   

   

 Casos Válidos  51 Casos Omissos 80 
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3.3.2. Segunda parte do SQ, 22 questões referentes a Ginásio Padrão.  

  

 

K. Ginásio PADRÃO / Ginásio EQUILÍBRIO.  

 

 Em primeiro lugar calculamos a média  Servqual não ponderada.  

1- Em cada questionário, somamos os valores das questões que compõem cada 

dimensão, dividindo pelo número de questões. 

2- Depois somamos todos os valores obtidos e dividimos pelo total de inquiridos (131) 

 

 Assim, obtivemos os seguintes valores: 

 

Quadro 56: Servqual Não Ponderada calculada  para as 5 dimensões do 

questionário SQ relativas á análise dos dados do estudo do GE. 

(Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990). 

 

    Ginásio Ideal  Ginásio Equilíbrio 

 

 Tangibilidade       5.58   5.92 

 Fiabilidade       6.32   5.63 

 Conformidade       6.04   5.49 

 Segurança       6.09   5.88 

 Empatia       5.99   5.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Cálculo da Servqual Não Ponderada para as 

cinco dimensões do questiomário SQ relativamente ao GE 

(Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990). 
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Cálculo de Servqual Não Ponderada: 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Legenda: 

 i(amostra)  =   n.º de inquiridos (Amostra); 

 t(tangibilidade) =  n.º de questões referentes á dimensão Tangibilidade. 

 f(Fiabilidade) =  n.º de questões referentes á dimensão Fiabilidade. 

 c(Conformidade) =  n.º de questões referentes á dimensão Conformidade. 

 s(Segurança) =  n.º de questões referentes á dimensão Segurança. 

 e(Empatia) =   n.º de questões referentes á dimensão Empatia. 

 Imp. (Importância)  =  Importância (Factores) 
 

 

 

Cálculo de Servqual Ponderada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O cálculo do valor Servqual não Ponderada apenas nos mostra, tal como podemos 

verificar (quadro 56 e respectivo gráfico 3), existe um afastamento dos valores para as 

dimensões Tangibilidade, onde o G.E. está acima do padrão e uma sobreposição para a 

dimensão Segurança. Verificamos um afastamento para as dimensões Fiabilidade, 

Tangibilidade =  
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Conformidade e Empatia, indicando que existe realmente um GAP. Este GAP, mostra que o 

Serviço prestado pelo Ginásio Equilíbrio fica aquém das expectativas dos clientes. 

 Mas, levanta-se uma questão importante e que a análise dos dados pelo cálculo da 

Servqual não Ponderada descrita pelo autor Zeithaml et al. (1990) não responde. As 

diferenças encontradas (GAPs) entre as dimensões avaliadas são significativas? 

 

 Para responder a essa questão teremos que utilizar o Teste t de Student  para duas 

amostras com variâncias iguais. A primeira amostra é formada pelo Somatório das quatro 

respostas correspondentes á primeira dimensão para o Ginásio Padrão e a Segunda amostra 

será o somatório das quatro respostas cotadas de 1 a 7 para o Ginásio Equilíbrio. Este 

raciocínio repete-se para as restantes dimensões a analisar. 

 

 Efectuou-se a análise estatística para cada uma das dimensões onde resultaram os 

seguintes dados.  

 

 O valor crítico é o valor para a probabilidade de erro (p = 0.05) que me transmite as 

diferenças significativas. 

 

 

 

 

Quadro 57: Comparação entre o Ginásio Padrão e o Ginásio Equilíbrio para cada uma das 5 

dimensões através do teste t. 

 

Dimensões  t  Significancia 

 

TANGIBILIADE t =    2.23         *   Há diferenças significativas 

FIABILIDADE  t = - 4.15         ***  Há diferenças significativas 

CONFORMIDADE t =  -3.12         **   Há diferenças significativas 

SEGURANÇA  t =  -1.26         N.S.  Não há diferenças significativas 

EMPATIA  t =  -3.47         ***  Há diferenças significativas 
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Quadro 58: Cálculo comparativo das dimensões SQ, utilizando 

o teste t sobre os dados em bruto, sem dividir a pontuação 

total das questões por dimensão pelo n.º de questões relativas 

a cada dimensão.  

       Ginásio   Ginásio  

     Padrão / Ideal  Equilíbrio 

 

 Tangibilidade   22.33   23.72 
 Fiabilidade   31.64   28.13 
 Conformidade   24.17   21.96 
 Segurança   24.38   23.52 
 Empatia   29.94   26.86 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Comparação de Médias obtidas pela aplicação do Teste t para 
amostras com variâncias iguais ("dados brutos")  
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Quadro 59: Médias obtidas pela aplicação do Teste t para amostras com 

variâncias iguais ("dados brutos")   
  

    Ginásio    Ginásio  

    Padrão / Ideal   Equilíbrio 

 

Tangibilidade   5.58    5.92 
Fiabilidade   6.32    5.63 
Conformidade   6.04    5.49 
Segurança   6.09    5.88 
Empatia   5.99    5.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5: Comparação de Médias não Ponderadas pela aplicação 

do Teste t para amostras com variâncias iguais. 

 

 

 

 

  De seguida, calculamos a média Servqual Ponderada, isto é através dos pontos que os 

inquiridos atribuíram aos factores (3ª parte do questionário), sendo que cada um dos factores 

corresponde a uma dimensão: 

 Em cada questionário, somamos os valores das questões que compõem cada 

dimensão, dividindo pelo n.º de questões. 
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 O valor obtido é então multiplicado pelos pontos que o inquirido atribuiu ao factor 

em causa, previamente divididos por 100. 

 Somamos então os valores de todos as dimensões e dividimos pelo n.º de 

questionários (131), obtendo assim a Servqual ponderada. 

 

 

Quadro 60: Servqual Ponderada calculada com base nos dados 

recolhidos no questionário SQ relativas á análise dos dados do 

estudo do GE (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990).  
 

        Ginásio Ideal Ginásio Equilíbrio 

 

  Servqual Ponderada  5.94   5.56 

  

 

 

 

Gráfico 6: Cálculo da Servqual Ponderada 

relativamente ao valor percepcionado pelos clientes 

(Padrão) e o valor real determinado (Gin. 

Equilíbrio). (Zeithaml, Parasuraman, Berry, 1990).  

 

 

 Podemos levantar a questão quanto á análise dos dados apresentados pela cálculo 

estatístico efectuada aplicando o Teste t. Quando se procuram diferenças significativas entre 

os valores calculados pela Servqual não ponderada apresentados pelos valores expressos no 

gráfico 3. Coloca-se a questão relativamente ás conclusões tiradas relativamente ás diferenças 
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significativas encontradas para O GE relativamente ao Padrão. Isto porque, aparentemente 

foram utilizados dados distintos para efectuar essa análise.  

 No gráfico 3 (GAPs), os resultados são expressos segundo a fórmula apresentada por 

Zeithaml, Parasuraman, Berry, (1990). No gráfico 4, os dados expressos pelas duas curvas 

(GAPs) entre o padrão e o GE foram calculados utilizando os valores “brutos”, isto é, sem 

dividir a soma ( das cotações atribuída em cada resposta pelo número total de respostas 

relativas a essa dimensão:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Então, no primeiro caso, os dados para o cálculo (gráfico 3) correspondem á formula 

apresentada anteriormente e que voltamos aqui a traduzir para relembrar utilizando apenas a 

TANGIBILIDADE como exemplo: 

 

 

 

a. TANGIBILIDADE: 

 Resposta 1: 
1. Discordo Fortemente; 

2. Discordo com a afirmação; 
3. Discordo ligeiramente; 

4. Não tenho opinião formada; 

5. Concordo ligeiramente;   
6. Concordo; 

7. Concordo fortemente. 
 Resposta 2  (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7) 

 Resposta 3  (1;...; 7) 

 Resposta 4  (...) 

b. FIABILIDADE: 

 Resposta 1 (...) 

 Resposta 2 etc. 

 Resposta 3 

 Resposta 4 

 Resposta 5 

c. CONFORMIDADE: 

 Resposta 1 

 Resposta 2 

 Resposta 3 

 Resposta 4 

d. SEGURANÇA: 

 Resposta 1 

 Resposta 2 

 Resposta 3 

 Resposta 4 

e. EMPATIA: 

 Resposta 1 

 Resposta 2 

 Resposta 3 

 Resposta 4 

 Resposta 5 

TOTAL = 5 Dimensões e 22 Questões. 

Tangibilidade =   
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 Para a TANGIBILIDADE como exemplo viria assim: 

 

     
   Dimensão TANGIBILIDADE (Ginásio EQUILÍBRIO) 
 

Cliente n.º  Cotação para a  Cotação para a Cotação para a Cotação para a   /4 
   1ª Resposta 2ª Resposta 3ª Resposta 4ª Resposta 
 
1   5  5  5  5  20     5.00 
2   7  7  7  6  27     6.75 
(...)   -  -  -  -  -     - 
131   7  7  7  7  28     7.00 
            

(Total  717  806  733  669    ( /131) 23.72(*) 776.75 
Total / 131 5.5  6.2  5.6  5.1       -     5.92(**) 
 

LEGENDA:  (*): Quadro 58 

(**): Quadro 56 
 

     
   Dimensão TANGIBILIDADE (Ginásio PADRÃO) 
 

Cliente n.º  Cotação para a  Cotação para a Cotação para a Cotação para a      /4 
   1ª Resposta 2ª Resposta 3ª Resposta 4ª Resposta 
 
1   6  6  -  5  17     4.25 
2   7  6  5  6  24     6.00 
(...)   -  -  -  -  -     - 
131   7  7  7  5  26     6.50 

(Total  717  806  733  669    ( /131) 22.33(*) 731.25 
Total / 131 5.5  6.2  5.6  5.1  -     5.58(**) 

         

LEGENDA:  (*): Quadro 58 
   (**): Quadro 56 

  

 Os resultados apresentado no gráfico 4, que serviram de base ás conclusões sobre a 

existência ou não de diferenças significativas apresentadas no gráfico 3 (GAPs – SERVQUAL 

não Ponderada),  pela utilização do Teste t, foram calculados utilizando os valores na coluna 

() do exemplo utilizado em cima, com base nos dados deste estudo. Enquanto que os 

resultados utilizados para o cálculo da SERVQUAL não ponderada, foram efectuados utilizando 

os dados ponderados, isto é, foram utilizados os dados anteriores divididos pelo n.º de 

questões dessa dimensão e divididos pelo total de inquiridos. O resultado desta diferença está 

patente nas diferentes curvas apresentadas nos gráficos 3 e 4 respectivamente. 
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 Agora, coloca-se a questão: Podemos ou não concluir se existem diferenças 

significativas para as várias dimensões analisadas utilizando os mesmos dados mas tratados 

de forma diferente? 

 O que se deve fazer é aplicar o Teste t aos valores “SERVQUAL não Ponderada” 

utilizados para o cálculo do Gráfico 3 (GAPs). 

 

Quadro 61: Comparação entre o Ginásio Padrão e o Ginásio Equilíbrio para cada uma das 5 

dimensões através do teste de comparação t com base nos dados obtidos pelo cálculo SERVQUAL 

não ponderada. 

Dimensões  t  Significancia 

TANGIBILIDADE  t =    2.23         *   Há diferenças significativas 

FIABILIDADE  t = - 4.15         ***  Há diferenças significativas 

CONFORMIDADE  t =  -3.12         **   Há diferenças significativas 

SEGURANÇA  t =  -1.26         N.S.  Não há diferenças significativas 

EMPATIA   t =  -3.47         ***  Há diferenças significativas 

 

 Se verificarmos os resultados da aplicação do Teste t, utilizando ambas as hipóteses 

efectuadas, verificamos que os valores se mantêm iguais, sendo válida a interpretação 

anterior. 

 A curva do gráfico 4 é atenuada, uma vez que os pontos mais elevados correspondem ás 

dimensões FIABILIDADE e EMPATIA, cujos valores são divididos por 5 (5 são o n.º de questões 

para essa dimensão), enquanto as dimensões TANGIBILIDADE, CONFORMIDADE  e EMPATIA são 

divididas por 4 (4 é o número de questões para cada uma destas dimensões). Concluindo, os 

gráficos representados são os mesmos, mas por este motivo apresentam curvas aparentemente 

muito diferentes. 
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3.3.3. Terceira parte do SQ, importância dos factores por pontuação.   

 

L. IMPO. Ordem de importância a cada dimensão do SQ.  

 

 

Quadro 62: Importância atribuída pelos inquiridos relativamente aos 

aspectos mais significativos, na prestação de um serviço. IMPO.1, 

primeiro lugar de importância – O mais importante. 

 

  IMPO.1  Frequência Percent. Percent. Válida 

   1    27  20.6%  22.3% 

   2   49  37.4%  40.5% 

   3   11    8.4%    9.1% 

   4   18  13.7%  14.9% 

   5   16  12.2%  13.2% 

      10    7.6%  C. Omissos 

   Total            131           100.0%           100.0% 

 

   Casos Válidos 121 Casos Omissos 10 

 

 Da análise do quadro 62, podemos constatar que a FIABILIDADE é a dimensão com 

maior importância tendo sido escolhida por 37.4 % dos inquiridos. Isto traduz-se na 

importância que os clientes atribuem á capacidade que um ginásio possui para realizar um 

serviço prometido com  segurança e eficácia. 

 

Quadro 63: Importância atribuída pelos inquiridos relativamente aos aspectos 

mais importantes para si relativos á prestação de um serviço. IMPO.2, segundo 

lugar de importância.  

 

   IMPO.2  Frequência Percent. Percent. Válida 

 

   1    23  17.6%  19.3% 

   2   28  21.4%  23.5% 

   3   20  15.3%  16.8% 

   4   28  21.4%  23.5% 

   5   20  15.3%  16.8% 

      12    9.2%  C. Omissos 

   Total            131           100.0%           100.0% 

 

 Casos Válidos 119 Casos Omissos 12 
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 Da análise do quadro 47, podemos constatar que a FIABILIDADE e SEGURANÇA são as 

dimensões com maior importância tendo sido escolhidas para segundo lugar por 23.5 % dos 

inquiridos respectivamente. Isto traduz-se na importância que os clientes atribuem á 

capacidade que um ginásio possui para realizar um serviço prometido com  segurança e 

eficácia e aos conhecimentos e a cortesia que os funcionários de um ginásio têm, e a forma 

como emitem confiança e segurança. 

 

Quadro 64: Importância atribuída pelos inquiridos relativamente aos aspectos 

mais importantes para si relativos á prestação de um serviço. IMPO.3, menos 

importante. 

 

   IMPO.3  Frequência Percent. Percent. Válida 

   1    22  16.8%  20.4% 

   2   12    9.2%  11.1% 

   3   26  19.8%  24.1% 

   4   21  16.0%  19.4% 

   5   27  20.6%  25.0% 

      23   17.6%  C. Omissos 

   Total            131           100.0%           100.0% 

 

 Casos Válidos 108 Casos Omissos 23 

 

 

 

 Da análise do quadro 48, podemos constatar que a EMPATIA e a CONFORMIDADE são as 

dimensões com menor importância. Com 25.0 % está a primeira e com  por 24.1 % está a 

segunda. Isto traduz-se na menor importância que os clientes atribuem á capacidade que um 

ginásio possui em dar atenção individualizada e cuidadosa  com os seus clientes e ainda a 

força de vontade que um ginásio tem para ajudar os clientes e providenciar um serviço com 

prontidão. 

 

 

M. Factores de Qualidade (Dimensões SERVQUAL).  
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Quadro 65: Comparação das pontuações atribuídas pelos inquiridos á dimensão 

Tangibilidade (SQ1); Fiabilidade (SQ2); Conformidade (SQ3); Segurança 

(SQ4); Empatia (SQ5), do questionário SQ. 

 

Valor SQ1 SQ1 SQ2 SQ2 SQ3 SQ3 SQ4 SQ4 SQ5 SQ5 

  Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

   Válida  Válida  Válida  Válida  Válida 

 

  2   1   0.8%  

  5   2   1.6%     3   2.4%   2   1.6%   3   2.4% 

  8   1   0.8%   1   0.8%   8   0.8%     1   0.8% 

  9   1   0.8%   

10 19 15.1% 13 10.3% 20 15.3% 19 15.1% 24 19.0% 

12   4   3.2%   1   0.8%   2   1.5%     2   1.6% 

13         1   0.8% 13   0.8%  

15 20 15.9% 10   7.9% 25 19.8% 21 16.7% 15 11.9% 

16       1   0.8%   

18           1   0.8% 

20 43 34.1% 47 37.3% 49 38.9% 50 39.7% 55 43.7% 

21   1   0.8% 1   0.8%     1   0.8%   1   0.8% 

22       1   0.8%     

25 12   9.5% 13 10.3% 13 10.3% 15 11.9%   9   7.1% 

28     1   0.8%   

30 13 10.3% 22 17.5%   7   5.6% 14 11.1% 11   8.7% 

33     1   0.8%   

35   3   2.4%   4   3.2%     

38         1   0.8%   

40   1   0.8%   9   7.1%   2   1.6%     3   2.4% 

50   5   4.0%   3   2.4%   1   0.8%     1   0.8% 

100         1   0.8%   

     5 Omissos   5 Omissos   5 Omissos   5 Omissos   5 Omissos 

               131       100.0%   131        100.0%  131        100.0%  131        100.0%  131        100.0%   

 SQ1; SQ2; SQ3; SQ4; SQ5 Casos Válidos 126  Casos Omissos 5 

 

 No quadro 50, verificamos que dos 100 pontos disponíveis para cada dimensão, 43 

inquiridos atribuíram 20 pontos ao factor SQ4 na dimensão Tangibilidade, 20 inquiridos 

atribuíram 15 pontos, 19 atribuíram 10 pontos, 13 atribuíram 30 pontos e assim 

sucessivamente. 

 

Quadro 66: Ordenação das Dimensões do questionário SQ de qualidade segundo a 

média de pontuação atribuída,por ordem crescente de preferência pelos inquiridos. 

 

 Dimensões  SERVQUAL  Pontuação Desvio    Pontuação     N  

      Média  Padrão  Min. Máx. Válido 

 

 SQ3  Conformidade  18.40  6.95  5   50 126 

 SQ5 Empatia  18.86  7.48  5   50 126 

 SQ4  Segurança  19.80  9.58  5 100 126 

 SQ1  Tangibilidade  20.10  9.33  2   50 126 

 SQ2  Fiabilidade  23.46  9.03  8   50 126 
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IMPO.1. (Mais Importante): 

 SQ2 - FIABILIDADE (A capacidade que um ginásio possui para realizar um serviço 

prometido com  segurança e eficácia); 

 

IMPO.2   (Segundo Lugar): 

 SQ1 - TANGIBILIDADE  (A aparência das instalações físicas, equipamento, pessoal e 

materiais de comunicação de um ginásio); 

 

IMPO.3   (Terceiro Lugar): 

 SQ4 - SEGURÂNÇA (Os conhecimentos e a cortesia que os funcionários de um ginásio 

têm, e a forma como emitem confiança e segurança); 

 

IMPO.4   (Quarto Lugar): 

 SQ5 - EMPATIA (A atenção individualizada e cuidadosa que um ginásio tem com os seus 

clientes). 

 

IMPO.5   (Quinto Lugar):   

 SQ3 - CONFORMIDADE  (A força de vontade que um ginásio tem para ajudar os clientes 

e providenciar um serviço com prontidão); 

 

 

 

3.3.4. Quinta Parte do  SERVQUAL.desistências.  

 

 

Quadro 67: “Determinantes” que levaram á desistência da prática de actividade física 

no Ginásio EQUILÍBRIO. 

 
N. Razão da desistência:  Frequência Percent. Percent. Válida 

 

Situação Financeira   16  12.21%  19.3% 

Incompatibilidade de  Horários  28  21.37%  33.7% 

Falta motivação    15  11.45%  18.1% 

Não gosta exercício     0    0.00%     0.0% 

Motivos de saúde     5    3.82%      6.0% 

Localização Geográfica       6    4.58%      7.2% 

Cansado após dia de trabalho.      3    2.29%      3.6% 

Exercício é trabalhoso       0    0.00%      0.0% 

Pretende outra actividade    4    3.05%      4.8% 

Outro motivo      6    4.58%      7.2% 

     48  36.64%  C. Omissos 

total desistências   83  63.36%  

Total                131             100.00%          100.0% 
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Casos Omissos: Corresponde ao número de inquiridos que não preencheram este item. 

Casos Válidos: Corresponde ao número de inquiridos que efectivamente responderam a este 

item o qual, depois de tratado estatisticamente nos dá um conjunto de percentagens mais 

objectivas. 

 

 No quadro superior verificamos que dos 63.36% de inquiridos que desistiu, 33.7% alega 

incompatibilidade de horários, o que corresponde (quadro 14) a um factor situacional como 

limitante da prática de actividade física no GE. Contudo, fica ainda por determinar que tipo de 

incompatibilidade referem: incompatibilidade com horários de classes (Ginástica Aeróbica; 

Ginástica de Manutenção) ou incompatibilidade de horários relativamente ao horário de 

funcionamento do Ginásio Equilíbrio. 

 Desde o ano de abertura (Outubro de 1995) que o Ginásio Equilíbrio possui um horário 

de funcionamento pós laboral, durante a semana está em funcionamento a partir das 16:00 h 

da tarde até ás 23:00 h e, ao Sábado das 9:30 h até ás 18:30 h. Posteriormente determinou-se 

que aos Sábados o GE encerrava de tarde uma vez que durante vários meses nunca 

participaram mais que  4 clientes, mas em média participavam 2 clientes, o que se tornava 

oneroso, não compensado. Em Agosto, o GE encerra a sua actividade dado que a maioria dos 

clientes parte para férias nesse período. Podemos constatar no gráfico 2 um sistemático 

decréscimo do número de clientes no mês de Maio a Julho.  

 

 Constata-se também que dos  63.36% de inquiridos que desistiu, 19.3% alega a situação 

financeira, outro “factor situacional, Custo da actividade” (quadro 24) como motivo da sua 

desistência. Subsiste a dúvida relativamente a este facto porque não sabemos se se deve ao 

facto de possuir outras obrigações económicas e relegar o GE para segundo plano, ou pelo 

facto do seu ordenado ser resumido limitando a possibilidade de participação. 

 

 Também, 18.1% refere a falta de motivação como motivo para a sua desistência. Se nos 

reportarmos ao quadro 24, verificamos que este aspecto é um  “Factor Pessoal e de 

Programa”. O factor pessoal tem a ver com a automotivação e o factor programa relaciona-se 

com o prazer. A questão prevalece, será que desistiram por questões de automotiovação “self  

motivation” (Pieron, 1998).  Ou desistem por questões de heteromotivação, isto é, os 

operacionais desenvolvem necessária empatia “A atenção individualizada e cuidadosa  que 

um ginásio tem com os seus clientes” (Quadro 15), conseguindo envolver os participantes na 

actividade de forma a que prevaleça a satisfação e prazer na actividade. 
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Quadro 68: Dos 83 (63,36%) que desistiram, quantos continuam a 

praticar exercício físico. 

 

T. Continua praticar exercício Frequência Percentagem  

 

Sim     41    49.40% 

Não     40    48.19% 

não respondeu      2      2.41% 

Total                83             100.0%   

 

 

  Dos 63.36 % de clientes que desistiram, metade (48.19%) não continua a praticar 

actividade física e outra metade (49.40%) praticam actividade física.  Destes últimos, 31.71% 

pratica uma actividade física que o GE possui, significa que o fazem ou numa associação 

/colectividade (34.15%)  ou noutro Ginásio (7.32%). De entre estes, 21.95% faz exercício 

físico em casa e em espaços abertos (26.83%). 

 

 

Quadro 69: Dos 49,4% que continuam a praticar 

exercício, o Ginásio Equilíbrio tem a actividade, ou 

não tem . 

 

U. Que actividade  Frequência Percent.  

 

GE tem   13  31.71% 

GE não tem indoor  16  39.02% 

GE não tem outdoor    9  21.95% 

não respondeu     3    7.32% 

 Total    41           100.00% 

  

Legenda:  
GE tem. - Actividades físicas e desportivas que o Ginásio 

EQUILÍBRIO possui como serviços. 

GE não tem indoor. - Actividades físicas e desportivas que 

o Ginásio EQUILÍBRIO não possui como serviços e podem 

ser praticadas em salas vocacionadas para tal. 

GE não tem outdoor. - Actividades físicas e desportivas que 

o Ginásio EQUILÍBRIO não possui como serviços e podem 

ser praticadas em espaços desportivos descobertos ou em 

espaços naturais abertos. 
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Quadro 70: Dos 63.36% inquiridos que desistiram do 

GE,  local onde os 49.40% praticam exercício. 

 

V. Onde pratica  Frequência Percentagem 

 

Em casa     9  21.95% 

Num Ginásio     3    7.32% 

Numa Colectividade  14  34.15% 

Na Escola     0    0.00% 

Em espaços abertos  11  26.83% 

Outros locais     4    9.76% 

não respondeu     0    0.00% 

Total    41           100.00% 
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3.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

 

 

 

3.4.1. Posicionamento para obter vantagem competitiva.  

 

 

 

 Posição de um produto ou serviço é a forma como ele é definido pelos consumidores 

quanto aos seus atributos mais importantes. É o lugar que ele ocupa na cabeça dos 

consumidores com relação aos produtos concorrentes (Kotler & Armstrong, 1998).  

 O objectivo deste estudo centra-se fundamentalmente em aspectos internos de auditoria. 

Embora a preocupação fundamental se centre na percepção de qualidade dos clientes do 

Ginásio Equilíbrio quanto á qualidade dos seus serviços, o facto é que, ao verificar-mos as 

diferenças entre um ginásio padrão segundo 5 dimensões e o Ginásio Equilíbrio, pode 

também efectuar-se um posicionamento no mercado em função desta análise.  Neste 

momento, podemos determinar qual o “GAP” existente entre o que os clientes esperam e o 

que o GE fornece. Pode-se, com base nesta informação situar, isto é, posicionar o GE 

enquanto prestador de serviços. 

 

 Os consumidores vivem sobrecarregados de informação sobretudo de produtos e 

serviços. Não conseguem reavaliar os produtos sempre que têm que tomar uma decisão de 

compra, e para simplificar este processo classificam-nos por categorias, isto é,  

“posicionam” na cabeça os produtos, serviços e as empresas (Kotler & Armstrong, 1998). 

Quanto maior for a procura da qualidade dos serviços pela empresa em função das 

expectativas dos  clientes, maior será a facilidade de posicionamento porque clientes mais 

satisfeitos farão boa publicidade dos serviços. A posição do produto é um complexo grupo de 

percepções, impressões e sentimentos do consumidor sobre um produto ou serviço com 

relação aos concorrentes. Os consumidores posicionam  os produtos e serviços com ou sem 

ajuda dos profissionais de marketing, mas nem por isso estes últimos devem deixar as 

posições ao sabor da sorte. Devem planear as posições que darão maior vantagem possível aos 

seus produtos e serviços nos mercados-alvo seleccionados, e programar compostos de 

marketing para criar essas posições planejadas. 
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3.4.2. Escolhendo e implementando uma estratégia de posicionamento.  

 

 

 Muitas vezes, duas ou mais empresas perseguirão a mesma posição, e cada uma terá de 

encontrar meios de distinguir-se da outra, como, por exemplo, prometendo “alta qualidade por 

um preço inferior” ou “ alta qualidade com melhor assistência técnica ”. O GE 

procura responder no mercado convergindo para a  segunda opção. O GE procura diferenciar 

a sua oferta, não pela criação de um pacote único de vantagens competitivas mas decerto que 

nalguns aspectos actua a um nível superior da média de prestação de serviços dos restantes 

ginásios concorrentes. Para afirmar com rigor teria que, evidentemente aplicar o mesmo 

questionário SQ ás empresas concorrentes e verificar os GAPs que por sua vez seria 

comparados com a curva do GE. No entanto, são conhecidos alguns aspectos relativos aos 

serviços competidores, sobretudo no tocante á Tangibilidade (Instalações e formação dos 

técnicos ao serviço) e também nas outras dimensões. 

 

 

3.4.3. Identificar possíveis vantagens competit ivas.  

 

 Os consumidores costumam escolher serviços que lhe ofereçam maior valor. Portanto, a 

chave para conquistar e manter os consumidores é compreender as suas necessidades e 

processos de compra melhor do que os concorrentes, e oferecer-lhes mais valor. A empresa 

que se posiciona como fornecedora de valor superior para mercados-alvo seleccionados, 

atraindo-os com preços mais baixos ou maiores benefícios  que os seus concorrentes, 

ganha vantagens competitivas. No entanto, uma posição sólida não pode ser construída com 

promessas vazias, ou seja, se o GE posicionar os seus serviços oferecendo  melhor qualidade 

e melhor serviço, deverá fornecer  a qualidade e o serviço prometidos. Em outras palavras, o 

posicionamento começa realmente com a diferenciação  da oferta de marketing da empresa, 

para que ela entregue aos consumidores mais valor do que as ofertas que seus concorrentes 

fazem (Kotler & Armstrong, 1998). 

 Nem todas as empresas têm muita oportunidade de diferenciar a sua oferta e obter 

vantagens competitivas. Algumas encontram muitas vantagens menores, facilmente copiadas 

pelos concorrentes, portanto altamente vulneráveis como por exemplo, o tipo de serviços 

(Serviços - Aeróbica, Musculação, Cardiofitness, Sauna entre outras; Instalações – Dimensão 

das salas, equipamentos, etc.). A solução é identificar novas vantagens potenciais, 
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introduzindo-as uma a uma para manter os concorrentes desequilibrados. A ideia não é obter 

uma única grande vantagem permanente, mas sim várias vantagens que possam ser 

implementadas pouco a pouco, a fim de conquistar participação no mercado durante um certo 

tempo. 

 

 

3.4.4.  Diferenciação da oferta da empresa GE ou do mercado.  

 

 Com base nas informações recolhidas no estudo efectuado, podemos fomentar a procura 

de actividades físicas por parte dos potenciais clientes das faixas etárias compreendidas acima 

dos 45 anos, segmento este com menor expressão na amostra representativa da população do 

GE. Esta seria uma diferenciação do mercado pela procura de satisfazer estes clientes. 

 Podemos implementar uma estratégia de diferenciação com base nas 5 dimensões do 

SQ.  No tocante á tangibilidade, podemos  diferenciar os serviços pelos técnicos ao serviço. 

As empresas podem obter grandes vantagens competitivas contratando e treinando 

funcionários melhores que os de seus concorrentes. No entanto, esta estratégia pode não ser 

de todo conseguida, quando o custo do serviço se sobrepõe, no momento da decisão por parte 

dos potenciais consumidores, relativamente aos aspectos de diferenciação (Quadro 52, 

desistência devido a situação financeira – 19.3%). 

 

 Também teremos que avaliar o peso do nível cultural (compreensão da dimensão do 

serviço) enquanto determinante da selecção dos serviços (quadro 48 – a maior percentagem de 

participantes no GE frequentam ou possuem o ensino secundário, 37.8% seguida da 

frequência universitária 14.2% e por fim o primeiro e segundo ciclos com 11.8% e 10.2% 

respectivamente) 

 

 Creio que, do contacto desenvolvido ao longo de 3 anos de trabalho com os clientes 

constata-se que na ausência de concorrência directa, poucos clientes deixam de participar por 

motivos de custo. Mas na presença de uma empresa concorrente do GE com preços 

ligeiramente inferiores e, apesar  do GE se diferenciar quanto ao nível de formação dos 

técnicos ao serviço, os clientes parecem optar pelo serviço mais acessível em termos de custo 

segundo opiniões de clientes e também, devido á diminuição do número de revalidações 

desde o momento em que abriu ao público a casa concorrente.  
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 Ao analisar  os quadros 25, 26 e 27 respectivamente, verificamos que se efectuaram 

uma média de 22.3 inscrições por mês em 1995/96, 16.1 inscrições por mês no ano lectivo de 

1996/07 e de uma média de 17.6 inscrições por mês. A média dos três anos perfaz 18.7 

inscrições por mês. 

 

 A diferenciação dos serviços do GE passa pela criação de uma imagem mesmo 

existindo outro Ginásio concorrente na Benedita que oferece serviços relativamente 

semelhantes. Os compradores podem perceber uma diferença através da imagem da empresa 

ou de suas marcas representadas.  Assim, desde o início que o GE se esforçou por estabelecer 

uma imagem que o diferencia do seu mais directo concorrente o qual construiu novas 

instalações e está em pleno funcionamento desde o verão de 1998. 

 Os fluxos de clientes representados nos gráficos 7, 8 e 9 mostram que existem 

constantes próprias as quais são independentes dos aspectos de diferenciação e se prendem 

sobretudo com aspectos sazonais, datas de comemorações importantes (Natal) e com o clima 

(Frio em Dezembro), períodos de grande actividade comercial.  Podemos ver no quadro 52 

que a segunda actividade socio-económica dos clientes do GE corresponde a trabalhadores 

por conta de outrém comércio e serviços (32.8%), logo nestes períodos ausentam-se porque as 

lojas só encerram bastante tarde para aumentar o seu volume de vendas. Também, a primeira 

categoria Outros activos (domésticas e estudantes) , inclui as donas de casa que fazem 

as compras para os familiares e o estudantes que se encontram de férias da escola. Estas são 

afirmações / hipótese que terão que ser verificadas. Nos meses de Maio, Junho e Julho, 

diminui o número de inscrições e aumenta também o número de desistências uma vez que a 

Benedita se situa próxima de várias zonas balneares nomeadamente, Nazaré (22 Km), São 

Martinho do Porto (20 Km), Foz do Arelho (25 Km) e ainda de Peniche, um pouco mais longe 

mas também acessível. Este poderá ser o motivo mais forte, o bom tempo, a época balnear e 

os “dias maiores” que permitem depois de um dia de trabalho, procurar a relaxação. Outra 

hipótese que, embora bastante coerente necessita de ser verificada com instrumentos 

adequados. 
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3.4.5. A diferenciação e o símbolo:  

 

 

 O GE deve reformular o seu símbolo, criando um logotipo que apresente a 

personalidade da empresa.  

 O GE cuidou os aspectos relacionados  com a atmosfera do espaço físico no qual a 

organização produz e distribui os seus serviços. 

 O GE ao efectuar este estudo, tem como objectivo desenvolver sistemas de qualidade á 

luz das perspectivas consideradas no desenvolvimento do documento, no entanto, deve fazê-lo 

por fazes uma vez que tal implicará alguns investimentos.  Teremos que reflectir sobre quais 

as diferenças a serem promovidas? Cada diferença tem o potencial de gerar custos para a 

empresa e benefícios para o cliente (Kotler & Armstrong, 1998). Portanto, o GE deverá 

seleccionar com cuidado a forma pela qual se irá distinguir dos seus concorrentes. A diferença 

merece ser estabelecida quando satisfaz os seguintes critérios: 

 

 Importância:  a diferença proporciona um benefício altamente valioso para os 

compradores alvo (Nível de formação dos profissionais ao serviço) 

 Distinguibilidade:  os concorrentes não oferecem a diferença, ou a empresa pode 

oferecê-la de uma forma mais distinta. 

 Superioridade:  a diferença é superior a outras formas pelas quais o cliente poderia 

obter o benefício (Certificação); 

 Comunicabilidade:  a diferença é comunicável e visível aos compradores; 

 Antecipação:  os concorrentes não podem copiar a diferença com facilidade. 

 Acessibilidade:  a empresa pode introduzir a diferença com lucro. 

 

 

 Os quadros que se seguem resumem os  dados (fluxo de clientes) relativos ao número de 

inscritos mensais, abandonos e participantes mensais. Verifica-se pela análise dos gráficos 

que se seguem uma replicação das tendências nas curvas. Existem dois momentos de grande 

abandono correspondente aos meses de Novembro, Dezembro e Junho, Julho. Estes também 

são os meses que coincidem  com o menor número de inscritos. 
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Quadro 71: Número de clientes mensais participantes em programas de actividade física, Número 

de inscrições e de desistências mensais em diferentes anos lectivos. 

 

1995/96 Set.  Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho 

Clientes mensais  98 107 94 100 107 122 116   99 83 63 

Inscrições mensais  98   28   9   19   17   25     7   10   7   2 

Desistências    0   19 22   13   10   10   13   27 23 22

              

1996/97   Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho 

Clientes mensais 75 115 103 80 92 100 113 126 130 117 99 

Inscrições mensais 75   40     5   6 14   15   15   18   12   11   3 

Desistências   0     0   17 29   2     7     2     5     8   24 21 

            

1997/98   Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho 

Clientes mensais 80 119 109 83 115 99 99 79 86 77 56 

Inscrições mensais 80   40   17   2   40   8 11   9 12   8   8 

Desistências   0     1   27 28     8 24 11 29   5 17 29 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n.º 7: Clientes assíduos; novos inscritos e desistências mensais em 1995/96 
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Gráfico 8: Clientes em actividade, número de inscrições e desistências 

mensais em 1996/97.  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Clientes mensais, número de inscritos e de desistências 

por mês em 1997/98. 
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  Já fora do âmbito do trabalho, uma vez que é efectuada uma análise aos 3 primeiros 

anos de funcionamento, apresento dados relativos ao fluxo de clientes no 4º ano de 

funcionamento para reforçar a imagem da maior instabilidade a nível da participação. 

 

 

 

Quadro 72: Número de clientes mensais participantes em programas de actividade física, Número de 

inscrições e de desistências mensais em diferentes no ano lectivo 1998/99. 

 

1998/99   Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho 

 

Clientes mensais 63 64 92 64 74 86 99 83 79 64 45 

Inscrições mensais 63   8 30 11 15 23 25 15 10   8   4 

Desistências   0   7   2 39   5 11 12  31 14 23 23 

 

 

 

 

 Gráfico 10: Clientes em actividade, número de inscrições e 

desistências mensais em 1998/99.  
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Gráfico 11: comparação entre o fluxo mensal de clientes nos 4 anos de 

funcionamento, e pode-se constatar uma diminuição progressiva do total 

mensal de clientes que aderem.  Sazonalidade. 

 

 

 Nos gráficos anteriores podemos constatar as oscilações sazonais relativamente ao GE 

desde Outubro de 1995 até Julho de 1998. Este é um quadro que denota um decréscimo 

relativo quanto ao número de participantes no GE.   

 

 Ao analisar-mos os dados provenientes da análise estatística (gráfico3) relativa a SQ 

não Ponderada verificamos que o GE terá que melhorar os seus serviços tendo em atenção 

alguns atributos, nomeadamente FIABILIDADE, CONFORMIDADE e EMPATIA. Para reforçar esta 

afirmação  devemos também  referir que as dimensões onde se verificam diferenças 

significativas entre  o padrão estabelecido pelos clientes e o valor efectivo concretizado nos 

serviços do GE, são respectivamente a TANGIBILIDADE (a favor do Gin. Equilíbrio, isto é, o 

G.E. está além da expectativas dos seus clientes nesta dimensão), FIABILIDADE, 

CONFORMIDADE e EMPATIA (distanciam o GE do Padrão estabelecido pelos clientes, isto é, o 

G.E. está aquém das expectativas). 

 Comparando os dados provenientes da SQ não Ponderada e do Teste t Student (2 

amostras com variâncias iguais), verificamos que na primeira análise, para a dimensão 

TANGIBILIDADE,  os valores são muito próximos, mas os dados apontam para uma vantagem 
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do GE nesta dimensão relativamente ao padrão estabelecido. Isto significa que o GE excedeu 

as expectativas dos clientes para a dimensão TANGIBILIDADE (gráfico 3) verificando-se que 

(quadro 57), nesta dimensão, existem diferenças significativas. 

 Para a dimensão FIABILIDADE, verifica-se um GAP entre o Padrão e o GE (Gráfico 3), e 

existem diferenças significativas comprovadas. 

 Na dimensão CONFORMIDADE, tal como na anterior existe um GAP que é comprovado 

na análise do Teste t que lhe atribui diferenças significativas (Quadro 44). 

 A dimensão SEGURANÇA apresenta  uma quase sobreposição dos seus valores (gráfico 

3) não apresentando igualmente diferenças significativas (quadro 44) pela análise efectuada 

no Teste t Student. 

 Por último, na análise da dimensão EMPATIA constatamos um GAP (Gráfico 3) o qual é 

reforçado nos cálculos do Teste t como havendo diferenças significativas (quadro 44). 

 

 Ao analisar-mos o quadro 62, verificaremos que é precisamente a FIABILIDADE aquela 

dimensão que os clientes atribuíram maior importância (IMPO.1. – 37.4%).  

 

 Quanto á CONFORMIDADE, apesar de apresentar diferenças significativas entre o padrão 

e GE, possui apenas 8.4% (quadro 62) quanto á IMPO.1., isto é,  quanto á sua importância, 

não é considerado uma dimensão muito importante pelos clientes.  Mas já é considerada por 

15.3% (quadro 63) dos inquiridos para ocupar o terceiro lugar, perdendo para a FIABILIDADE 

e SEGURANÇA. A CONFORMIDADE é considerada uma das dimensões menos importantes por 

18.4% dos inquiridos (quadro 66) logo a seguir á EMPATIA (18.89%). 

 Assim, o Director Executivo do Ginásio,  deve centrar os seus esforços em melhorar o 

nível de qualidade nos serviços relativamente ás dimensões, FIABILIDADE, CONFORMIDADE e 

EMPATIA, mas dar prioridade neste momento á melhoria dos atributos referentes á 

FIABILIDADE (A capacidade que um ginásio possui para realizar um serviço prometido com  

segurança e eficácia) e depois á CONFORMIDADE (A força de vontade que um ginásio tem 

para ajudar os clientes e providenciar um serviço com prontidão) e EMPATIA (A atenção 

individualizada e cuidadosa que um ginásio tem com os seus clientes). 

 

 Apesar de, em termos gerais, após a auditoria efectuada poder considerar este projecto 

dentro de bons parâmetros de qualidade, o facto é que outros factores uns mais objectivos e 

outros menos objectivos, determinam que esta empresa não esteja a ser devidamente 

rentabilizada.   
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 Quanto aos aspectos menos objectivos, gostaria de tecer algumas considerações que 

talvez ajudem a compreender o seu significado. Existe um ditado popular que refere que  

“Santos da casa não fazem Milagres”. Um projecto com estas características, exige de 

quem o desenvolve para além de capacidades e competências técnicas necessárias para a sua 

criação e gestão também exige bastante trabalho,  dedicação, sacrifício e perseverança. O 

facto é que, desde sempre o actual criador da empresa evoluí ligado a esta Vila, Benedita, 

onde passou a juventude e adolescência e, mais tarde regressou para, já com outro estatuto, 

sobretudo académico, vir a desenvolver o GE. Os clientes que frequentam o GE 

acompanharam o  progresso e constataram a maturação (crescimento e desenvolvimento). Isto 

tudo porque, segundo Kant (1972),  realizar-se como pessoa é o destino do homem. 

 Os elementos do destino humano, no que respeita ao seu fim, podem reduzir-se a três 

classes: primeiro, a disposição do homem, enquanto ser vivo, para a animalidade; segundo a 

sua disposição para a humanidade, enquanto ser vivo e também racional; e por último a sua 

disposição para a personalidade enquanto ser racional e também responsável. 

 Destas três disposições vamo-nos debruçar sobre a segunda, a disposição para a 

humanidade. Aqui,  podem ser colocadas sob o título geral de amor de si físico mas que 

compara (o que exige uma parte de razão); com efeito, a partir de então já não nos 

consideramos felizes ou infelizes a não ser por comparação com os outros. Deste amor de si 

provém a inclinação para conseguir um certo valor na opinião de outrém; na origem sem 

dúvida apenas um simples valor de igualdade; não se atribui a ninguém superioridade sobre 

nós próprios, ao mesmo tempo que se receia constantemente que outros o ambicionem; do que 

resulta pouco a pouco o desejo injusto de o adquirir para si próprio sobre os outros. A partir 

daí, sobre a inveja e a rivalidade podem instalar-se os maiores vícios de hostilidades secretas e 

patentes contra todos aqueles que nós consideramos como estranhos para nós; estes 

sentimentos, na realidade, não provêm espontaneamente da natureza como da sua raiz; mas 

sendo dado o temor que temos de que outros procurem adquirir sobre nós uma superioridade 

que nos é odiosa. Essas inclinações têm por fim garantir-nos, por razão de segurança, a 

superioridade sobre outrém, como medida de precaução (Kant, 1972). 

 Pergunto, será que este aspecto mencionado por Kant tem alguma influencia no 

comportamento e decisão de compra de potenciais clientes. Isto é, será que o Ginásio poderia 

ter mais sucesso se de facto o seu fundador não tivesse crescido na Benedita. Até que ponto 

este factor pode influenciar a decisão de compra de muitos potenciais, na decisão de adesão 

ou abandono. 
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3.5. CONCLUSÕES. 
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 EM PRIMEIRO LUGAR: Se por um lado devemos considerar os aspectos técnicos e 

científicos como formas de interpretar uma estrutura organizacional como o GE, o facto é que 

muitos outros aspectos podem ser tidos em consideração na análise e determinação das razões 

para o subtil declínio que se verifica ao analisar os respectivos quadros de frequências e 

desistências. 

 

 Neste momento, com base em conceitos de marketing, será necessário elaborar uma 

estratégia de marketing de forma a potenciar a empresa para o sucesso. O plano estratégico 

define a missão e os objectivos gerais da empresa. Dentro de cada unidade de negócio o 

marketing ajuda a realizar os objectivos estratégicos gerais. O processo de marketing consiste 

em analisar as oportunidades de marketing, seleccionar os consumidores-alvo, desenvolver o 

mix de marketing e administrar o esforço de marketing. 

 

 Pela análise do esquema anterior, procura-se de certa forma dar uma visualização da 

dimensão da análise que se procurou efectuar nesta investigação. De facto, um Director 

Exercutivo / Gestor, de uma ISCF (uma empresa) que opere fora dos grandes centros, 

especificamente numa localidade com as características da Vila da Benedita, com 

características socio-culturais e económicas específicas,  tem que conhecer a realidade do 

meio onde desenvolve a sua actividade empresarial.  Esta microrealidade é também, um 

reflexo de uma realidade mais abrangente que é alimentada por um somatório de factores 

histórico-sociais, histórico-culturais e histórico-político-económicos de âmbito nacional e até 

internacional (Forças Demográficas; Forças Económicas; Naturais; Tecnológicas; Políticas; 

Culturais; Kotler, 1995),. 
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 Mediante este panorama, verificamos que de um lado está o Empresário com a sua 

organização a qual, seguindo um processo de planeamento e desenvolvimento a implementa  

com a comercialização dos seus serviços, na observância de normas,  princípios e orientações 

estabelecidos segundo várias orientações. Nomeadamente, a título de exemplo, citamos várias 

instituições e linhas orientadoras que ajudam a criar uma ISCF de Qualidade: 

 

 

 MINISTÉRIO da SAÚDE - "A estratégia de Saúde Para o Virar do Século 1998/2002)"; 
 FMH - Faculdade de Motricidade Humana:  "Exercício e Saúde" (L.B. Sardinha); 
 FMH - "Gestão Desportiva e Desenvolvimento Organizacional" (G.Pires & C. Colaço); 
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 ACSM - American College  of  Sports Medicine: "Health/Fitness Facility Standards and 

Guidelines"; 
 ACSM - "Guidelines for Exercise Testing and Prescription"; 
 MARKETING SOCIAL - "Kotler & Armstrong" 
 Patton, Grantham & Gettman - DEVELOPING and MANAGING Health/Fitness Facilities"; 
 COHEN, William A. - "Model Business Plan for Service Business"; 
 IPQ -Instituto Português da Qualidade: Certificação, Acreditção, Auditoras de Qualidade - 

Normas ISO 9000  (Organização Internacional de Normalização); 
 APCER - Associação Portuguesa de Certificação; 
 ZAITHAML - "SERVQUAL - Instrumento de Avaliação da Qualidade de Serviços 

(Qualidade)" 
 AHA - American Heart Association: "Cardiovasculas Screening Staffing, and Emergency 

Policies at Health/Fitness Facilities"; 
 AHA - American Heart Association: "Exercise Standards"; 
 INE - Instituto Nacional de Estatística: Inventário Municipal, Equipamentos, Serviços e 

Produtos; 

 INE - Instituto Nacional de Estatística: Inquérito aos Orçamentos Familiares, Resultados 
1994-1995; 

 NYHA - New York Heart Association: "Estratificação do Risco". 
 RUFINO - "Empresas e Empresários: Cultura da Empresa da Benedita"; 
 IND - Instituto Nacional dos Desportos que ajudou na consecução deste Decreto: "DL 

385/99 de 28 de Setembro"; 
 CMD - Centro de Medicina Desportiva: "Avaliação Clínica" e “Estudos sobre substâncias 

dopantes nos Ginásios”; 
 APEXSA - Associação Portuguesa de Exercício e Saúde; 

 AGAP - Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal – Rua António 
Rodrigues da Rocha, 403 – 4400-025; Vila Nova de Gaia). 

 

 

 

 EM SEGUNDO LUGAR:  temos o consumidor o qual, como vimos deve ser analisado 

numa perspectiva abrangente, como entidade psicológica, social, político-económica e 

cultural. Assim, o aparentemente “simples acto de comprar” um serviço, tem uma carga 

psicológica/afectiva, político/económica e Social/cultural.  

 

 

 Principais influências sobre o comportamento do comprador organizacional (Kotler & Armstrong, 1995) 
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 Factores que influenciam o comportamento do consumidor (Kotler & Armstrong, 1995) 

 

 

 

 Nas suas reflexões acerca da relação entre desporto, trabalho e profissão, Sílvio Lima 

(1987) escreve assim: “o desporto não está antes, mas depois da profissão; aquele pressupõe 

esta. Se o desporto não é profissão, e se na grei – para viver honesta e superiormente – há que 

desempenhar uma profissão (seja ela qual for, porque o trabalho é lei humana e divina) segue-

se que o desporto constitui um luxo, um exercício luxuoso. Para se fazer desporto é mister que 

o organismo não padeça de fome. O homem, agrilhoado pela miséria e anavalhado pela fome, 

não se lembra de jogar o hóquei ou o bolapé, de patinar, de esgrimir, de cavalgar. Tudo isso 

(que é muito lindo) não lhe produz numerário, e é de dinheiro que ele necessita para abafar o 

grito impiedoso do estômago. Primus vivere, deinde ludum facere.  

 

 O desporto pressupõe certo desafogo económico, certo bem-estar físico, certo domínio 

agronómico do presente. Ao desempregado, que requer trabalho para o desempenho da sua 

profissão agora entrava (direito ao trabalho, proclama Luís Blanc), não se pode replicar, a não 

ser por sarcasmo: - Homem! Faça desporto!. É que o desporto – constituindo uma actividade 

não-utilitária, desinteressada, pura – necessita de assentar, como sua condição, numa 

actividade profissional anterior.  

 

 A história universal da civilização mostra-nos que o desporto pelo desporto só brota 

num estádio cultural já avançado. O primitivo, o Naturmensch se tem fome, caça ou pesca; 

estes exercício são nele verdadeiros trabalhos, e não desportos. Quando o organismo está 

absorvido totalmente pelo instinto de nutrição, pela busca do alimento, pela captura da presa, 

como pensar noutras actividades que não sejam as ditadas – com punho de ferro – pela fome? 

Escreve Haddon, a respeito da criação estética: a arte floresce quando o alimento é 

abundante. O mesmo se pode afirmar do jogo desportivo. A arte, a ciência, o desporto, porque 

são actividades superfinas, mimosas, necessitam de certa libertação económica, de certa 

reserva de bens materiais que permita a aplicação de energia físico-mental a outras 
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actividades que não as meramente biológicas. A ciência, a arte, o desporto, e até a moral, não 

são filhos do pauperismo. É que o desporto não é ganha-pão, profissão. É um ócio aplicado, 

um lazer activo, um otium cum dignitate. A palavra ócio tem, contudo, um significado neutro: 

lazer, vagar, tempo livre ou desafogado. O ócio não pressupõe, necessariamente, uma 

valorização ética.” (Lima, 1987). 

 

 Ainda, focando alguns aspectos relativos ao consumidor, sobretudo o consumidor da 

área de influencia do Ginásio EQUILÍBRIO, que é de facto aquele que interessa, podemos 

também falar de determinantes como por exemplo a da “Equidade Social e Crescimento 

Económico” (Cabral, 1997), como facilitadores ou não da compra de serviços de actividade 

física de “wellness”. Segundo o mesmo autor, Manuel Villaverde Cabral Doutorado em 

História e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em estudo 

efectuado sobre a “Cidadania Política e Equidade Social em Portugal”, afirma com base nos 

dados apresentados, qual o perfil de orientação á felicidade, por sexo em Portugal. A noção de 

felicidade para o sexo feminino que vem em primeiro lugar é “Boa vida conjugal” e para o 

sexo masculino aparece em segundo lugar. A segunda noção de felicidade é “Ter dinheiro” 

que aparece em segundo lugar para o sexo feminino e em primeiro lugar para o sexo 

masculino. A terceira para ambos os sexos é “Ter saúde”. A quarta para o sexo feminino é 

“Dar-se bem com a família” e está em quinto para os homens, enquanto que, para estes em 

quarto aparece “Fazer coisas interessantes”,  “Dar-se bem com a família” está em quinto. 

Depois, em sexto, está para ambos os sexos a noção “Dar-se bem com os amigos”. Em sétimo 

lugar aparece para as mulheres “Ter filhos”, em igual posição com “Sentir-se útil”, enquanto 

para os homens, “Ter filhos” está em nono e último lugar e “Sentir-se útil” em sétimo. “Ser 

bem visto”, para o sexo feminino é o menos importante de todos, enquanto que para os 

homens está em penúltimo lugar. 

 

 Podemos comparar este quadro com a “Estrutura das Despesas Médias Anuais dos 

Agregados” (94/95) do INE. 
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Quadro 73: Comparação entre as Despesas Médias dos Agregados e o Perfil de orientação á felicidade 

 
Estrutura das Despesas  Médias Anuais dos Agregados  Perfil de Orientação á felicidade, por sexo   F M 

Rubricas das Despesas Médias Anuais dos Agregados.    % (Noções de Felicidade) 

           

Prod. Alimentares, Bebidas e Tabaco  23.86 Boa vida conjugal    50 42 

Habitação, Aquecimento e Iluminação  20.59 Ter dinheiro    40 43 

Transportes e Comunicações   18.94 Ter saúde     39 39 

Outros Bens e Serviços   12.33 Dar-se bem com a família   23 19 

Móveis e Equipamento Doméstico  06.94 Fazer coisas interessantes   16 23 

Vestuário e Calçado    06.27 Dar-se bem com os amigos   12 19 

Serviços Médicos e de Saúde   04.61 Ter filhos       6   2 

Distracções, Espectáculos, Instrução e Cultura 04.18 Sentir-se útil      6   9 

Outras Despesas    02.28 Ser bem visto      4   5 

 

INE: Despesas Médias dos Agregados   Perfil de orientação á felicidade (CABRAL, Manuel V., 1997) 

Inquérito aos Orçamentos Familiares 94/95 

 

 

 Verificamos que de facto o “Ter dinheiro” é uma prioridade para que sejam satisfeitas 

as necessidades básicas (Teorias de Motivação de Abraham Maslow cit. Kotler & Armstrong, 

1995). Segundo Maslow, as necessidades humanas são organizadas hierarquicamente, 

fisiológicas, de segurança, sociais, de auto-estima e de auto-realização. A pessoa tenta 

primeiro satisfazer a necessidade mais premente, depois de satisfeita, essa necessidade deixará 

de ser motivadora e surgirá uma segunda necessidade mais premente. Por exemplo, pessoas 

famintas (necessidades fisiológicas) não têm qualquer interesse pelos últimos acontecimentos 

do mundo da arte (necessidades de auto-realização), nem na forma como são vistas pelos 

outros (necessidade de auto-estima), nem se estão respirando um ar poluído (necessidade de 

segurança). 

 No quadro relativo ás Despesas Médias dos Agregados, verificamos que, de facto as 

principais despesas se relacionam com a hierarquia de Maslow. E no quadro, Perfil de 

Orientação á Felicidade, também os principais motivos de felicidade se prendem com a 

hierarquia das necessidades humanas. Primeiro dinheiro para suprir as necessidades básicas 

fisiológicas e de segurança, e depois aparecem as inerentes á segurança (Boa vida conjugal e 

ter saúde) e por último auto-estima (Fazer coisas interessantes, dar-se bem com família e 

amigos, fazer coisas interessantes, sentir-se útil, etc). 

 O facto do homem agir denuncia uma carência ou uma imperfeição. Pela acção o 

homem preenche essa carência, ou tende a preenchê-la. Com o conjunto das acções da sua 

vida – o homem realiza a sua perfeição, atinge o seu fim: o fim para que tendem as suas 

acções, a sua vida e ele próprio (Aristóteles, “Ética a Nicómano” cit. Marques & Santos, 
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1982).  O homem é um ser que age, mas não ao acaso e sim em vista de fins que lhe são 

próprios. Ao contrário dos seres da natureza ele pode consciencializar esses fins e orientar-se 

conscientemente para eles. O bem, a felicidade, o fim são, pois, equivalentes. E não são algo 

que esteja depois das acções (ou da vida) ou fora delas próprio (Aristóteles, “Ética a 

Nicómano” cit. Marques & Santos, 1982). Nem sempre os homens situam a sua realização no 

plano do bem ou da felicidade. Contentam-se com objectivos mais próximos e mais 

imediatos. Para alguns o critério é o da utilidade: fazem o que lhes dá lucro ou proveito para 

os seus objectivos. Para outros esse critério é o prazer. Faz-se o que dá satisfação; evita-se o 

que é desagradável. A felicidade integra a dimensão da utilidade e do prazer, mas selecciona o 

que é útil ou dá prazer em função do que é humano. A ideia de felicidade é a de uma 

realização plena do homem: a realização do homem total. A felicidade é a plenitude da vida, a 

harmonia conseguida de todas as dimensões do humano. No entanto, a felicidade é entendida 

por cada um à medida dos seus desejos. Também ela depende da ideia que o homem faz de si 

próprio. Quanto mais subtil e mais exigente for a consciência que o homem tem de si, tanto 

mais exigente  ele será no que respeita á felicidade. A felicidade para o animal está na 

satisfação dos seus apetites. O homem, mesmo quando tem os seus apetites satisfeitos, não 

está necessariamente feliz. Mais do que realidade  a felicidade é uma utopia necessária,  

“Realizar-se como pessoa é o destino do homem” (Aristóteles, “Ética a Nicómano” cit. 

Marques & Santos, 1982). 

 

 Voltando um pouco atrás, verificamos que as despesas em  Serviços Médicos e de 

Saúde envolvem 4.61% do orçamento familiar. Mas estas despesas de saúde prendem-se 

sobretudo com despesas em “medicamentos e outros produtos farmacêuticos”, “aparelhos e 

material terapêutico”, “serviços médicos de enfermagem”, “paramédicos e outros”, 

“cuidados hospitalares e análogos”, “despesas com seguros de acidentes e doença” e “outras 

despesas com saúde” (INE, 1997). Constata-se que a actividade física como estilo de vida 

promotor da saúde, ou os cuidados de prevenção primária, não aparecem em despesas de 

saúde. As despesas em mensalidades em ginásios apenas se podem integrar, de acordo com a 

taxonomia de despesas do INE, em “Outros Serviços”, na rubrica “Outros Bens e Serviços”, 

para o qual, os consumidores portugueses canalizam 12.33% do seu orçamento e aparece na 

quarta prioridade em termos hierárquicos, mas em maior desvantagem em termos culturais e 

económicos. 
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 Podemos perguntar até que ponto, na Benedita, a actividade física de lazer relacionada 

com um estilo de vida saudável no âmbito da promoção da saúde, faz  parte da necessidade de 

realização plena do homem e de procura da sua felicidade? Sabemos que, no final de 5 anos 

de funcionamento do Ginásio, 591 foi o número de aderentes aos serviços. Destes, 

verificamos que a média de frequência mensal  de utilizadores do ginásio nos 3 anos lectivos 

foi de 95 clientes, isto é, 16% de 591 clientes. Sabendo que em termos estimativos a 

população da Freguesia da Benedita, local de onde se localizam os principais clientes, é de 

8500 residentes, significa dizer que o Ginásio serviu com os seus serviços em termos médios, 

1.12% da população. Apesar do Ginásio ter sido frequentado por 6.95% da população da sua 

área de influencia que se situa preponderantemente num raio até 10 Km (quadro 46) e a área 

da Freguesia da Benedita é aproximadamente 29.23 Km
2
. Apenas 1.12% da população 

residente investe em termos regulares na actividade física no Ginásio Equilíbrio. Se 

verificarmos (quadro 9), 619 é um valor recolhido referente ao número de praticantes nas 5 

associações da Freguesia da Benedita. Se somarmos 619 a 95, temos um total de 714 

praticantes o que corresponde, relativamente ao total de residentes da Freguesia, a 8.4%. 

Assim, apenas 8.4% da população pratica actividade física “Formal” e “Não Formal”.  

 

 A Política Nacional de Saúde para o virar do Milénio  1998/2002 (Saúde um 

Compromisso), preconizada pelo Ministério da Saúde, assume um dos seus   objectivos na 

promoção de uma “Vida Activa, Alimentação Saudável e Gestão do Stress” que se traduz na 

meta para 2002, “Aumentar em 20% a prevalência dos adultos (maiores de 40 anos de idade) 

referindo realizar 30 minutos ou mais de actividade física moderada diariamente”. Ora, este 

compromisso consubstancia-se numa proposta de parceria que assenta num número 

considerável de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras Organizações 

Não Governamentais (ONG), Irmandades das Misericórdias, Autarquias, Escolas Promotoras 

da Saúde e outras Instituições, das quais as ISCF de Qualidade, poderiam ter um papel activo 

caso assumissem um nível  4 ou 5 (quadro 39) e fossem acreditadas e particularmente activas 

e relevantes para a saúde. De facto, para que uma ISCF participe neste objectivo, seriam 

necessários incentivos, apoios e inclusão nesta rede pelo reconhecimento da sua Utilidade 

Pública. Se por um lado, as ISCF podem ser inseridas neste contexto, desde que cumprindo 

determinados requisitos, por outro lado, as Autarquias, tendo em atenção a lei de bases da 

saúde (Base IX), das quais se espera uma importante participação no âmbito da Saúde, 

nomeadamente:  

 Participar no planeamento da rede de equipamento de Saúde Concelhios; 
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 Construir, manter e colaborar com os centros de saúde; 
 Participar nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde; 
 Participar em Programas e projectos de protecção e promoção da saúde; 
 Participar nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação do Serviço Nacional de Saúde; 
 Participar no plano da comunidade e de informação do cidadão e nas agencias de contratualização 

dos serviços de saúde; 

 Articular-se com a prestação de cuidados de saúde continuados no quadro de apoio social à 
dependência, em parceria com a administração central e outras instituições locais e cooperar no 
sentido da compatibilização da saúde pública com o planeamento estratégico de desenvolvimento 
concelhio. 

 

 O objectivo último desta consertação seria  uma melhor saúde traduzida em “Ganhos de 

Saúde”  (Ministério da Saúde, 1999) que se traduz assim: 

 Ganhos em anos de vida que deixam de ser perdidos (acrescentar anos à vida); 
 Redução dos episódios de doença ou encurtamento da sua duração (acrescentando mais saúde á 

vida); 
 Diminuição das situações de incapacidade temporária ou permanente devidas a doenças, 

traumatismos ou ás suas sequelas e aumento da funcionalidade física e psicossocial (acrescentar 
mais vida aos anos); 

 Redução do sofrimento evitável e melhoria da qualidade de vida relacionada ou condicionada pela 
saúde. 

 

 De facto, se o Ginásio EQUILÍBRIO, enquanto ISCF pretende ter um papel activo nesta 

realidade, assumindo a sua responsabilidade a este nível, deve procurar ter um impacto mais 

significativo. Pelos dados, constatamos que, se se pretende aumentar em 20% a prevalência 

dos adultos (maiores de 40 anos de idade) referindo realizar 30 minutos ou mais de actividade 

física moderada diariamente, esta é uma tarefa difícil. Podemos constatar que, a faixa etária 

mais representativa que participa nos programas de actividade física do GE situa-se entre os 

15-24 anos com 44.3%, seguindo-se o escalão entre 25-35 (32.1%), 35-44 (15.3%) e por 

último o escalão acima dos 45 anos com 7.6%. De facto, esta será uma tarefa difícil, 

sobretudo por questões culturais (preconceito) “já não tenho idade para isso”; “Não digo ás 

minhas amigas para onde venho porque gozam comigo, acham que no fim de velha é que 

pretendo ficar bonita”; “Também tem lá lugar para barrigudos como eu?” Estas e outras 

frases foram proferidas por pessoas contactadas informalmente, em conversa e que revelam 

algumas barreiras psicossociais fortes a vencer nos meios sociais pequenos. Os jovens, pelos 

valores dados, tem mais facilidade em se integrarem em conceitos novos, no entanto a sua 

motivação não é a relação entre o exercício e a saúde, mas sobretudo a questão estética e a 

silhueta.  Aliás, os adolescentes são muitas vezes considerados o grupo saudável, a nível da 

população global (Bruhn, 1988 cit. Matos, Simões, Canha 1999).  Esta menor susceptibilidade 

para as condições negativas aliadas à saúde, não implica que os adolescentes não sejam 

também por vezes confrontados com problemas de saúde. Muitos destes problemas estão 
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associados ao seu comportamento (OMS, 1993; Steptoe & Wardle, 1996 cit. Matos, Simões, 

Canha 1999). Os comportamentos de saúde e estilos de vida na idade adulta são em larga 

escala, o produto do desenvolvimento durante a adolescência (Jessor, 1982, cit. In Wold, 1993 

cit. Matos, Simões, Canha 1999).  O estudo de como os comportamentos de saúde se 

desenvolvem e modificam durante a adolescência, deve tomar em consideração as influencias 

oriundas dos principais contextos onde decorre o desenvolvimento dos adolescentes, 

nomeadamente a família, e o grupo de pares (Wold, Aaro & Smith, 1993, cit. Matos, Simões, 

Canha 1999).    

 

 As ISCF, podem desenvolver serviços especializados que abranjam as faixas etárias 

acima dos 45 anos e com um envolvimento científico de qualidade. Mas isto implica custos, 

os quais tem que ser suportados pelos próprios clientes, e quanto mais elaborados são em 

termos qualitativos os serviços, mais caros ficam. E temos consciência que, todo e qualquer 

programa de actividade física que envolva pessoas especiais (não saudáveis), implica maiores 

custos a nível tecnológico e de formação dos Técnicos traduzido numa ISCF do nível 5. A 

equidade de acesso não é igual para todos, sendo os aspectos financeiros determinantes na 

decisão de compra, e os factores mais determinantes de desistência da prática do exercício 

físico no GE prendem-se com factores financeiros e de motivação, para além da articulação 

com a sua vida pessoal e profissional (horários). 

 Assim, a acessibilidade aos serviços de uma ISCF, dependem do desenvolvimento 

económico do próprio país a nível macro-económico e da região de implantação a nível 

micro-económico. 

 

 Ressalvando a relativa heterogeneidade sociocultural do espaço económico nacional (F. 

Medeiros, 1994 cit. Cabral 1997), toda a literatura antropológica e sociológica recente aponta 

no sentido da perda de autonomia e de dinamismo dos sistemas culturais locais sob o efeito, 

precisamente, das diversas manifestações do desenvolvimento, desde o crescimento 

económico propriamente dito e a mobilidade socioprofissional até á escolaridade e á 

exposição aos mass média (Cabral, 1997). Vale a pena recordar, por ser frequentemente 

subestimado, que a sociedade portuguesa se encontra presentemente, apesar do desnível 

comparativo da produtividade geral do nosso sistema socioeconómico, na fase da 

“terciarização”, ou seja, não já na fase da transferencia da população activa da agricultura 

para a indústria , mas na da diminuição relativa do contributo do próprio sector industrial para 

o produto nacional em favor do sector Terciário. Esta evolução, por penosa e diferida que haja 
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sido em comparação com os países do nosso “grupo de referencia”, parece revestir-se de 

carácter irreversível, sejam quais forem os movimentos económicos de curto e médio prazo. 

Contudo, a questão das “origens” do desenvolvimento permanece connosco enquanto 

potencial horizonte fenomenológico das atitudes e comportamentos socioculturais que se 

podem observar numa dada sociedade perante o crescimento económico moderno, tanto no 

plano material como simbólico. Por outras palavras, ainda que o funcionamento efectivo da 

economia portuguesa fosse redutível a uma teoria puramente behaviourista de estímulos e 

reacções estritamente económicos, mesmo assim o conhecimento do quadro global das 

motivações dos agentes económicos é necessário para quantificar e qualificar a differentia 

specifica da nossa sociedade relativamente aos outros países da nossa área sociocultural. Um 

exemplo, entre outros, é a compreensão dos hábitos de consumo e poupança dos portugueses. 

É este pressuposto com que trabalha a sociologia económica, facultando do mesmo passo 

linhas de fundamentação para a acção dos policy-makers e dos decisores económicos, 

incorporando-se assim no próprio processo de produção social do desenvolvimento (Cabral, 

1997). A significativa correlação positiva, observada á escala internacional, entre a equidade 

da distribuição de rendimentos e o rendimento  per capita, enquanto índice complexo do 

crescimento económico e do próprio desenvolvimento social, consente a hipótese de existir 

também uma relação, mediada pelo sistema de orientações éticas das sociedades modernas, 

entre o crescimento económico e a forma como o sistema de oportunidades e recompensas é 

avaliado pelos intervenientes. Esta relação moral, ao invés da mera relação empírica, traduzir-

se-ia pela equação simples: quanto maior a tendência para a igualdade de oportunidades e 

recompensas, maior o crescimento (Cabral, 1997). 

 

 Nos últimos anos, houve uma melhoria acentuada das condições económicas e sociais 

da população portuguesa (INE). O PIB pm per capita (10
3
 Esc.) aumentou de 560, em 1986, 

para 1 570, em 1995, isto é, triplicou neste período. Entre 1986 e 1991, houve aumentos 

importantes nos consumos das famílias. Em 1990, o INE iniciou um inquérito sobre as 

condições de vida das famílias, nomeadamente na área relacionada com indicadores de 

conforto. Pela comparação de alguns resultados dos inquéritos de 1990 e de 1995, podemos 

verificar a evolução registada. Verifica-se um aumento relativo importante quanto a 

alojamentos com telefone (64%), arca congeladora (43%), máquina de lavar a roupa (38%) e 

máquina de lavar a loiça (87%). Os computadores pessoais passaram de 5.4% para 11.9%. 

Quanto aos meios de transporte, é curioso notar a subida de bicicletas sem motor e o 

acréscimo de alojamentos com 1 automóvel ligeiro/misto e com 2 ou mais. Estas subidas 
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traduzem um aumento do nível de conforto e reflectem um maior poder de compra por parte 

da população (MS-DGS, A Saúde dos Portugueses, 1997). 

 Também, o conhecimento do grau da satisfação das pessoas com o seu estado de saúde 

ou com a vida que levam é um bom indicador de saúde de uma população. Apesar da 

melhoria que se verifica em vários indicadores, utilizados para medir o nível de saúde da 

população portuguesa, há uma percentagem relativamente elevada de pessoas que não estão 

contentes com a sua saúde. O questionário do Inquérito Nacional de Saúde (INS), realizado em 

1995, incluía uma questão em que se pedia para dar a opinião sobre o seu próprio estado de 

saúde, segundo uma grelha indicada (muito bom; bom; razoável; mau; muito mau). Enquanto 

que 35.6% dos homens consideram muito boa/boa a sua saúde, apenas 25.4% das mulheres 

têm a mesma opinião. Pelo contrário, há mulheres a julgarem a sua saúde como má/muito má, 

sendo a percepção de uma saúde razoável idêntica nos dois sexos. A análise das respostas por 

idade mostra como varia a percepção do estado de saúde com a idade: a categoria BOM desce 

á medida que ela aumenta, sucedendo o inverso com o MAU. Enquanto que no grupo dos 

jovens apenas 1.3% indica que o seu estado de saúde é mau/muito mau, a partir dos 44 anos 

esta proporção vai aumentando, sendo 23% para o grupo 45-55 anos, 43% para as idades entre 

55 e os 64 anos, 49% no grupo 65-74 anos e 54% par os que têm 74 ou mais anos (MS-DGS, 

A Saúde dos Portugueses, 1997). 

 A satisfação com a vida, como indicador populacional. Desde 1973 que o Eurostat 

(utilizando o Eurobarómetro) procura saber se as pessoas dos países da EU estão satisfeitas 

com a vida que levam, pedindo-se as respostas de acordo com as seguintes possibilidades de 

satisfação: muito; razoavelmente, pouco; nada. Este inquérito foi realizado na primavera de 

1996, apenas a 4% das pessoas, em Portugal, indicavam estar muito satisfeitas com a vida que 

levavam. Ao comparar estes resultados com os anteriores INS, vemos que há uma certa 

equivalência entre os valores obtidos, embora no primeiro inquérito se pergunte qual a 

percepção que tem do seu estado de saúde e, no segundo, se peça para indicar qual o grau de 

satisfação com a vida que leva. 

 

 Em resumo, parece importante chamar a atenção para o seguinte: 

 

a. Apesar do grande movimento interno das populações, do interior para o litoral, com acentuada 
predilecção pelos aglomerados urbanos ou suburbanos, mais de metade da população vive em 
zonas rurais; 

b. Tendo em conta que o número de pessoas, que não sabe ler nem escrever, vai baixando 
naturalmente com o desaparecimento dos idosos, a diminuição do número de analfabetos pode ser 
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acelerada, se se tornar efectivamente obrigatória a frequência do ensino a todas as crianças em 
idade escolar; 

c. De acordo com a tendência demográfica esperada, verificar-se-á, entre 1995 e 2020, um decréscimo 
da população de 65 e mais anos. Esta evolução põe problemas conhecidos, de vária ordem: 
económica, familiar, social (incluindo a habitação) e cultural. O aumento da esperança de vida é 
normalmente utilizado para reflectir um melhor nível social e de saúde de uma população. No 
entanto, desconhecemos se a esse aumento corresponde uma vida que vale a pena viver, se os 
idosos são felizes, se se sentem inseridos na sociedade em que vivem, quais os seus problemas, 
etc. Por que razão se suicidam os idosos? 

d. No que se refere ás condições de vida, nota-se maior poder económico por parte das famílias, que se 
reflecte nos gastos em alimentação, transportes, vestuário, actividades de lazer, condições de 
habitação. Importa, porém, não esquecer a franja da população que vive em pobreza e em exclusão 
social, que os valores médios apresentados não identificam; 

e. Um terço das mulheres considera a sua saúde como má ou muito má, o que se afigura um número 
bastante elevado, especialmente quando comparado com os homens, em que a proporção é de 23%. 
Uma explicação para este dado pode decorrer do facto de a mulher portuguesa estar demasiado 
sobrecarregada com as actividades familiares e de emprego, mais as tarefas domésticas, usufruindo 
de escassos apoios sociais.  

 

 

 Este último aspecto (alínea e.) pode explicar a grande taxa de desistência e pouca 

assiduidade nas classes de ginástica feminina no GE (Quadro 67). 21.37% das desistência são 

justificadas pela incompatibilidade de horários.  A maior parte dos clientes do GE até 1997/98 

(3 primeiros anos lectivos de funcionamento) são do sexo feminino 64.1%, e preenchem 

sobretudo as classes de ginástica aeróbica, ginástica de manutenção e exercício cardiovascular 

nos ergómetros. 

 

 Para conhecer-mos um pouco a realidade portuguesa  quanto á percepção que tem da 

saúde, devemos também analisar um inquérito realizado pela Metris, para a Fundação 

Portuguesa de Cardiologia e a Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral, no 

Litoral Norte, Grande Porto, Litoral Centro, Interior, Grande Lisboa e Sul. Foi utilizada uma 

amostra constituída por 1008 indivíduos de uma base máxima de 6541, em que o universo da 

sondagem é representativa da população portuguesa de ambos os sexos residente no 

Continente, com idade igual ou superior a 18 anos. Com base neste estudo foi realizado um 

“retrato robot” do português no que toca ao conhecimento ou sofrimento de doença 

cardiovascular (Jornal do Coração da FPC, 1997). De facto, dos 20% que afirmam sofrer de 

hipertensão, somente 66% tomam medicamentos e, destes, 23% não os tomam 

ininterruptamente – convencidos de que, uma vez a tensão arterial reconduzida aos valores 

normais, assim permanecerá para sempre, sem ser preciso medicação, o que é um grave erro. 

Erro não menos grave é pensar-se que não é preciso medir a tensão arterial para saber se está 

alta – mas é assim que pensa mais de metade dos inquiridos. Dos 11% que declaram ter o 
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colesterol elevado, apenas 56% tomam medicamentos – mas 39% deles também estão 

convencidos de que não é preciso tomá-los continuamente, o que é também erro sério. O 

tabaco ainda é um vício que afecta 28% dos portugueses, sendo que 52% fumam entre 10 e 20 

cigarros por dia.  

 

 A adição de sal à comida na mesa ainda é praticada por 14% das pessoas. Dos 

inquiridos 23% afirmam ter actividade física regular – embora sejam 83% os que pensam 

que o exercício é benéfico para o coração. Isto significa que 83% da população está numa 

fase de pré-contemplação. 

 

 Convencido de que sabe como está a sua tensão arterial sem a medir, convencido de que 

o comprimido que tomou para fazer baixar manterá o seu efeito benéfico para toda a vida. O 

mesmo acontecendo com o que tomou para reduzir a taxa de colesterol, convencido de que 

todas as gorduras são más e desconhecendo, por isso, que há gorduras saudáveis. Crente nas 

vantagens do exercício físico, porém sem grande  vontade de o praticar. Fumador em 

apreciável percentagem de casos, hesitando entre morrer de cancro ou de enfarte (Jornal do 

Coração – FPC, 1997). 

 

 Uma ISCF, pode perfeitamente desempenhar um importante papel a nível da Saúde 

Pública participando no Serviço Nacional de Saúde, assumindo-se como um veículo 

informativo de Promoção da Saúde pela divulgação de informação quer do Ministério da 

Saúde, acolhendo iniciativas várias (p.e. rastreios), quer da Fundação Portuguesa de 

Cardiologia, Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Instituto Nacional de Cardiologia 

Preventiva, Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde,  S.R.S.L. (Sub-

Região de Saúde de Leiria – Administração Regional de Saúde do Centro) quer de outras 

Associações e Instituições vocacionadas para a promoção da Saúde. A Estratégia de Saúde 

cria as condições para aprofundar as grandes opções nacionais e regionais em saúde e 

estabelece mecanismos locais que permitem fazer escolhas tangíveis face a questões concretas 

que se põem ao cidadão.  

 

 Segundo dados disponíveis da Sub-Região de Saúde de Leiria (SRS Leiria), esta 

apresenta como custo médio por consulta em 1998 foi de 8.188$0, representando o custo de 

medicamentos 3.672$0, os meios complementares de diagnóstico 1.655$0 e o pessoal 

2.665$0. Os gastos em medicamentos representaram cerca de 46% do custo da consulta. Foi 
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de 19,0% o acréscimo de encargos com medicamentos em 1998 relativamente ao ano anterior, 

ascendendo a um total de gastos de 9.332.618 contos, representando os meses de Janeiro, 

Setembro e Outubro aqueles de maior consumo. 

 Este é um panorama a combater pela Promoção da Actividade Física como estilo de 

vida activo incluído a nível da Prevenção Primária. Contudo, tal é reconhecidamente difícil 

pela análise já efectuada (Ministério da Saúde, 1998). 

 

Vem explícito na “Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes” do Ministério da Saúde 

(DGS), Lei de Bases da Saúde - Base V: Direitos e deveres dos cidadãos Lei nº 48/90 de 24 

de Agosto: “O doente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde. Isto significa que deve 

procurar garantir o mais completo restabelecimento e também participar na promoção da 

própria saúde e da comunidade em que vive”. Base IV: Sistema de saúde e outras entidades: 

“O sistema de saúde visa a efectivação do direito à protecção da saúde.  Para efectivação do 

direito à protecção da saúde, o Estado actua através de serviços próprios, celebra acordos 

com entidades privadas para a prestação de cuidados e apoia e fiscaliza a restante actividade 

privada na área da saúde. Os cidadãos e as entidades públicas e privadas devem colaborar 

na criação de condições que permitam o exercício do direito à protecção da saúde e a 

adopção de estilos de vida saudáveis”. 

De facto, é esta a responsabilização que se deseja a cada pessoa, mas como já foi 

frisado, é um trabalho a concretizar em parcerias que envolvam várias entidades desde a 

formação, quer pelos pais quer pelos Professores em geral e os Professores de Educação 

Física em particular (Educação para a Saúde – Rede de Escolas Promotoras da Saúde - 

Programa de Promoção e Educação para a Saúde - PES), e onde as ISCF podem e devem 

igualmente intervir dentro dos moldes focados, assumindo o sua responsabilidade social 

conjuntamente com as Autarquias, entre outras instituições.  

 

 

 

 EM TERCEIRO LUGAR: Temos o Serviço em si, que é o ponto de contacto entre as 

duas partes anteriores envolvidas, a “Organização / Empresa / Instituição” e o “Utente / 

Cliente / Consumidor / Paciente / Aluno”.  
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 A empresa deve examinar quatro características principais dos serviços ao elaborar 

programas de marketing. Os serviços são intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis. 

 Intangíveis porque não podem ser vistos, provados sentidos, ouvidos ou cheirados antes de serem 
comprados; 

 Inseparáveis porque não podem ser fabricados, armazenados e depois vendidos, estes são primeiro 
vendidos e depois produzidos e consumidos ao mesmo tempo e são inseparáveis daqueles que o 
fornecem o que exige o desenvolvimento da EMPATIA, SEGURANÇA, FIABILIDADE E 
CONFORMIDADE; 

 Variáveis, a sua qualidade depende de quem os proporciona e de quando, onde e como são 
proporcionados; 

 Perecíveis, não podem ser armazenados para  vendas ou uso futuro; 
 

 

 

  Voltando um pouco atrás, a concepção e implementação de um projecto com as 

características das ISCF, necessita de um estudo que reuna informação proveniente de várias  

áreas do conhecimento de forma a tornar o projecto sólido e conforme, garantindo a qualidade 

necessária.  

 

 O objectivo será sempre caminhar no sentido da excelência e para tal será necessário, 

não só cuidar o processo na implementação seguindo as orientações existentes mas também, 

promover a auditoria utilizando para tal instrumentos de avaliação objectivos que nos dêem 

informação pertinente acerca dos aspectos a melhorar.  

 

ORGANIZAÇÃO

ISCF
CONSUMIDORSERVIÇO.

QUALIDADE:

TANGIBILIDADE

FIABILIDADE

CONFORMIDADE

SEGURANÇA

EMPATIA.

GAP 5
Zeithaml, 

Parasuraman, Berry  

(1990), 
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 Não é possível medir qualidade se não existirem padronizações pré-definidas as quais 

são determinadas: 

 

1.  Pelas normas desenvolvidas pelo Sistema ISO (Organização Internacional 

de Normalização) e respectivos Comités Técnicos:   Se desejarmos caminhar no 

sentido de um Sistema de Qualidade. Este seria um passo importante mas contudo fora do 

alcance de muitas ISCF sediadas em pequenas localidades cujo volume de negócios não 

permitiria a sua implementação por serem mínimos os seus recursos, pelas dificuldades em 

compreender e aplicar as normas e custos envolvidos na instalação e na manutenção de um 

sistema da qualidade. 

 

2.  Normas do ACSM “Health /  Fitness Facility Standards and Guidelines”:   É 

um documento desenvolvido e que representa o consenso nacional sobre as ISCF de 

importantes individualidades  sob a orientação do Dr. Lyle Micheli onde estão representados 

Académicos, Médicos e outros profissionais/peritos da Indústria da Saúde e Condição Física. 

Evidentemente, que este documento elaborado para a realidade americana deve ser repensado 

e adaptado para a realidade portuguesa. Contudo, o seu conteúdo é de extrema pertinência 

para qualquer Director Geral/Director Executivo (Gestor) de uma ISCF em Portugal que 

deseje efectivamente conceber um projecto de qualidade. 

 

3.   Pelo Director Geral/ /Director Executivo :  É quem cuida do sistema de qualidade 

sendo sempre alguém com autoridade de direcção para assumir responsabilidade global pelo 

sistema da qualidade (Gerente). Embora a empresa adopte uma política que assente numa 

filosofia de qualidade a qual tem em atenção inúmeros aspectos focados no documento e 

outros tantos por abordar. Deve compreender que, são os clientes e só eles quem pode 

determinar quais as variáveis a serem consideradas e os parâmetros a serem definidos num 

processo de qualidade. Á luz desta premissa nasceu o instrumento de avaliação SQ, utilizado 

para concretizar a auditoria. Assim, os standards e parâmetros a definir terão que ser 

permanentemente ajustados ás necessidades dos clientes. Assim, podemos entender qualidade 

como o resultado do conjunto de opiniões clientes (centro de compra) relativo á percepção de 

um acto em relação a tipos e níveis de expectativa precisos e específicos, a um dado momento 

e para um período dado. 
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4.  Satisfação do cliente:  O objectivo da qualidade é a satisfação do cliente equilibrando 

as expectativas com o desempenho da ISCF, porque clientes satisfeitos repetem as suas 

compras e falam aos outros sobre as suas boas experiências com o produto. 

 

5.  Papel Social:  As ISCF ao oferecerem serviços no âmbito das actividades físicas devem 

assumir o seu papel social compreendendo que o processo de qualidade é em si mesmo, um 

processo cultural tanto humanista como empresarial constituindo-se como uma verdadeira 

forma comportamental. Assim, não é possível introduzir com sucesso continuado um processo 

de qualidade sem que a empresa tenha cultura, existam valores empresariais e a qualidade seja 

naturalmente enquadrada na cultura da empresa e na sua definição de valores. A empresa tem 

que ser bastante mais do que um conjunto de pessoas e máquinas. Aquilo que marca a 

distinção entre empresas semelhantes e correspondentes é,  fundamentalmente a sua cultura, a 

qual é espelhada inevitavelmente nos seus produtos e serviços bem como na atitude da 

empresa para com o seu meio humano envolvente, clientes, empregados, fornecedores ou 

accionistas. 

 

 Prevalece a questão: Se o projecto empresarial GE desde a sua concepção procurou a 

excelência, tendo o Director Geral alicerçado o seu trabalho numa formação académica 

consubstanciada pela experiência prática, rigor e eficácia, contudo para alguns aspectos de 

qualidade (Fiabilidade, Conformidade e Empatia) está aquém dos níveis de satisfação 

exigidos pelos clientes, não conseguindo ainda equilibrar o seu desempenho com as suas 

expectativas. Pergunto, que nível de qualidade terão os  inúmeros Ginásios orientados por 

“curiosos”, os quais utilizam “exercícios Chymnicos e físicos, também aviltados 

pela imperfeita execução deles”. 

 

 Torna-se assim extremamente importante sistematizar, hierarquizar e categorizar as 

ISCF  segundo as suas características, por níveis relativos ao tipo de instalações, pessoal 

operacional, planos de emergência e equipamento de emergência (quadro 39). O GE pode ser 

perfeitamente enquadrado numa ISCF de nível 4 (Balady et al., 1998). 

 

 Após avaliação, deve-se desenvolver o plano estratégico que define a missão e os 

objectivos gerais da empresa. O processo de marketing, como vimos, consiste em analisar as 

oportunidades de marketing, seleccionar os consumidores-alvo, desenvolver o mix de 

marketing e administrar o esforço de marketing. Contudo, a preocupação das ISCF, quanto ao 
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estudo de marketing é, orientar segundo um sentido da inovação, do valor de missão e 

sobretudo social.  A razão inerente a este conceito  prende-se com o facto de que os Ginásios 

devem empregar a maior parte dos seus recursos em investimentos para aumentar o valor do 

serviço que oferece. Então, a missão social do serviço prestado pelo ginásio será a promoção 

da saúde implementando programas de Wellness. Por último, os ginásios conscientes tomam 

decisões tendo em vista as suas exigências, os desejos e interesses do cliente e os interesses a 

longo prazo da sociedade. Destes conceitos e preocupações surge a classificação dos serviços 

de acordo com o seu grau de oferta o qual deve ser melhorado continuamente após auditorias. 

Então, devemos orientá-los de acordo com o seu grau de satisfação imediata e dos benefícios 

a longo prazo, Serviços Desejáveis  (Quadro 43). Os serviços prestados no GE, embora 

estejam concebidos para dar aos consumidores, altos benefícios a longo prazo (Prescrição da 

actividade física seguindo as normas do ACSM por técnicos certificados pelo FMH), no 

entanto não existe total satisfação imediata. Embora a satisfação não seja baixa, também não 

podemos considerá-la alta. A justificar esta afirmação apresentamos os dados relativos ás 

diferenças entre o GE padrão e o GE (Quadro 56) calculados pela técnica estatística para 

comparação. Existe um GAP (diferença) confirmado de forma significativa para as dimensões 

(Atributos), Fiabilidade, Conformidade e Empatia respectivamente. Mas, verifica-se uma 

diferença significativa entre a TANGIBILIDADE oferecida e a desejada, isto é, a aparência das 

instalações físicas, equipamento, pessoal e materiais de comunicação do ginásio Equilíbrio 

excedem as expectativas dos seus clientes. O atributo Segurança, os conhecimentos e a 

cortesia que os funcionários do Ginásio Equilíbrio possui, e a forma como emitem confiança e 

segurança corresponde ás expectativas dos clientes. Assim, ter-se-á que fazer um esforço no 

sentido de melhorar a nível da capacidade que o Ginásio Equilíbrio possui para realizar um 

serviço prometido com segurança e eficácia; a força de vontade que o G.E. tem para ajudar os 

clientes e providenciar um serviço com prontidão e por último, deve cuidar a atenção 

individualizada e cuidados que o G.E. tem para com os seus clientes. 

 

 A análise dos gráficos 7, 8, 9, 10 e 11 revelam não só um padrão de comportamento 

quanto ao fluxo de clientes anuais, mas também constatamos que desde o primeiro ano se tem 

verificado uma ligeira diminuição do número de clientes mensais, número de inscrições e um 

aumento de desistências mensais. Este será um motivo de investigação para justificar as 

razões desta tendência. Um conceito que pode talvez explicar esta tendência relaciona-se com 

o ciclo de vida do produto(CVP)  (Kotler & Armstrong, 1998). Este ciclo envolve  cinco 

estágios distintos, Desenvolvimento do produto  que começa quando a empresa encontra 
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e desenvolve a ideia de um novo produto (durante esse desenvolvimento, as vendas são iguais 

a zero e os custos do investimento são crescentes); Introdução , período de lento 

crescimento das vendas à medida que o produto é introduzido no mercado (Não há lucros 

nesse estágio devido aos altos custos da introdução do produto); Crescimento , período em 

que o crescimento das vendas diminui, pois o produto teve aceitação de grande parte dos 

compradores potenciais (O nível de lucros torna-se estável ou reduz-se devido aos crescentes 

gastos com marketing para defender o produto da concorrência); Declínio , período em que 

as vendas e os lucros caem.  

 

 Tal como afirma Kotler & Armstrong (1998), torna-se difícil para os gerentes identificar 

em qual estágio do CVP o serviço se encontra, localizar o momento em que passa para o 

estágio seguinte e determinar os factores que afectam a pelos diferentes estágios, a sua 

duração e o formato da curva do CVP. Relativamente ao GE, apesar de a qualidade dos 

serviços prestados poder ser considerada elevada mas aquém das expectativas nalgumas 

dimensões, o facto é que as vendas estão em declínio. Pode-se, de certa forma afirmar que, o 

serviço está na fase de declínio. Nesta fase, segundo Kotler & Armstrong (1998), os 

objectivos de marketing do GE são, reduzir os gastos e ordenar a marca. Quanto ás 

estratégias, relativamente aos serviços, suspender os itens fracos; quanto ao preço, baixar o 

preço; Quanto á distribuição, seleccionar ou suspender os pontos não – lucrativos; Quanto á 

propaganda, reduzir  ao nível necessário para manter os consumidores leais; Quanto á 

promoção de vendas, reduzir ao nível mínimo. 

 

 Alguns aspectos importantes relacionam-se com o facto de que, apesar de todos os 

assuntos focados, normas, princípios e orientações, nunca o Ginásio Equilíbrio, orientado por 

profissionais com um nível superior e com reputada qualidade e profissionalismo, nunca 

durante a sua existência contou com um número de praticantes que se aproximasse dos 380 

activos apresentados pelo Ginásio concorrente. Decerto, que a franja horária é muito mais 

abrangente por parte desta empresa a qual efectuou uma campanha de marketing de 

inauguração bastante forte e que neste primeiro ano (98/99) vive ainda sob o impacto da 

novidade. 

 

 Pela análise do gráfico 3 (GAP 5, diferença entre a percepção do serviço e as 

expectativas dos clientes) e do Quadro 57 que representa a comparação entre o Ginásio 

Padrão e o Ginásio Equilíbrio para cada uma das 5 dimensões através do teste de 
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comparação t, verifica-se que para a dimensão TANGIBILIDADE (t = 2.23 *; há diferenças 

significativas), o G.E. supera as expectativas dos clientes. Isto é, a aparência física das 

instalações, equipamento, pessoal e materiais e comunicação estão acima do valor 

esperado. Verificamos que, para a dimensão FIABILIDADE (t = -4.15  ***, há diferenças 

significativas), que se define como a capacidade para desempenhar um serviço prometido 

com precisão e confiança, precisa ser cuidado uma vez que está aquém das expectativas 

dos clientes. A dimensão CONFORMIDADE (t = -3.12 ** Há diferenças significativas) que 

se traduz no desejo de ajudar o cliente e prestar um serviço pronto também deve ser alvo 

de consideração de forma a se aproximar do modelo criado pelos clientes. A dimensão 

SEGURANÇA (t = -1.26 N.S., Não há diferenças significativas) que se traduz no 

conhecimento e a cortesia dos funcionários e a sua capacidade para conferir confiança e 

confidência, está convergente com as expectativas dos clientes. Por último, a dimensão 

EMPATIA (t = -3.47 ***, Há diferenças significativas) que significa a atenção cuidada e 

individualizada que a empresa presta aos seus clientes, está aquém das expectativas e deve 

também ser alvo de uma estratégia por parte dos funcionários ao serviço. 

 Resumindo, neste momento deve ser efectuado um balanço e criadas estratégias que 

visem melhorar a forma de intervenção para as dimensões FIABILIDADE, CONFORMIDADE  e 

EMPATIA. Ou seja, tem que haver maior capacidade de concretizar o serviço de acordo com a 

imagem ou proposta oferecida ao cliente, também aumentar a atenção no processo de 

prestação do serviço, uma vez que sendo este intangível e corresponde ao conjunto das 

operações levadas a cabo pelos empregados da organização. A  qualidade do serviço, passa 

pela melhoria destas dimensões, que passa pela forma como o serviço é prestado. Sabemos 

que um serviço depende das operações levadas a cabo pelos empregados numa organização, 

ter-se-á que instruir os funcionários em serviço para a melhor forma de abordar estes aspectos. 

A forma de prestar um serviço depende da pessoa que o vende e da forma como o faz e varia 

de dia para dia com a mesma pessoa. Da mesma forma os critérios que permitem ao cliente 

aceder ao serviço são complexos e em geral é mais difícil para o cliente perceber e avaliar a 

qualidade de um serviço do que de um produto. No serviço, a dificuldade está relacionada na 

tentativa de o cliente fundamentar o seu juízo da qualidade do serviço. A questão é pertinente 

e reside na actual performance do serviço comparativamente com as expectativas. Juízos 

acerca da alta ou baixa qualidade dependem da forma como o cliente efectivamente percebe o 

serviço tendo como base as suas experiências e expectativas anteriores. Então teremos que, 

conhecer melhor as expectativas dos clientes pessoalmente e através de questionário colher 

mais informação quanto aos objectivos e forma de apresentação do pacote de serviços. 
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Segundo Berger e McInman (1993), cit. Margarida G. Matos e Luís B. Sardinha (1999), o 

exercício tem de respeitar determinados requisitos de modo a obter benefícios psicológicos 

nomeadamente: tem que originar divertimento e prazer, a inclusão dos indivíduos no processo 

de decisão sobre as características da sua prática, a adopção de rotinas flexíveis, o 

estabelecimento de objectivos realistas, o não enfatizar aspectos competitivos, o providenciar 

orientações para a realização e correcção, o incluir elementos do universo relacional 

relevantes, o cultivar relações pessoais, a utilização de pequenos grupos e por último 

assegurar a qualidade de liderança adequadas por parte do monitor. Estas sugestões estão de 

acordo com as preconizadas pelo Colégio Americano de Medicina Desportiva (1991). 

 

 Neste momento, será coerente o GE adoptar uma estratégia que potencie os seus 

serviços projectando a sua qualidade e fazendo-se conhecer através de publicidade na rádio 

local de maior impacto, folhetos e prospectos, mailling aos clientes da base de dados 

anunciando horários mais abrangentes com actividades de manhã e fins de semana com 

campanhas promocionais, T-shirts e por fim a recriação de um símbolo (Logotipo) da 

empresa mais cativante com maior impacto se se pretende aumentar o fluxo mensal elevado 

de clientes e manter preços mais competitivos. 

 

 Por outro lado, poder-se-á adoptar outra estratégia que visa sobretudo seleccionar um 

determinado tipo de clientela (segmentação), elevando os preços, mantendo os padrões de 

qualidade e assim, com menos número de clientes mas igual retorno financeiro, melhorar a 

atenção individual aos clientes fidelizados. Apostar sobretudo na fidelização dos clientes no 

activo dado que a aquisição de novos clientes torna-se mais onerosa. Por outro lado, existe a 

hipótese de parceria com uma empresa de medicina, Higiene e Segurança no Trabalho (+ K 

med ®) que se orienta na prestação de cuidados clínicos, especialmente dedicados aos 

problemas de saúde ocupacional, constituída por especialistas em Medicina no Trabalho, 

Higiene e Segurança. Assim, esta parceria permitirá ao G.E. rentabilizar a utilização das suas  

instalações no período de manhã e início da tarde, uma vez que o seu horário de 

funcionamento como Ginásio, só acontece entre as 18:00 h e as 22:30 h (próximo ano lectivo 

1999 / 2000), horário de maior fluxo de clientes. Também, serão efectuados para o próximo 

ano lectivo, 2 contratos com dois Clubes Desportivos, o Hoquei Clube de Turquel (HCT) e 

com a Associação Cultura, Desporto e Recreio N.ª Senhora da Conceição, Casal do Bicho – 

ACDR-CB (Concelho de Caldas da Rainha) com o intuito de acompanhar 2 equipa de BTT 
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(Atletas de Bicicletas Todo o Terreno na disciplina de Cross Country) preparando-as para o 

Campeonato Regional de Santarém, provas Inter-Regionais, Nacional e em caso de 

apuramento para o Campeonato da Europa. Estes atletas garantirão ao G.E. um montante fixo 

anual uma vez que os atletas serão acompanhados durante uma época. Para seguir este 

objectivo serão adquiridos duas “SpinBikes” (Bicicletas ergométricas de carreto preso – roda 

de balanço) no valor de 90.000$00 escudos cada, com o intuito de, na fase de aquisição, 

durante o período preparatório inerente á periodização do treino, os atletas rolarem 

aumentando a frequência gestual com cargas leves. Será igualmente adquirido um simulador 

electrónico da TECHNOGYM ®, SPIN-TRAINER XT ®, 581.643$00, o qual será igualmente 

utilizado para treino e execução de testes de condição física. É um simulador que aproxima o 

treino de interior (no Ginásio) com o treino de estrada, criando um ambiente aproximado da 

estrada. O valor do contrato estipulado com os clubes para o ano lectivo de 1999/2000 cobre o 

investimento efectuado e, no caso de os atletas se classificarem bem, poderá aumentar o 

número de atletas no futuro. Será uma forma de divulgação do Ginásio no ambiente 

competitivo do BTT o qual tem muitos adeptos na Freguesia da Benedita e zonas limítrofes. 

A estratégia será aproveitar o interesse nesta modalidade por parte dos atletas de competição e 

“atletas” de lazer, uma vez que possuem motivação intrínseca e manter-se-ão fidelizados 

durante mais tempo. Como podemos constatar, qualquer alteração de estratégia implica custos 

adicionais, não só em equipamento, como também em tempo despendido em investigação, 

uma vez que o treino de atletas de rendimento exige fundamento científico. Podemos verificar 

na bibliografia em anexo sobre ciclismo, quanto trabalho em investigação se exige a um 

profissional para poder planear o treino de forma adequada, e com qualidade. 

 

 O Ginásio não apostará na Ginástica de Manutenção e Ginástica Aeróbica uma vez que 

estes serviços existem em vários clubes / associações e no Ginásio concorrente o que implica 

uma dispersão de clientes não se conseguindo um n.º de alunos que justifique a classe. Por 

outro lado, no caso da Gin. Aeróbica, para além de ser difícil contratar profissionais 

qualificados, os poucos que existem exigem um custo hora muito elevado, não sendo possível 

rentabilizar as turmas uma vez que os clientes são muito irregulares na sua participação, 

verificando-se um ciclo curto na “História Natural do Exercício” (adaptado de Sallis & 

Hovell 1990 cit, Matos, M.G. e Sardinha, L.B., 1999). A adopção do comportamento e o 

abandono acontece com muita frequência, sendo o período de manutenção curto, não 

permitindo um volume de vendas que torne rendível as classes quando se aposta num 

professor de qualidade que tem os seus custos acrescidos. 
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 Sedentarismo  Adopção  Manutenção 

 

        Abandono  Retorno 

 

 Quanto ao horário de funcionamento, optar-se-á por uma redução do seu período de 

funcionamento, aparentemente contrariando a informação acerca dos motivos que levaram á 

desistência (21,37% devido a incompatibilidade de horários). Com base na percepção da 

realidade prática devido ao contacto diário com os clientes, pode-se efectuar uma análise 

comparativa dos resultados que pode explicar a incompatibilidade de horários a qual se deve 

preferencialmente aos horários fixos das classes de Ginástica, quer Aeróbia quer de 

Manutenção onde participavam não 64,1% de clientes do sexo feminino, mas um valor não 

muito distante. Por outro lado, durante o período de funcionamento do ginásio entre as 14:00h 

e as 18:00h de segunda a sexta feira, apenas participavam na actividade cardiovascular, 

regular e assiduamente 3 pessoas alguns dias da semana (2 vezes). Também ao Sábado de 

manhã e de tarde, nunca se verificou um fluxo de clientes que justificasse verdadeiramente a 

sua abertura. Por estes motivos, a estratégia será abrir apenas durante a semana entre as 

18:00h e as 22:30h para um leque de clientes fieis e assíduos, os quais garantirão a retorno 

financeiro do Ginásio. Analisando os dados relativos ao concorrente directo, o qual ganha 

vantagem pelo facto de propor um horário de serviço diário o que  permite uma maior 

plasticidade de escolha, conquistando maior número de clientes.  Pareceria lógico seguir o 

mesmo princípio e rentabilizar assim o espaço, no entanto, o Director Executivo e Director 

Técnico (funções assumidas pela mesma pessoa), não abdicará do seu vínculo ao Ensino na 

função de Docente. Este vínculo permite uma segurança económica  a qual, como vimos não é 

tão óbvia na empresa GE, a qual depende de vários factores que determinam vários ciclos 

favoráveis e desfavoráveis em termos de compensação económica. Resta a possibilidade de 

poder estar presente no Ginásio no horário referido, o qual também se enquadra dentro do 

horário pós-laboral da maioria das pessoas. Ao alargar o horário de funcionamento para o 

período da manhã, hora do almoço e tarde, seria fundamental para a manutenção dos padrões 

de qualidade, a contratação de um profissional com formação superior que desempenhasse a 

função de director técnico, tal como exige o Decreto-Lei 385/99 de 28 de Setembro o qual 

define o regime da responsabilidade técnica pelas instalações desportivas abertas ao público e 



 

 

 
383 

actividades aí desenvolvidas, no seu artigo 8º “presença do Responsável Técnico”. (É 

obrigatória a presença do responsável técnico, ou de quem o coadjuve, na instalação 

desportiva durante o seu período de funcionamento). Ora, isto acarretaria custos 

incomportáveis para a estrutura nos moldes em que se apresenta. Isto  implicaria um 

investimento em publicidade de forma a conquistar clientes que equilibrassem esta situação, 

para além de não falar, em todo um conjunto de investimentos paralelos acrescidos para a sua 

fidelização, tendo em consideração a necessidade de trabalhar sistematicamente as 5 

dimensões de qualidade para competir com o concorrentes directo o qual possui já um horário 

idêntico e conhecido. 

 Potencializar esta estrutura organizacional de forma competitiva implicaria igualmente 

um investimento pessoal a tempo inteiro, o que não é um objectivo a curto prazo. Existem 

vários caminhos possíveis e mais rentáveis do que ser Professor de Educação Física, no 

entanto continua a ser o vínculo mais seguro e estável, sem dúvida.  

 Estou convicto que, se optar pela reabilitação física, reunindo uma equipa formada por 

Técnico em Fisioterapia, Médico e Professor de Educação Física, utilizando estas instalações, 

conseguir-se-ia rentabilizar esta estrutura, atingindo um elevado volume de negócios. Esta 

afirmação e feita pela observação efectuada e pelo trabalho de parceria realizado 

informalmente, entre o Director Técnico do Ginásio Equilíbrio e o Ortopedista da Policlínica 

Central da Benedita (PCB), o Dr. Sérgio, o qual canalizou pacientes seus para esta empresa 

por acreditar na competência do trabalho realizado e, constatar resultados positivos. Este 

caminho passaria pela formalização de um hipotético protocolo com a PCB e a criação de 

avenças com companhias seguradoras, canalizando os pacientes para o Ginásio. 

Evidentemente que a intervenção focalizar-se-ia apenas na terceira fase de reabilitação, 

reequilibro, reforço e a compensação musculares pós traumáticos, quer musculo-esqueléticos, 

quer cardíacos ou outras afecções dentro da competência da equipa técnica. Esta é uma ideia a 

fundamentar e a amadurecer, porque não está fora de questão. 

 

 Outra área a explorar de forma a diversificar a oferta do GE, tornando a sua oferta 

inovadora diferenciando-a do mercado concorrente, consubstancia-se no conteúdo deste 

próprio documento. Esta investigação possibilitou ao Director Executivo, o conhecimento e as 

ferramentas adequadas para construir um serviço de valor acrescido para a empresa. Esse 

serviço passa pela oferta a outros Ginásios de um estudo de marketing com uma análise 

“Servqual” da satisfação dos seus clientes relativamente aos serviço propostos e verificar os 

pontos fortes e fracos (GAPs), a equacionar numa estratégia de melhoria da qualidade. Seria 
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um serviço de auditoria de qualidade apresentando como características, nomeadamente 

:“Diagnóstico e Auditorias de Qualidade”, “Desenvolvimento de sistemas de 

Garantia/Auditoria de Qualidade”, “Desenvolvimento de Projectos Específicos”, “Acções de 

Formação / Sensibilização” e Quantificação da Qualidade”. Este serviço necessita da 

parceria com profissional de marketing. 

 

 Outro serviço a explorar prende-se com as características Industriais da Benedita. 

Verificamos na análise de caracterização Empresarial (Quadros 4 a 7), que a freguesia da 

Benedita apresenta um forte desenvolvimento neste domínio. Efectuando uma parceria com 

um profissional de Ergonomia, um Médico e o Técnico do Exercício e Saúde, propor um 

estudo a nível da implementação de um Programa de Promoção da Saúde para os 

trabalhadores de uma qualquer empresa que esteja sensível.  

  

 A ergonomia é, segundo Grand-Jean cit. Anabela Simões (1988), uma ciência 

interdisciplinar, cujas teorias se inspiram da Fisiologia, na Psicologia, na Antropometria e em 

certos aspectos na Engenharia. É pois a partir do estudo do comportamento do homem no 

trabalho que são tomadas as medidas ergonómicas adequadas, visando a maximização do 

rendimento humano no trabalho. Estas medidas prendem-se com: 

 

 A organização do trabalho; 
 A ergonomia do posto e ambiente de trabalho; 
 A formação profissional, que por sua vez, integra ampla informação sobre saúde 

ocupacional, em termos de medidas de segurança e técnicas específicas de bem estar. 
 

 Na realidade, parece que o meio laboral está cada vez mais recheado de pressões, indo 

desde as reivindicações salariais ao stress da produção, do meio ambiente ou da concorrência, 

e até á transferencia de problemas familiares ou sociais para o plano laboral, determinam o 

aparecimento de vários tipos de fadiga, que poderão culminar em depressões ou outras 

manifestações psicossomáticas. O estudo do comportamento postural do homem e 

particularmente das posturas no trabalho tem sido determinante da evolução das condições de 

trabalho. Com efeito, a concepção de um posto de trabalho tem sido determinante da evolução 

das condições de trabalho. A concepção de um posto de trabalho obedece a critérios 

antropométricos, fisiológicos, sendo perspectivada em termos de eficácia, segurança e 

conforto. Mesmo nestas condições, a postura que o homem adopta no trabalho não é, muitas 

vezes, a mais adequada, pois o cidadão comum carece, na generalidade, da consciencialização 
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necessária ao ajustamento postural, em função da tarefa e da sua duração. Como 

consequência, verifica-se que uma das principais causas de absentismo nas profissões 

exercidas em posições rígidas e prolongadas, nomeadamente na posição de sentado, são as 

“dores nas costas”. A fadiga decorrente do trabalho muscular estático, associada ao desgaste 

natural do aparelho ósteo-articlar e acentuada  pela falta de estimulação adequada da função 

muscular, determina um mal estar progressivo que poderá culminar em processos irreversíveis 

de perda de capacidade ao nível músculo-articular  referido por Anabela Simões (1988). É 

assim, numa óptica preventiva e também de compensação que as Técnicas de Controlo 

Corporal (TCC) assumem um papel importante em ergonomia, constituindo um dos 

principais instrumentos de intervenção ergonómica que pode ser enquadrado num serviço de 

uma ISCF, nas suas próprias instalações ou com intervenção directa a nível da empresa. 

 

 O movimento da promoção da saúde nos locais de trabalho (abreviadamente, PST), nos 

países da União Europeia, não tem ainda o vigor e a extensão que assumiram nos EUA, a 

partir da década de 70. Os “Wellness Programs” ou “Worksite Health Promotion Programs”, 

tal como os “Employee Assistance Programs” foram, até ao final da década de 80, um 

fenómeno típica e genuinamente americano, sem paralelo na Europa ou no Japão, claramente 

dirigidos á mudança de comportamentos ou estilos de vida dos trabalhadores, com vista a 

prevenir a doença e a promover a saúde (Luís Graça, 1996).  Segundo o primeiro National 

Survey of Worksite Health Promotion Activities, realizado em 1985, duas em cada três 

empresas ou estabelecimentos do sector privado, com cinquenta ou mais trabalhadores tinham 

em curso um ou mais programas de promoção de saúde. Significativamente, as actividades ou 

programas de promoção  com maior prevalência, num país sem grandes tradições de 

protecção da saúde dos trabalhadores, eram claramente centrados no indivíduo em detrimento 

do seu ambiente de trabalho físico e psicossocial. Entre os programas de saúde mais típicos, 

nos locais de trabalho, contavam-se o anti-tabagismo (“Smoking Cessation”) (35.6%), a 

avaliação e a vigilância da saúde (“Health Risk Assessment”) (29.5%), a prevenção e o 

tratamento dos problemas das lombalgias e raquialgias (“Back Problem Prevention and 

Care”) (28.5%) e a actividade física (“Exercise / Fitness”) (22.1%). Abaixo dos 20% de 

prevalência, encontravam-se os programas de prevenção dos acidentes fora do trabalho 

(19.8%), a nutrição (“Nutrition Education”) (16.8%), o controlo da hipertensão (16.5%) e o 

controlo do peso (14.7%) segundo Luís Graça (1996). 

 Esta ideia é interessante e fundamentada, mas de facto sabemos que a maioria das 

empresas na Benedita fundamentam a sua competitividade numa mão-de-obra  de baixos 



 

 

 
386 

salários e este panorama dificultaria a disponibilidade de capital das empresas par investirem 

em projectos de Promoção da Saúde. No entanto, temos consciência que, estes aspectos 

caracterizam o tipo de cliente que nos chega “ás mãos” e os seus problemas de saúde, dando-

nos uma luz sobre as preocupações e cuidados a nível da avaliação e prescrição do exercício 

físico na ISCF, numa zona onde o sector secundário assume um papel prioritário. 

 

 Assim, o objectivo do próximo ano lectivo  (curto prazo) será, um ano em que a 

referência será prioritariamente atingir o Ponto Crítico de Vendas que é o nível de vendas ao 

qual a margem de contribuição é igual aos custos fixos anuais (John A. Tracy, 1998). É um 

ponto de referência e não uma meta da empresa.  Esta referencia é importante uma vez que o 

ginásio aparenta estar a passar uma fase de declínio (Ciclo de Vida de um Produto, Kotler & 

Armstrong, 1995), e como se estão a preparar algumas mudanças estratégicas devemos ser 

cautelosos. A primeira prioridade nos retornos do investimento é a Recuperação de Capital, 

isto é, recuperar o montante de capital inicial investido: não há lucro, rendimento ou ganhos 

de investimento, a não ser que o montante original de capital investido seja recuperado. A 

recuperação de capital significa receber o capital inicial investido ao longo da vida do 

investimento. Em suma, significa o retorno do capital. Os retornos, ou cash flows, futuros 

terão de ser suficientes para gerar ganhos ou rendimentos de capital. 

 

 A amortização normalmente é discutida em dois contextos: 

a. Imputação de custos fixos ao longo das vidas úteis dos activos operacionais e; 

b. Um custo que implica saída de caixa, mas que é deduzido ao resultado líquido do cálculo do 

cash flow derivado do lucro; 

 

 Um terceiro aspecto importante da amortização é que o capital originalmente investido 

em activos fixos é recuperado ano a ano através das receitas de vendas; desta forma, os 

activos fixos são gradualmente “vendidos” aos clientes. Em teoria, o padrão de recuperação 

do capital dos activos fixos deve determinar o valor das amortizações registadas em cada 

período. 

 A maior parte das empresas de serviços têm custos fixos muito elevados. A prestação de 

serviços requer pessoas. Por este motivo, e dado o facto de se verificar uma dispersão dos 

clientes pelos vários locais de oferta, opta-se pela não continuidade das Ginásticas porque a 

sua proporção relativa ao peso destes serviços nas vendas totais da empresa aumentava o 

retorno, mas também significativamente os custos em pessoal, não compensando. 
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  O Ginásio apostará sobretudo nos serviços de cardiofitness (Componente 

cardiorespiratória e neuromuscular) orientado segundo duas vertentes, softcore lifting e 

hardcore lifting. A vertente softcore lifting será privilegiada dando ênfase á prescrição de 

exercício físico como complemento a desporto de competição, no âmbito do fitness e como 

forma de compensação, reequilibro. Nesta última vertente será enfatizado o cuidado e o rigor 

na prescrição do exercício para os casos especiais (reeducação física), nomeadamente: 

excesso de peso e obesidade, diabetes e actividade física, lombalgias e actividade física, asma 

e actividade física, ginástica respiratória, alterações morfológicas (do esquema corporal, 

tratamento cinesioterapeutico, correcção postural, escolioses, cifoses,  lordoses), e 

recuperação de lesões músculo-esqueléticas mais comuns numa 3ª fase, quando necessitam de 

reequilibro e reforço muscular.   

 Tem sido efectuado um trabalho de parceria com um massagista especializado em 

Terapia Manual (Quiroprática), que avalia as atitudes escolióticas dos clientes que assim o 

desejam, para que com essa informação, a prescrição seja mais precisa e rigorosa. Apesar da 

terapia manual ter a sua origem no empirismo e o tratamento se realizar com a “mão 

humana”,  pode pensar-se que esta é subtraída de um fundamento científico. Mas de facto, os 

médicos Jiri Dvorak, com uma formação em medicina geral e neurologia, Václav Dvorak, 

médico interno e Tomás Drobny, especialistas em cirurgia e ortopedia, estudaram todas as 

Terapias Manuais, como discípulos, entre outros, do médico Max Sutter (Jiri Dvorak, Václav 

Dvorak, 1993). A neurologia articular é um ramo da neurologia que compreende a 

morfologia, a patologia e os aspectos clínicos da intervenção articular e no outro extremo do 

arco articular vertebral. A neurologia articular converteu-se numa das disciplinas básicas da 

cirurgia ortopédica e da ortopedia, assim como da neurologia clínica. Estes autores expõem na 

sua obra, para quem queira compreender este domínio de intervenção e o seu importante 

contributo na interdisciplinaridade entre quem prescreve e quem avalia, a qual estabelece uma 

relação entre a utilização clínica de uma parte dos conhecimentos e o diagnóstico. Com este 

trabalho de parceria tem sido possível ajudar bastantes clientes, os quais, por experiência no 

contacto directo, apresentam na sua maioria disfunções do ráquis devido a erros posturais, 

locais de trabalho não ergonómicos, pequenos acidentes, desequilíbrios musculares devido á 

assimetria e falta de flexibilidade muscular em geral, e especificamente em atletas sobretudo 

do futebol e espasmos musculares (perda de mobilidade e  aumento da tensão dos músculos 

profundos da coluna vertebral – intertransversos cervicais, torácicos e lombares; músculos 

rotatórios curtos e longos; fascículo muscular do músculo multífido; semiespinoso e espinoso; 

iliocostais; iliolombares; esplénio; supracostais) localizados e persistentes com síndroma 
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doloroso radicular e desequilíbrios vertebrais (neuropatofisiologia das articulações do arco 

vertebral, Jirí Dvorak & Václav Dvorák (1993). 

 

 Este é um serviço que está colocado em ultimo lugar na lista de compras da maioria das 

pessoas e, por vezes, nem aí vem mencionado. É curioso que, se por um lado, teoricamente 

viria aí a civilização do lazer segundo Dumazedier (1972), reforçado pelo aumento 

significativo do número de ginásios, por outro verificamos que talvez seja fruto de uma moda 

efémera e passageira porque a tendência talvez seja para a crescente lei da economia muscular 

humana (E.M.H.)  (Quadro 65: Determinantes que levaram á desistência do G.E, Situação 

Financeira 12.21%; Incompatibilidade de  Horários 21.37%; Falta motivação 11.45%). 

 

 Analisando os dados, verificamos que a maioria dos participantes no Ginásio, são 

clientes do sexo feminino (64%), os quais participam maioritariamente na Ginástica Aeróbica 

e de Manutenção. 36.9% os inquiridos, participam na musculação e cardiovascular e são 

predominantemente homens. Parece, aparentemente ilógico, terminar com as ginásticas e 

fomentar a musculação e o cardiovascular.  Mas de facto, um dos factores determinantes de 

desistência é a incompatibilidade de horários, 21.37% e deve-se sobretudo ao horário das 

classes de ginástica os quais é difícil compatibilizar dado que implicam compromissos. A 

musculação e o cardiovascular permitem uma maior plasticidade de frequência, não 

obrigando a um compromisso de hora ou de dia. Também, o horário das ginásticas acontece e 

momentos em que, as mães (30.4% dos participantes são casados), responsáveis pelos filhos, 

muitas vezes, para lhes permitirem a prática de actividade física regular, privam-se elas do seu 

momento e ginástica, levando-as a faltar regularmente. Também acontece pelo facto de, 

depois de um dia de trabalho, ainda fazerem o jantar e a vida doméstica. Estes motivos foram 

recolhidos em conversas informais com várias mães, clientes do ginásio. Mas de facto, devido 

a várias contrariedades, desistem o que dificulta a rentabilidade das classes de ginástica. 

11.45% desistem por falta de motivação, 12.21% desistem por motivos financeiros, o que de 

certa forma é curioso se analisarmos a afirmação feita por Isabel Rufino (1996); “A Benedita é 

a Freguesia mais Industrializada do Concelho de Alcobaça, contribuindo substancialmente, 

para que Alcobaça seja o 2º maior Concelho do Distrito de Leiria. No que toca ao volume de 

negócios, Alcobaça atinge valores de 3% acima de Caldas da Rainha, de Pombal e da 

Marinha Grande. Quanto ao volume de emprego, o Concelho de Alcobaça emprega 14% dos 

trabalhadores do distrito mais 4% que a Marinha Grande e Caldas da Rainha”.  
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 Kotler & Armstrong (1998) apresentam como objectivos de marketing para uma 

empresa que esteja em “Fase de declínio” as seguintes estratégias:  

 Marketing: Reduzir os gastos e ordenar a marca; 
 Produto: Suspender os itens fracos; 
 Preço: Baixar o preço; 
 Distribuição: Seleccionar: suspender os pontos não lucrativos; 
 Publicidade: Reduzir ao nível necessário para manter os consumidores mais leais; 

 Promoção e vendas: Reduzir ao nível mínimo. 
 

 

 Compreender o fenómeno implica criar estratégias com base na reflexões efectuada 

procurando resolver os GAPs existentes a nível do valor real e valor percepcionado e também 

para tornar rendível a empresa, contrariando não só a sazonalidade verificada, a grande taxa 

de desistência e a dificuldade em fidelizar os clientes. Assim, a empresa terá que adoptar por 

estratégias de diversificação do tipo de oferta e pela criatividade procurando outras soluções. 

É uma tarefa difícil, fidelizar clientes, manter um nível de satisfação e motivação elevado 

assumindo a capacidade de prestar um serviço profissional sem descurar nenhuma das 

dimensões e ao mesmo tempo rentabilizar a empresa. São mais as contrariedades do que os 

aspectos favoráveis o que exige do empresário / gestor e dos técnicos ao serviço, uma 

constante luta para não deixar morrer o projecto. 

 As contrariedades são: 

a. Internas: 

 Staff: 

 Dificuldade em encontrar Técnicos do Exercício com adequado nível de formação nas 
disciplinas de Gin. Aeróbica; 

 Compreensão do significado de prestar um serviço; 
 Conceito de qualidade e a sua implementação (Dimensões); 
 Custo de staff de qualidade; 
 Impossibilidade de implementar uma estrutura organizacional complexa de acordo com 

Mintzberg, assentando numa perspectiva de ajustamento mútuo que realiza a 
coordenação do trabalho pelo simples processo de comunicação informal e supervisão 
directa em que um indivíduo se encontra investido de responsabilidade pelo trabalho dos 
outros; Assim, as o vértice estratégico, a tecnoestrutura, linha hierárquica, pessoal de 
apoio e centro operacional são desempenhados pela mesma pessoa que assegura 
todos os processos pelo facto de não ser possível atingir um fluxo de clientes que 
suporte esta hierarquia organizacional; 

 Projecto: 

 Investimento de capital elevado; 
 Encargos pesados (Créditos; Despesas Fixas; Despesas de manutenção e reparação e 

reapetrechamento; Impostos; Staff); 
 Clientes: 

 Socio-Culturais (Leis do Crescimento Cultural e a lei da conservação do tempo e da 
energia muscular Humana EMH); 



 

 

 
390 

 Motivacionais (Modelos Teóricos de Adopção de Comportamentos) 
 Económicas (Rendimento do Agregado Familiar e Encargos); 
 Dificuldade em aderir a novas actividades (Kung-Fu, arte marcial chinesa a qual exige 

perseverança e dedicação e que terminou por falta de alunos); 
 Dificuldade em aceitar que a actividade física deve ser um serviço pago e desenvolvida 

por profissionais acreditados uma vez que nas associações é gratuita ou com preço 
simbólico e desenvolvida muitas vezes por curiosos, ex. praticantes e, prevalece como 
modelo de referencia; 

b. Externas: 

 Sócio-culturais; Disposição para a humanidade. (Kant, 1972); Lei da E.M.H. (TITIEV, 1985); 
 Políticas (Conjuntura Macroeconómica e Microeconómica desfavoráveis (País,  Região, 

Concelho e Localidade) – individamento das famílias; aumentos dos combustíveis e do gaz. 
e outros bens essenciais); 

 Serviços “Concorrentes” com preços mais baixos mas menores contrapartidas 
nomeadamente na formação do staff. 

 Serviços concorrentes noutras áreas mais atractivas (Cafés, Bares, e outros produtos e 
serviços fortemente publicitados); 

 

 

 Os aspectos favoráveis são: 

c. Internas: 

 Staff: 

 Nível de formação  Académica e Científica, consubstanciada por larga Experiência 
Profissional (Director Técnico e Director Executivo – Mestrando em Exercício e Saúde); 
Grande Motivação e Convicção Pessoal; 

 Um bom conhecimento das variáveis da prestação um serviço e da operacionalização do  
conceito de qualidade; 

 Avaliação e diagnóstico da empresa á luz do Conceito de Qualidade e a sua 
implementação (Dimensões); 

 Staff de qualidade, acumulação de funções com vista á redução de encargos de forma a 
viabilizar a empresa e equilibrar encargos/despesas e lucros; 

 Projecto: 

 Investimento amortizado no final de 8 anos; 
 Encargos calculados em estratégia de Gestão Previsional; 
 Auditorias de qualidade; 
 Sistema de avaliação e gestão da qualidade (Inquérito SERVQUAL); 
 Orientação segundo o Conceito de market ing soc ial   que questiona se o conceito 

tradicional de marketing é adequado e equaciona os serviços sociais negligentes. 
Perguntar se a empresa se preocupa em  servir e satisfazer os desejos individuais dos 
seus clientes e se procura cada vez mais em melhorar os seus serviços a longo prazo 
relativamente á sociedade para a qual se dirige. O conceito de marketing social exige 
que os profissionais de marketing equilibrem três factores ao definirem a sua política de 
mercado: os lucros da empresa; os desejos do consumidor; Os interesses da sociedade 
(Kotler, 1998); 

 Clientes  

 Socio-Culturais; 
 Motivacionais (Modelos Teóricos de manutenção de comportamentos) 
 Económicas (Segmentação do mercado); 

d. Externas: 
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 Sócio-culturais, redes sociais e normas ou padrões formais ou informais no seio dos 
indivíduos, Grupos e organizações sociais; Estilos de vida; Padrões culturais; Instituições 
sociais; Estruturas sociais; Só nos desportos e em objectivos recreativos é que uma 
grande produção de E.M.H. dá um alto prestígio. Reforço dos valores de pertença a 
grupos, criando a “Marca”, distinção pela qualidade;  

 Políticas: (A Benedita é a Freguesia mais Industrializada do Concelho de Alcobaça, 
contribuindo substancialmente, para que Alcobaça seja o 2º maior Concelho do Distrito 
de Leiria. No que toca ao volume de negócios, Alcobaça atinge valores de 3% acima de 
Caldas da Rainha, de Pombal e da Marinha Grande. Quanto ao volume de emprego, o 
Concelho de Alcobaça emprega 14% dos trabalhadores do distrito mais 4% que a 
Marinha Grande e Caldas da Rainha); Políticas e leis locais, regionais e nacionais que 
regulam ou servem de base a acções saudáveis e práticas para a prevenção, detecção 
controlo e gestão de doenças; 

 

 

 

 Contudo, não podemos deixar de enquadrar todos estes aspectos como relativos a 

questões culturais. Voltando um pouco atrás, qualquer processo de qualidade para Cruz & 

Carvalho (1994), é em si mesmo, um processo cultural. Podemos analisá-lo sob duas ópticas, 

a humanista e empresarial. Embora o nosso objectivo se centre na segunda, a vertente 

empresarial, convém sublinhar que a qualidade é um conceito e uma vivência que ultrapassa 

largamente a esfera da empresa e que, constitui uma verdadeira forma comportamental. Na 

sua origem, o processo da qualidade inicia-se em casa, na família, e atinge o seu ponto de 

equilíbrio numa articulação perfeita entre os valores e a educação. A escola e todo o processo 

de aculturação, em sentido mais lato, são decisivos no fortalecimento de um conjunto de 

valores educacionais base, os quais serão, num estádio inicial, apenas regras de 

comportamento e sociabilidade. Posteriormente, num estádio mais maduro, constituirão as 

bases éticas da sociedade. 

 A meu ver, creio que estamos numa fase, não apenas na localidade da Benedita ou no 

Concelho de Alcobaça mas, a nível nacional, onde não existe capacidade por parte dos 

consumidores e dos prestadores dos serviços, em compreenderem a importância dos Ginásios 

enquanto locais de Promoção da Saúde (ISCF). Os primeiros devido ao nível cultural e os 

segundos na sua maioria por falta / insuficiência de formação. Os Ginásios são olhados como 

locais de compensação da sua autoestima / autoconceito, pela procura do corpo estético, como 

afirma Crespo (1990), o presente é dominado pela redescoberta do corpo e a humanidade 

parece viver obcecada por todo um conjunto de  experiências que, embora motivado por 

razões de saúde, não deve fazer esquecer a sua inspiração simbólica. A necessidades de 

prolongar a vida e a aspiração ao prazer podem, no entanto, esconder razões mais profundas 
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que, eventualmente, se tendem a esbater num quadro de subtilezas que escapa ao homem 

comum.  

 A maior parte dos homens não sente especial necessidade de reflectir sobre o que faz, de 

saber as razões porque faz uma coisa e não outra, de compreender o significado ou o sem 

sentido das atitudes que adopta durante a vida. Trabalham, divertem-se, aborrecem-se, 

distraem-se e repetem esse ciclo indefinidamente até que se aclimatam a ele e o consideram 

inevitável, nada mais havendo a fazer do que aceitar as coisas como são e viver da melhor 

forma possível. A maior parte da nossa existência decorre mesmo neste plano dos 

comportamentos mecanizados resultantes do hábito e costume sociais: faz-se o que toda a 

gente faz; é-se o que toda a gente é  (Marques & Santos, 1982). 

 Segundo a opinião de agentes comerciais que visitam o GE e conhecem a realidade uma 

vez que visitam outros Ginásios, afirmam que prevalece o tipo “Ginásio de Cave” (espaços 

adaptados em caves de edifícios sem condições de luminosidade, arejamento onde se colocam 

algumas aparelhos), sendo a orientação efectuada por pessoas com formação resumida, longe 

de uma filosofia de comportamento socialmente responsável e ética, sobretudo orientados 

pela vertente comercial. 

 

 O GE, é uma organização orientada para a defesa do consumidor de forma consciente 

tomando decisões tendo em vista as suas exigências, os desejos e interesses a longo prazo da 

sociedade. O GE procura projectar serviços não só agradáveis mas também benéficos e 

“desejáveis” (Classificação social dos produtos – quadro 43). O Director Executivo do GE 

desenvolve uma acção ética, isto é, desenvolvendo os seus serviços de acordo com o seu 

projecto interior (humano) de ser, não deixando que as ocupações exteriores abafem a sua 

interioridade recebendo delas o seu significado e valor. A acção ética é a acção que forma o 

homem. 

 Nem sempre os homens situam as suas realizações no plano do bem ou da felicidade. 

Contentam-se com objectivos mais próximos e mais imediatos. Para alguns o critério é o da 

utilidade: fazem o que dá mais lucro ou proveito para os seus objectivos. Para outros esse 

critério é o prazer. Faz-se o que dá satisfação, evita-se o que é desagradável. A felicidade 

integra a dimensão da utilidade e do prazer, mas selecciona o que é útil ou dá prazer em 

função do que é humano, Marques & Santos (1982), este é sem dúvida um aspecto importante 

na orientação de uma ISCF que promove a saúde e bem estar. 

 A dignificação, a dignidade do desempenho personificado pelos gestores e operacionais 

credenciados e dos serviços prestados numa ISCF não tem preço. No reino dos fins tudo tem 



 

 

 
393 

um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela 

qualquer outra coisa equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e 

portanto não permite equivalente, então ela tem dignidade. O que se relaciona com as 

inclinações e necessidades gerais do homem tem um preço venal; aquilo que, mesmo sem 

pressupor uma necessidade, é conforme a um certo gosto, isto é, a uma satisfação no jogo 

livre e sem finalidade das nossas faculdades anímicas, tem um preço de afeição ou de 

sentimento (affeftionspreis); aquilo porém que constitui a condição só graças á qual 

qualquer coisa pode ser um fim em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é um 

preço, mas um valor íntimo, isto é dignidade (Kant, 1960). 

 

 Vivemos sem dúvida o advento do espírito do capitalismo, de facto, o summum 

bonum  (bem supremo) desta ética, o ganhar cada vez mais e mais dinheiro, combinado com a 

estrita recusa de todo o prazer da vida, é acima de tudo desprovido de qualquer mistura com 

uma filosofia de vida feliz, já para não falar duma filosofia de vida como prazer. o summum 

bonum  é pensado não propriamente como um fim em si mesmo, quer do ponto de vista da 

felicidade ou da utilidade individual: ele aparece inteiramente transcendental e absolutamente 

irracional. O homem é dominado pela ideia de fazer dinheiro, pela aquisição como sendo o 

último objectivo da sua vida. A aquisição económica já não mais subordinada ao homem 

como um meio para a satisfação das suas necessidades materiais. Esta inversão daquilo a que 

poderíamos chamar a relação natural, tão irracional dum ponto de vista ingénuo, é evidente e 

definitivamente um princípio director do capitalismo, assim como é estranho a todos os povos 

que não estejam sob influencia capitalista. Afirmamos que uma aceitação consciente destas 

máximas éticas pela parte dos indivíduos, empresários, ou trabalhadores, nas empresas 

capitalistas modernas, é uma condição da existência do capitalismo contemporâneo. A 

economia capitalista dos nossos dias é um imenso cosmos no qual nasce o indivíduo e que se 

lhe apresenta, pelo menos enquanto ser individual, como uma inevitável ordem das coisas, na 

qual devemos viver. Força o indivíduo, na medida em que está envolvido no sistema de 

relações mercantis, a conformar-se com as regras de acção capitalistas (Weber, 1976). 

 

 Por último torna-se importante dignificar e recompensar o esforço desenvolvido pelos 

profissionais que procuram a qualidade nas ISCF através de um sistema de classificação o 

qual diferencie aos olhos do consumidor o verdadeiro valor e qualidade dos serviços 

prestados. Essa diferenciação está bem explícita por  Balady et al. (1998), (quadro 39), onde 

se classificam as ISCF por níveis relativamente ao tipo de instalação, pessoal, planos de 
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emergência e equipamento de emergência.  Também essas diferenciação é efectuada por 

Balady et al. (1998) quanto á estratificação dos pacientes relativo ao seu nível de risco de 

doenças cardiovasculares e o nível de ISCF preparado para acompanhar cada um dos estratos. 

Só assim, valorizaremos o profissionalismo espelhado numa política de qualidade da empresa 

resultante do esforço do seu entrepreneur. Actualmente, ISCF que podemos classificar 

(quadro 39) no nível 4 e 5, têm que competir em situação de “igualdade” com outros no nível 

1 e 2 onde muitos aspectos são descurados, inclusive a preparação dos orientadores muito 

aquém do exigido não dignificando em nada a classe de profissionais desta área nem 

tampouco a verdadeira essência dos exercícios físicos. 

 

 Por outro lado tem que existir um equilíbrio entre a necessidade de amortização de 

capitais que no GE ronda os 20.002.239$ contos e, as preocupações de qualidade dos serviços 

prestados. Um investimento desta monta, não é um valor elevado comparativamente aos 

investimentos efectuados por outros Ginásios, mas de facto é um valor que tem que ser 

amortizado, isto é tem que haver rentabilidade do investimento (Tracy, 1998). Um Ginásio é 

uma empresa que deve gerar receitas vendendo os seus serviços, por isso deve, como 

constatamos, elaborar o seu plano empresarial (Tracy, 1998), documento esse que 

pormenoriza o objectivo central de uma empresa, a sua estratégia presente e futura de 

desenvolvimento e a sua situação financeira. 

 

 As empresas que trabalham com qualidade deveriam, na minha opinião, ser alvo de 

ajudas e incentivos por parte de uma política governamental de fomento desta mesma 

preocupação. A criação de um Índice Nacional de Satisfação de Clientes (INSC) focado no 

início por Fernando Pacheco (1998) é uma forma de ajudar a implementação de sistemas de 

qualidade. Como afirma, “que a opção pela qualidade exige sempre um grande investimento 

por parte das empresas, na sua organização, na formação dos seus colaboradores e na 

disponibilidade de participação de todos nesse esforço para passar a compreender e a 

satisfazer melhor os seus clientes”, no entanto, este esforço nem sempre é recompensado, uma 

vez que é necessário fomentar preços mais elevados na prestação dos serviços que 

compensem esse acréscimo de capitais investidos e os padrões de qualidade implementados. 

Uma vez que os Ginásios são serviços relativamente recentes em Portugal, e a sua dimensão 

ainda não está bem definida, dever-se-ia sistematizar por categorias (Estrelas, como nos hotéis 

por exemplo) de forma a diferenciar a qualidade e assim, ajudar o cliente na sua escolha, uma 

vez que, como vimos, por questões culturais e financeiras (poder de compra dos consumidor 
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médio em meios urbanos pequenos do interior), os clientes optam sobretudo pelos serviços 

mais baratos que nem sempre correspondem á mínima qualidade exigida á luz de uma 

observação mais detalhada a qual este documento procurou delinear. Podemos implementar 

sistemas de qualidade sem no entanto estarmos vinculados ao Instituto Português de 

Qualidade uma vez que as somas exigidas são elevadíssimas e se, como vimos ao analisar o 

caso do Ginásio EQUILÍBRIO, que se fundamenta numa política de qualidade (confirmada 

pelos inquiridos), e tem dificuldade em vingar quando no mercado existem outras opções de 

menor qualidade mas de menor custo então, com esses custos acrescidos, mais dificuldade 

sentiria. 

 Como foi inicialmente referido por   “ Os consumidores em geral têm á sua frente uma 

grande gama de serviços que podem satisfazer uma dada necessidade. Perguntamos então, 

como é que eles escolhem entre os vários serviços existentes? Escolhem com base no valor 

que os vários produtos e serviços oferecem. O valor para o cliente é a diferença entre os 

valores que ele ganha comprando e usando um produto e os custos para obter esse produto. 

Normalmente os clientes não julgam os valores e os custos do produto com exactidão e 

objectividade, eles agem sobre o valor percebido” (Cruz, 1994).  

 

 Qualquer processo de qualidade para Cruz & Carvalho (1994), é em si mesmo, um 

processo cultural. Podemos analisá-lo sob duas ópticas, a humanista e empresarial. Embora o 

nosso objectivo se centre na Segunda, a vertente empresarial, convém sublinhar que a 

qualidade é um conceito e uma vivência que ultrapassa largamente a esfera da empresa e que, 

constitui uma verdadeira forma comportamental. Na sua origem, o processo da qualidade 

inicia-se em casa, na família, e atinge o seu ponto de equilíbrio numa articulação perfeita 

entre os valores e a educação. A escola e todo o processo de aculturação, em sentido mais 

lato, são decisivos no fortalecimento de um conjunto de valores educacionais base, os quais 

serão, num estádio inicial, apenas regras de comportamento e sociabilidade. Posteriormente, 

num estádio mais maduro, constituirão as bases éticas da sociedade. Assim, os professores de 

Educação Física têm uma responsabilidade acrescida, a de alertar os futuros compradores para 

a opção correcta de serviços de lazer desportivos que sigam critérios de qualidade uma vez 

que estes, uma vez integrados nos seus estilos de vida futuros, terão impacto na sua saúde e 

bem estar. 
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Quadro 74: Tipo e total de investimento por categorias e o montante por 

cada categoria nos 3 anos lectivos de funcionamento   

   

Conta  Categoria de investimento  Montante 

 

422  Edifícios e outras construções    8.679.818 Esc. 

423  Equipamento básico     6.509.991 Esc. 

425  Ferramentas e utensílios    1.170.782 Esc. 

426  Equipamento administrativo    1.674.888 Esc. 

429  Outros.       1.966.760 Esc. 
          20.002.239 Esc. 

 

 

 

 

 

 A ISCF é uma empresa cujo investimento de capital necessita de um período de 

recuperação de capital onde as margens de lucro obtidas viabilizem a empresa, apoiadas numa 

gestão rigorosa por profissionais competentes, eficientes e eficazes. Mas contudo, para além 

de uma boa estratégia empresarial (gestão de recursos de forma a maximizar as forças e 

minimizar as fraquezas relativamente aos concorrentes), deve também estruturar a sua missão, 

que a meu ver deve estar para além dos aspectos comerciais, assumindo o seu papel enquanto 

organização com um papel socialmente responsável e ético porque lida com a saúde das 

pessoas. 

 Em geral, as empresas informam-se das forças e fraquezas  dos concorrentes através de 

dados secundários, de experiência pessoal e daquilo que os outros dizem ou realizando 

pesquisas primárias do mercado com os clientes, fornecedores e distribuidores, Kotler & 

Gráfico 13: Montante de investimento do GE  por categorias.
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Armstrong (1998). O GE, utilizou  benchmarking efectuando uma comparação dos seus 

serviços e processos com os das empresas concorrentes de forma a aprimorar o seu 

desempenho. 

 

 Ao efectuar uma análise do ambiente concorrencial directo, verifica-se que alguns 

aspectos ressaltam diferenciando os objectivos do concorrente e do GE. Nota-se que o 

concorrente pretende acima de tudo maximizar os seus lucros e, portanto escolheu as suas 

acções nesse sentido. O concorrente apostou, no momento da abertura, numa forte campanha 

promocional, estando presente em feiras (Feira de São Bernardo em Alcobaça – Agosto), com 

um stand onde com alguns aparelhos, mostrou os seus espaços e serviços, esteve presente 

numa festa da Benedita a qual patrocinou e se podia ver uma grande faixa publicitária, 

promoveu o seu Ginásio em actividades como Rally Papers, provas de BTT e inclusive nos 

cartões de consumo de um bar central da Benedita muito conhecido e local de encontro de 

inúmeros jovens.  

 As empresas diferem no ênfase que colocam em lucros de curto prazo versus lucros de 

longo prazo. Assim, o GE sempre se orientou para a satisfação do consumidor, e não para a 

maximização dos lucros. Orientou-se por determinadas metas-alvo de lucros e satisfez-se em 

as atingir, mesmo se mais lucros pudessem ainda ser gerados por meio de outras estratégias.  

 Por outro lado, também existe uma diferença entre o GE e concorrente directo e tem a 

ver com o facto de o GE possuir profissionais com forte formação técnica e científica e fraca 

formação comercial, e o outro pode ser enquadrado numa perspectiva inversa, forte 

componente comercial e fraca componente técnica e científica. Contudo, pelos dados 

apresentados, podemos constatar que a agressividade comercial lhe tem trazido dividendos em 

termos económicos. 

 

 Este é o grande objectivo deste trabalho: 

 

 "Era uma vez um Beija-Flor que fugia de um incêndio 

juntamente com todos os animais de uma floresta. Só que o 

Beija-Flor fazia uma coisa diferente: apanhava gotas de água 

de um lago e atirava-as para o fogo. Um outro animal, 

intrigado, perguntou: - "Beija-Flor, achas que vais apagar o 

incêndio com estas gotas?" - "Com certeza que não", 

respondeu o Beija-Flor , "mas estou a fazer a minha parte". 
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  Muito longe de sabermos fazer todas essas coisas, dependemos de várias outras pessoas 

para fazerem por nós a maior parte delas. Tem que se admitir que na nossa sociedade cultural 

uma pessoa, por muito brilhante que seja, só pode dominar uma pequena fracção do 

conhecimento total que se pode encontrar entre nós. Sempre que tal grau é alcançado em 

qualquer sociedade a única forma pela qual a sua cultura se pode manter é pelo processo da 

compartimentação, o que significa que a totalidade dos conhecimentos é dividida em 

determinados subgrupos ou que especialistas assumem as responsabilidades  pelas fracções 

particulares do total. Sempre que a lei da percentagem decrescente do conhecimento 

individual actua, é daí em diante acompanhada pela lei da especialização crescente. A lei da 

percentagem decrescente do conhecimento individual, em conjunto com o seu corolário, a lei 

da especialização crescente, dá apoio firme ao velho gracejo “um especialista é uma pessoa 

que sabe cada vez mais sobre cada vez menos” (Titiev, 1985). A lei da percentagem 

decrescente do conhecimento individual, e a lei a ela ligada da especialização crescente, põem 

em acção uma outra tendência que pode ser descrita como a lei da cooperação necessária 

(interdisciplinaridade – trabalho de equipa). Para evitar que um projecto do tipo ISCF sofra de 

miopia relativamente aos seus objectivos empresariais e socio-culturais, o Director Executivo 

(Gestor) deve assegurar a cooperação de especialistas que possam preencher as falhas do seu 

conhecimento quer na concepção e implementação do projecto quer na fase de contacto, 

durante a prestação do serviço. Onde cada pessoa sabe apenas uma pequena percentagem da 

sua cultura total não pode possivelmente insistir numa dependência completa. A mútua 

independência é tão essencial que não pode  ser deixado ao acaso. Não poderíamos continuar 

a manter a nossa forma de vida com uma forma Paleolítica de organização social, da mesma 

forma que não poderíamos manter a nossa produção industrial com instrumentos, técnicas e 

matérias primas do mesmo período. Toda e qualquer sociedade que não presta plena atenção á 

lei da cooperação necessária está prestes a ficar com a sua cultura desequilibrada e a caminhar 

para a desintegração (Titiev, 1985). 

  Um homem não precisa de conhecer tudo o que existe no mundo para ser feliz, mas não 

pode dispensar-se de agir e esta urgência da acção implica que ele tenha de decidir e 

responsabilizar-se pelas suas decisões. É daí que surge a necessidade de inserir as suas acções 

numa ordem que as justifique e que lhes dê sentido. Tal ordem pode ser uma ordem  do bem, 

ou da natureza própria do homem, uma ordem da felicidade, uma ordem social, uma ordem do 

que é útil ou do que dá prazer, uma ordem transcendente ou histórica (Marques & Santos, 

1982)
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3.6. RECOMENDAÇÕES. 

 

  

 Trata-se sem dúvida de um questionário de grande valor que permite aos Directores 

Executivos das ISCF procederem á avaliação da qualidade dos seus serviços. Este tipo de 

questionário pode ser aplicado em momentos diferentes verificando se efectivamente houve 

melhorias após a constatação do GAP  existente. Pode também ser aplicado ás ISCF da 

concorrência de forma a comparar os resultados obtidos da avaliação, com os nossos 

resultados situando-nos assim comparativamente. Por último, se for aplicado a várias ISCF no 

país dar-nos-ia um panorama objectivo relativamente ao nível de qualidade nacional 

relativamente ás ISCF. 

 

 Poder-se-á ainda analisar os GAPs separadamente para cada sexo e escalão etário, isto 

significa determinar se continuam a existir diferenças significativas para as 5 dimensões. 

Ficaríamos a saber se existiriam maiores ou menores diferenças entre as dimensões para cada 

sexo e faixa etária e qual a importância relativa, atribuída por dimensão. Do quadro 56 e 57 

respectivamente, verificamos que, para o escalão etário entre 15-24 anos, a média não 

ponderada para a dimensão tangibilidade é superior para o GE comparativamente ao padrão e 

também relativamente aos restantes escalões etários. Estas e outras comparações podem ser 

efectuadas, aprofundando o nível de análise deste instrumento.   

 Também será importante compreender as características culturais, sociais, pessoais e 

psicológicas que influenciam o comportamento dos consumidores pertencentes á Freguesia da 

Benedita e da área de influencia do GE. Embora não seja possível controlá-las devemos tê-las 

em consideração. 

 

 Este estudo reveste-se de importância extrema, uma vez que para além do crescimento 

que se tem verificado em Portugal dos Ginásios, não tem sido acompanhado pelo adequado 

desenvolvimento. Assim, estamos longe de uma maturação da Indústria do Fitness a qual se 

orienta sobretudo pelo corolário do capitalismo institucionalizado como conjunto de ideais 

supremos duma cultura longe de uma ética social que valorize ideais absolutos. 

 Após avaliar e caracterizar a qualidade dos Ginásios a nível nacional urge aplicar 

parâmetros que diferenciem aqueles que apostam na qualidade relativamente aos seus serviços 

e se distinguem dos outros. Ginásios de nível 1, 2 até 5 de acordo com os aspectos focados.
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3.7. DEFINIÇÕES OPERACIONAIS. 

 

 

 

 No presente estudo, a definição  de saúde é a estabelecida pela organização Mundial de 

Saúde, entendida como o bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. 

 

A actividade física , segundo Casperson, Powell, Christenson (1985), é entendida como 

qualquer movimento corporal realizado pelos músculos esqueléticos e que resulta em 

dispêndio de energia; 

 

Amortização , Tracy, John A. (1998) é discutida em dois contextos: 

 

Imputação de custos fixos ao longo das vidas úteis dos activos operacionais e; 

Um custo implica saídas de caixa, mas que é deduzido ao resultado líquido no cálculo do cash 

flow derivado do lucro; 

 O capital originalmente investido em activos fixos é recuperado ano a ano através das 

receitas de vendas, desta forma, os activos fixos são gradualmente “vendidos” aos clientes. 

Em teoria, o padrão de recuperação de capital dos activos fixos deve determinar o valor das 

amortizações registadas em cada período. Na prática actual, são utilizados métodos de 

imputação arbitrários, grandemente influenciados pelos códigos fiscais de imposto sobre o 

rendimento. 

 

Benchmarking . A comparação de seus produtos e processos com os das empresas 

concorrentes ou empresas líderes de outros sectores para encontrar meios de aprimorar a sua 

qualidade e desempenho. Tornou-se assim, um poderoso instrumento para aumentar a 

competitividade da empresa. 

 

Ciclo de vida do produto  Tracy, John A. (1998), Relaciona o volume de vendas de  um 

dado produto com o período de tempo durante o qual o produto está disponível no mercado e, 

consequentemente, identificar as fases que o produto atravessa entre estes dois parâmetros. 

Tradicionalmente, o ciclo de vida do produto demonstra graficamente as seguintes etapas: 

introdução, crescimento inicial, crescimento final (turbulência), maturidade e declínio. 
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Consumidor , Tracy, John A. (1998), qualquer indivíduo, família ou representante de uma 

empresa que actua como comprador de bens ou serviços oferecidos ao mercado de massas. 

 

Custos Fixos , Tracy, John A. (1998), são aqueles que se mantêm constantes 

independentemente do aumento ou decréscimo da actividade de vendas. A renda do edifício 

onde se situa o Ginásio, por exemplo, é um custo fixo, na medida em que se mantém para 

qualquer quantidade de unidades que a fábrica produz. Apesar dos custos fixos não variarem, 

o custo fixo por unidade varia à medida que o volume aumenta ou diminui. 

 

Eficácia segundo   CRUZ, Carlos Vasconcelos (1992), um ambiente eficaz está ligado a 

sistemas abertos, evolutivos, criativos, alternativos e inteligentes.  Um dirigente eficaz 

procura o melhor resultado através da combinação dos recursos mais adequados, 

variavelmente utilizados para a obtenção do objectivo traçado. Objectivo e combinação de 

recursos são, naturalmente, variáveis. 

 

Eficiência  segundo  CRUZ, Carlos Vasconcelos (1992), pressupõe o aperfeiçoamento 

progressivo, dentro de parâmetros e normas preestabelecidas, sucessivamente experimentadas 

e pouco ou nada mutáveis. Significa tirar o máximo partido de um mesmo conjunto de 

recursos articulados e usados de uma determinada forma. 

 

"Empresa - Conceito de empresa" segundo o INE em caracterização das empresas 

portuguesas, é uma organização definida juridicamente, com balanço próprio, submetida a 

uma direcção que pode ser tanto uma entidade jurídica como uma entidade física e constituída 

com o fim de exercer, num ou vários locais, uma ou várias actividades de produção de bens de 

serviços. 

 

Estratégia Empresarial , Tracy, John A. (1998), refere-se ao método de gerir recursos da 

empresa de forma a que as suas forças sejam maximizadas, e as fraquezas minimizadas 

relativamente aos seus concorrentes, no mesmo mercado. A estratégia empresarial reflecte-se 

nos objectivos e propósitos da empresa e nas políticas que esta desenvolve e segue para 

atingir esses propósitos e objectivos. 
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Gestão , Tracy, John A. (1998), consiste na administração de um processo que tem como 

objectivo assegurar que o processo é concretizado da forma mais eficaz possível. 

 

ISCF - Health/Fitness Facilities  (H/FF), em português, Instalações de Saúde e Condição 

Física (ISCF) segundo Gary J. Balady M.D. et col, (1998), definem-se como organizações que 

oferecem programas de saúde e Fitness como sendo o seu serviço primário ou secundário ou 

que promovam actividades físicas recreacionais ou de alta intensidade como por exemplo 

(basquetebol, ténis, raquetebol, e clubes de natação) Idealmente estas instalações possuem um 

“Staff” profissional, mas aqueles que fornecem espaço e equipamento exclusivamente (como 

exemplo, salas de exercício sem supervisão em hotéis) também se incluem. Vou considerar 

incluídas nestas instalações os Ginásios, os Health Clubs e outros Centros Desportivos de 

competição, lazer e/ou promoção da saúde. 

 

Investimento de capital , Tracy, John A. (1998) significa que se espera recuperar o 

dinheiro aplicado através de retornos futuros, dando origem a ganhos, resultados ou lucro, até 

que o capital seja totalmente recuperado. A empresa encarada como um todo é um projecto de 

investimento de capital; o capital investido nos activos operacionais líquidos. Assim que o 

capital é recuperado, ele é reinvestido pela empresa de forma a esta se manter no futuro. Os 

investimentos de capital em activos específicos da empresa incluem a comparação de 

alternativas, que é denominada mapa de projectos de investimento orçamentados no campo 

das finanças. Orçamentação aqui refere-se à aplicação dos recursos de capital limitados. 

 

Lazer , Segundo Dumazedier, J. (1962), é o conjunto de ocupações ás quais o indivíduo se 

pode entregar livremente seja para desenvolver a sua informação ou a sua formação 

desinteressada, a sua participação social voluntária ou a sua livre capacidade criadora depois 

de ser separado das suas obrigações profissionais, familiares e sociais. 

 O lazer qualquer que seja o sector - físico ou intelectual - corresponde a três funções: 

desenvolvimento, descontracção e divertimento. Não é forçoso esperar que o lazer desportivo 

seja reduzido a um desenvolvimento máximo dos lazeres desportivos, porque o desporto é um 

lazer, entretanto uma grande maioria não procurará no desporto o desenvolvimento mas as 

outras funções do lazer - o divertimento e a descontracção." 
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Margem de lucro , Tracy, John A. (1998),  é um indicador da performance de uma empresa. 

As margens de lucro permitem calcular a percentagem que uma empresa está a ganhar sobre o 

custo de produção dos produtos que foram vendidos. 

 

Mercado alvo , Tracy, John A. (1998), conjunto ou população de consumidores, ou dos 

consumidores que a empresa considera como público principal para os seus bens ou serviços e 

a quem a empresa dirige as suas acções de marketing no sentido de vender os seus produtos 

ou serviços. 

 

Missão da empresa,  Tracy, John A. (1998), é geralmente uma afirmação que justifica a 

razão pela qual uma dada empresa desenvolve actividades, quais os seus objectivos e quais os 

valores centrais que dirigem a empresa na consecução dos seus propósitos. 

 

Motivação  (Comportamento organizacional), Tracy, John A. (1998), é a vontade de exercer 

elevados níveis de empenho em função de objectivos organizacionais. Está geralmente 

condicionada pelo empenho e capacidade de satisfazer algumas necessidades individuais. 

 

Necessidade , Tracy, John A. (1998), grande parte da psicologia apoia-se no princípio que 

sustenta que os seres humanos têm certas necessidades que têm de satisfazer e que a 

satisfação destas necessidades fornecem as bases para a maior parte do nosso comportamento. 

 

Período de Recuperação do Capital , Tracy, John A. (1998)  consiste no período de 

tempo, normalmente medido em anos, que é necessário para que as entradas de dinheiro em 

caixa, geradas por um determinado investimento, igualem o valor das saídas de caixa. Indica a 

duração de tempo necessária para a empresa recuperar o seu investimento inicial num 

determinado projecto. 

 

Plano Empresarial , Tracy,(1998), é um documento que pormenoriza o objectivo central 

de uma empresa, a sua estratégia presente e futura de desenvolvimento e a sua situação 

financeira. 

 

Produto  Tracy (1998), é um bem ou serviço que uma empresa produz em quantidade para 

vender num mercado aberto. 
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Qualidade , segundo Graaff, AJ.(1995) é uma noção relativa e pode ser considerada como 

encontrar as necessidades e expectativas de um certo grupo de utilizadores. Ou ainda, como a 

extensão das características de um produto, serviço ou processo como um todo que encontra 

os requisitos dos utilizadores. A qualidade não permanece só mas está relacionada com o 

preço, despesas, produtividade e lucros. Um serviço é a soma de um número de operações 

desenvolvidas pelos funcionários de uma organização. 

 

Promoção da Saúde , Downie, Fyfe, and Tannahil (1990), são os esforços compreensíveis 

para alcançar uma saúde positiva e previnir a doença através da sobreposição das esferas, 

Educação da Saúde, Prevenção e Protecção da Saúde. 

 

Publicidade , Tracy, John A. (1998), engloba qualquer mensagem impressa ou difundida 

que tenha sido enviada e paga por uma organização identificada por um mercado-alvo, através 

da televisão, rádio, jornais, revistas, direct mail ou paineis publicitários. 

 

Qualidade de um Serviço  segundo Graaff, AJ.(1995), pode ser interpretada como a 

medida pela qual o serviço percebido encontra as necessidades do cliente. 

 

Receita , Tracy, John A. (1998) é o resultado bruto recebido antes de ser efectuada qualquer 

dedução de custos, descontos, entre outros. A receita é também designada, de uma forma 

comum, por vendas, pela maioria das empresas. Um significado menos comum inclui no 

conceito as receitas financeiras, os dividendos recebidos, os royalties  e outras rubricas com 

carácter de receitas. Geralmente, no entanto, cada tipo de receita tem uma designação própria 

– vendas, resultados, remunerações, direitos, e assim por diante. 

 

Rentabilidade do Investimento , Tracy (1998), ROI, em contabilidade, a ROI é um 

indicador do poder que os activos da empresa têm para gerar rentabilidade. É desejável uma 

taxa de rentabilidade dos investimentos. A ROI é definida, de uma forma mais geral, pela 

divisão entre o resultado líquido e o valor dos investimentos. No entanto, o conceito de 

“investimento” possui três interpretações distintas na análise financeira, cada uma das quais 

conduz a diferentes cálculos da rentabilidade do activo, rentabilidade do capital próprio e 

rentabilidade do capital investido. 
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Um serviço  é um acto ou sucessão de actos de duração e localização definidas conseguido 

graças a meios humanos e/ou materiais colocados á disposição de um cliente individual ou 

colectivo segundo os processos, procedimentos e comportamentos codificados. 

 

Segundo Selye o "Stress" é definido como um conjunto de fenómenos genéricos não 

específicos provocados por uma exposição súbita do organismo a diversos agentes de 

agressão aos quais não está nem quantitativa nem qualitativamente adaptado. O stress 

representa uma mobilização das forças defensivas do organismo necessárias para fazer frente 

às agressões que na vida moderna se traduzem na sobrecarga profissional, fadiga das 

deslocações, poluição e as agressões sensoriais. As reacções gerais do "stress" caracterizam-se 

por uma activação de centros nervosos e das glândulas supra-renais. Daí resulta um aumento 

da tensão arterial com aceleração do ritmo cardíaco. 

 

Utilizador , Segundo Gary J. Balady M.D. et col, (1998), um utilizador de instalações de 

Saúde e Condição Física  define-se como um membro que paga a sua inscrição e 

mensalidades ou convidado que pague um valor diário para utilizar as instalações 

especificamente para o exercício físico. 

 

Valores  (Comportamento Organizacional), Tracy, John A. (1998), são convicções básicas ou 

crenças nalguns comportamentos ou consequências específicas que seriam mais desejáveis do 

que outros. Os valores são também juízos na medida em que incluem as nossas noções 

morais, do que é certo e do que é errado. Os valores são importantes para o comportamento 

organizacional porque influenciam atitudes, motivações e percepções. As considerações de 

um indivíduo acerca do que deveria e do que não deveria ser influenciam o seu 

comportamento no local de trabalho e o que julga serem os estilos de gestão aceitáveis ou 

inaceitáveis. Por exemplo, se você tem um valor meritocrático (isto é, que uma pessoa deveria 

ser paga em função do seu desempenho e não em função da sua antiguidade), irá 

possivelmente  avaliar um sistema de pagamento baseado na  antiguidade como sendo errado, 

mau e injusto. 
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TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 

 

CALCULAR  SERVQUAL 
 
 

DIMENSÕES  Questões 
 
Tangibilidade   - questão 1 a 4  
Fiabilidade   - questão 5 a 9 
Conformidade   - questão 10 a 13 
Segurança   - questão 14 a 17 
Empatia   - questão 18 a 22 

 

 

 

 

 

Cada questão é uma variável - de "UM01" a "UM22" 
e cada variável pode estar cotada de 1 a 7. 
 

1- Discordo Fortemente 
2- Discordo 
3- Discordo Ligeiramente 
4- Não tenho opinião formada 
5- Concordo Ligeiramente 
6- Concordo  
7- Concordo Fortemente 

 

 

Cálculo de Servqual (SQ) Não Ponderada (Factor): 
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Cálculo de Servqual Ponderada: 

 

S.Q.(Ponderada)  = [   
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Legenda: 

  i(amostra)    =  n.º de inquiridos (Amostra); 

  t(tangibilidade)  =  n.º de questões referentes á dimensão Tangibilidade. 

  f(Fiabilidade)  =  n.º de questões referentes á dimensão Fiabilidade. 

  c(Conformidade)  =  n.º de questões referentes á dimensão Conformidade. 

  s(Segurança)  =  n.º de questões referentes á dimensão Segurança. 

  e(Empatia)   =  n.º de questões referentes á dimensão Empatia. 

Imp. (Importância)   =  Importância (Factores) 

 
 

R. Importância atribuída aos itens anteriores (Ordem de importância) 

 IMPO.1 Qual dos factores é mais importante para si.  (de 1 a 5) 
 IMPO.2 Qual o factor ao qual atribui o 2º lugar, em importância. (de 1 a 5) 
 IMPO.3 Qual dos factores considera menos importante.  (de 1 a 5) 

 

S. Factores de qualidade referentes ao serviço prestado (SERVQUAL): 

SQ1 Factor 1;  Tangibilidade. 
SQ2 Factor 2;  Fiabilidade. 
SQ3 Factor 3;  Conformidade. 
SQ4 Factor 4;  Segurança. 
SQ5 Factor 5.  Empatia. 
 

C. Definição dos Factores / Dimensões do SERVQUAL: 
 
TANGIBILIDADE    A aparência das instalações físicas, equipamento, pessoal e materiais de comunicação de um  ginásio; 
FIABILIDADE          A capacidade que um ginásio possui para realizar um serviço prometido com  segurança e eficácia; 
CONFORMIDADE  A força de vontade que um ginásio tem para ajudar os clientes e providenciar um serviço com prontidão; 
SEGURÂNÇA  Os conhecimentos e a cortesia que os funcionários de um ginásio têm, e a forma como emitem  
   confiança e segurança; 
EMPATIA  A atenção individualizada e cuidadosa que um ginásio tem com os seus clientes. 
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Tratamento estatístico: Teste t de Student para duas amostras com variâncias iguais paras as 5 

dimensões utilizando os dados “em bruto” mas divididos pelo n.º de questões por dimensão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Tangibilidade Dimensão Segurânça

Teste T: duas amostras com variâncias iguais Teste T: duas amostras com variâncias iguais

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 2

Média 5,92938931 5,58206107 Média 5,879771 6,0954198

Variância 1,61564885 1,57446418 Variância 2,3339915 1,5071712

Observações 131 131 Observações 131 131

Variância agrupada 1,59505652 Variância agrupada 1,9205813

Hipótese de diferença de média 0 Hipótese de diferença de média 0

gl 260 gl 260

Stat t 2,2257312 Stat t -1,2593645

P(T<=t) uni-caudal 0,01344497 P(T<=t) uni-caudal 0,104514

t crítico uni-caudal 1,65073516 t crítico uni-caudal 1,6507352

P(T<=t) bi-caudal 0,02688995 P(T<=t) bi-caudal 0,2090281

t crítico bi-caudal 1,96912879 t crítico bi-caudal 1,9691288

f. TANGIBILIDADE: 

 Resposta 1: 
8. Discordo Fortemente; 

9. Discordo com a afirmação; 
10. Discordo ligeiramente; 

11. Não tenho opinião formada; 

12. Concordo ligeiramente;   
13. Concordo; 

14. Concordo fortemente. 
 Resposta 2 

 Resposta 3 

 Resposta 4 

g. FIABILIDADE: 

 Resposta 1 

 Resposta 2 

 Resposta 3 

 Resposta 4 

 Resposta 5 

h. CONFORMIDADE: 

 Resposta 1 

 Resposta 2 

 Resposta 3 

 Resposta 4 

i. SEGURANÇA: 

 Resposta 1 

 Resposta 2 

 Resposta 3 

 Resposta 4 

j. EMPATIA: 

 Resposta 1 

 Resposta 2 

 Resposta 3 

 Resposta 4 

 Resposta 5 

TOTAL = 5 Dimensões e 22 Questões. 
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Dimensão Fiabilidade Dimensão Empatia

Teste T: duas amostras com variâncias iguais Teste T: duas amostras com variâncias iguais

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 2

Média 5,6259542 6,32824427 Média 5,3725191 5,989313

Variância 2,34485966 1,40865766 Variância 2,5358544 1,6081926

Observações 131 131 Observações 131 131

Variância agrupada 1,87675866 Variância agrupada 2,0720235

Hipótese de diferença de média 0 Hipótese de diferença de média 0

gl 260 gl 260

Stat t -4,1489 Stat t -3,4678745

P(T<=t) uni-caudal 2,2646E-05 P(T<=t) uni-caudal 0,0003069

t crítico uni-caudal 1,65073516 t crítico uni-caudal 1,6507352

P(T<=t) bi-caudal 4,5291E-05 P(T<=t) bi-caudal 0,0006137

t crítico bi-caudal 1,96912879 t crítico bi-caudal 1,9691288

Dimensão Conformidade

Teste T: duas amostras com variâncias iguais Legenda:

Variável 1 Ginásio Equilíbrio

Variável 1 Variável 2 Variável 2 Ginásio Ideal / Padrão

Média 5,49045802 6,04198473

Variância 2,5600044 1,5251468

Observações 131 131

Variância agrupada 2,0425756

Hipótese de diferença de média 0

gl 260

Stat t -3,12318806

P(T<=t) uni-caudal 0,0009957

t crítico uni-caudal 1,65073516

P(T<=t) bi-caudal 0,00199141

t crítico bi-caudal 1,96912879

Ginásio Padrão / 

Ideal
Ginásio Equilíbrio

Tangibilidade 5,58 5,92

Fiabilidade 6,32 5,62

Conformidade 6,04 5,49

Segurança 6,09 5,87

Empatia 5,98 5,37

Médias obtidas pela aplicação do Teste t para

amostras com variâncias iguais ("dados brutos")
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Tratamento estatístico: Teste t de Student para duas amostras com variâncias iguais paras as 5 

dimensões utilizando os dados “Brutos”. 
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TANGIBILIDADE SEGURANÇA
Teste T: duas amostras com variâncias iguais Teste T: duas amostras com variâncias iguais

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 2

Média 23,7175573 22,3282443 Média 23,51908397 24,38167939

Variância 25,8503817 25,1914269 Variância 37,34386377 24,1147387

Observações 131 131 Observações 131 131

Variância agrupada 25,5209043 Variância agrupada 30,72930123

Hipótese de diferença de média 0 Hipótese de diferença de média 0

gl 260 gl 260

Stat t 2,2257312 Stat t -1,25936452

P(T<=t) uni-caudal 0,01344497 P(T<=t) uni-caudal 0,104514045

t crítico uni-caudal 1,65073516 t crítico uni-caudal 1,650735157

P(T<=t) bi-caudal 0,02688995 P(T<=t) bi-caudal 0,209028089

t crítico bi-caudal 1,96912879 t crítico bi-caudal 1,969128789

FIABILIDADE EMPATIA
Teste T: duas amostras com variâncias iguais Teste T: duas amostras com variâncias iguais

Variável 1 Variável 2 Variável 1 Variável 2

Média 28,129771 31,6412214 Média 26,86259542 29,94656489

Variância 58,6214915 35,2164416 Variância 63,39635937 40,20481503

Observações 131 131 Observações 131 131

Variância agrupada 46,9189665 Variância agrupada 51,8005872

Hipótese de diferença de média 0 Hipótese de diferença de média 0

gl 260 gl 260

Stat t -4,1489 Stat t -3,46787455

P(T<=t) uni-caudal 2,2646E-05 P(T<=t) uni-caudal 0,000306874

t crítico uni-caudal 1,65073516 t crítico uni-caudal 1,650735157

P(T<=t) bi-caudal 4,5291E-05 P(T<=t) bi-caudal 0,000613748

t crítico bi-caudal 1,96912879 t crítico bi-caudal 1,969128789
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Género TANG. P. TANG. GE FIA. P. FIA. GE. CONF. P. CONF. GE. SEG. P. SEG. GE. EMP. P.    EMP. GE. 

 
Masc. 5,8533 6,1304 6,4043 5,8957 6,0598 5,7663 6,0978 6,1739 5,9696 5,813 
Fem. 5,4286 5,8185 6,2724 5,4762 6,0208 5,3304 6,0833 5,7083 5,9881 5,1238 

 
P: Padrão; 

GE: Ginásio Equilíbrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORMIDADE
Teste T: duas amostras com variâncias iguais

Variável 1 Variável 2

Média 21,9618321 24,1679389

Variância 40,9600705 24,4023488

Observações 131 131

Variância agrupada 32,6812096

Hipótese de diferença de média 0

gl 260

Stat t -3,12318806

P(T<=t) uni-caudal 0,0009957

t crítico uni-caudal 1,65073516

P(T<=t) bi-caudal 0,00199141

t crítico bi-caudal 1,96912879

Ginásio Padrão / 

Ideal
Ginásio Equilíbrio

Tangibilidade 22,33 23,72

Fiabilidade 31,64 28,13

Conformidade 24,17 21,96

Segurança 24,38 23,52

Empatia 29,94 26,86

Comparação de Médias obtidas pela aplicação do Teste t para

amostras com variâncias iguais ("dados brutos")
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Género   TANG.  FIA.  CONF.     SEG.    EMP. 

 

Masculino. Padrão  5,8533  6,4043  6,0598  6,0978  5,9696 

Masculino.Equilíbrio 6,1304  5,8957  5,7663  6,1739  5,813 

Feminino. Padrão  5,4286  6,2724  6,0208  6,0833  5,9881 

Feminino. Equilíbrio. 5,8185  5,4762  5,3304  5,7083  5,1238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ não Ponderada. Comparação das médias para as 5 dimensões segundo o Género.
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SQ não Ponderada. Comparação de médias para o Género relativamente ao Padrão e ao Equilíbrio.
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SQ não Ponderada. TANGIBILIDADE. Comparação de Médias por Escalão 

Etário.
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SQ não Ponderada. FIABILIDADE. Comparação de Médias entre Escalão 

Etário.
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SQ não Ponderada. CONFORMIDADE. Comparação de médias.
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Distancia   

ate 10 km  118 90,08% 

> 10 km   10 7,63% 

não respondeu  3 2,29% 

 

 

Escalão Etário   

15-24   58 44,27% 

25-34   42 32,06% 

35-44   20 15,27% 

45-54   5 3,82% 

>54   5 3,82% 

não respondeu  1 0,76% 
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Sexo   

Feminino  78 59,54% 

Masculino  52 39,69% 

não respondeu  1 0,76% 

 

Nível Escolaridade   

1º Ciclo   8 6,11% 

2º Ciclo   15 11,45% 

3º Ciclo   13 9,92% 

Secundar.  48 36,64% 

Freq.Univ  18 13,74% 

Bacharel.  6 4,58% 

Licenciat  17 12,98% 

> Licenc.  2 1,53% 

não respondeu  4 3,05% 

 

 

Estado Civil   

Solteiro   87 66,41% 

Casado   40 30,53% 

Divorciado  2 1,53% 

Viuvo   0 0,00% 

não respondeu  2 1,53% 

 

Numero Filhos   

Um   11 8,40% 

Dois   19 14,50% 

Três   5 3,82% 

Quatro   1 0,76% 

Cinco   1 0,76% 

Seis   1 0,76% 

>6   1 0,76% 

não respondeu  92 70,23% 

 

Ocupação Profissional   

Empres. agrícolas 0 0,00% 

Trab.c.outrem agricultura 0 0,00% 

Profis.Liber.simil. 1 0,76% 

Empres.não agricol. 9 6,87% 

Quadros técnicos  0 0,00% 

Trab.c.outrem industria 21 16,03% 

Trab.c.outrem comercio 43 32,82% 

Outros activos  3 2,29% 

Outros não activos 46 35,11% 

não respondeu  8 6,11% 

 

Passatempos   

Desportivos  45 34,35% 

Não desportivos  60 45,80% 

não respondeu  26 19,85% 

 

Activ.GE   

Musculaç  12 9,16% 

Cardiovas  18 13,74% 

Cardiofit  9 6,87% 

G.Aerobi  13 9,92% 

G.Manuten  9 6,87% 

Kung Fu   2 1,53% 

não respondeu  68 51,91% 
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Preferencias   

arco   2 1,53% 

danças salão  10 7,63% 

natação   7 5,34% 

danças desportiva 5 3,82% 

patinagem  1 0,76% 

manutenção  3 2,29% 

yoga   4 3,05% 

sauna   3 2,29% 

musculação  2 1,53% 

canoagem  2 1,53% 

artes marciais  2 1,53% 

capoeira   3 2,29% 

boxe   1 0,76% 

cardiofitness  1 0,76% 

gin.aerobica  2 1,53% 

futebol   1 0,76% 

mergulho  1 0,76% 

hidroginastica  1 0,76% 

não respondeu  80 61,07% 

 

Razão Desistência   

Situação Financeira 16 12,21% 

Incompat. Horários 28 21,37% 

Falta motivação  15 11,45% 

Não gosta exercício 0 0,00% 

motivos saúde  5 3,82% 

Localiz. Geograf  6 4,58% 

Cansado apos trab. 3 2,29%  

Exerc.trabalhoso  0 0,00%  

Pretende outra act. 4 3,05%  

Outro   6 4,58%  

total desistências  83 63,36%  

 

Dos 83 (63,36%) que desistiram,   

Continua a praticar  exercício?   

Sim   41 49,40% 

Não   40 48,19% 

não respondeu  2 2,41% 

 

Dos 49,4% que continuam a praticar exercício   

Que actividade   

GE tem   13 31,71% 

GE não tem indoor 9 21,95% 

GE não tem outdoor 16 39,02% 

não respondeu  3 7,32% 

 

Onde pratica   

Em casa   9 21,95% 

Num Ginásio  3 7,32% 

Numa Colectividade 14 34,15% 

Na Escola  0 0,00% 

Em espaços abertos 11 26,83% 

Outros locais  4 9,76% 

não respondeu  0 0,00% 
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Quadro:  Selecção das ISCF em função da estratificação de pacientes/membros

Risco Risco Risco Risco Risco Risco

Características dos Participantes Classe A - 1 Classe A - 2 Classe A - 3 Classe B Classe C Classe D

Idade / Género Crianças Homens > 45 anos Homens > 45 anos Crianças 
a

Crianças 
a

Crianças 
a

Adolescentes Mulheres > 55 anos Mulheres > 55 anos Adolescentes  
a

Adolescentes  
a

Adolescentes  
a

Homens <= 45 anos Homens Homens Homens

Mulheres <= 55 anos Mulheres Mulheres Mulheres

Factores de risco cardiovasculares Nenhum Nenhum >= 2 Pode estar presente Pode estar presente Pode estar presente

Doença cardiovascular conhecida Nenhum Nenhum Nenhum Sim Sim Sim

Características da doença cardiovascular Classe A - 1 Classe A - 1 Classe A - 1 Classe B Classe C Classe D

Aparent. saudável Aparent. saudável Aparent. saudável DCV conhecida DCV conhecida DCV conhecida

Baixo risco Risco moderado Risco elevado

Baixa intensidade ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 5 ISCF 4 - 5 Não recomendado

Intensidade moderada ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 4 - 5 ISCF 5 Não recomendado

Intensidade vigorosa ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 1 - 4 ISCF 4 - 5 ISCF 5 Não recomendado

(a) Estratificação de risco para pacientes com doença cardíaca congénita os quais devem ser orientados pelas recomendações da 26ª Conferência de Bethesda 

(DCV) significa Doença Cardio Vascular ISCF significa Instalação de Saúde e Condição Física

Aparent. Saudável, significa aparentemente saudável.

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

Tipo de Instalação Sala de exercício não Apenas presente ISCF ISCF ISCF

supervisionada Líder do Exercício para clientes saudáveis servindo populações Programa de exercícios

clínicas clínicos com supervisão

(Casos Especiais) Médica

(Fisioterapia)

Pessoal Nenhum Líder do Exercício Técnico Geral/ Técnico Geral/ Técnico Geral/

Recomendado uma Director Técnico Director Técnico Director Técnico

ligação médica Instrutor de Saúde e Especialista do Especialista do

 Condição Física Exercício Exercício

Plano de emergência Presente Presente Presente Presente Presente

Equipamento de Emergência Telefone na sala Telefone Telefone Telefone Telefone

Sinais Sinais Sinais Sinais Sinais

Recomendado: Recomendado: Kit de pressão arterial Kit de pressão arterial Kit de pressão arterial

Kit de pressão arterial Kit de pressão arterial e estetoscópio e estetoscópio e estetoscópio

e estetoscópio e estetoscópio Oxigénio

Disfibrilhador

"Crash cart"

Quadro de selecção das ISCF e planos de emergência segundo Gary J. Balady (1998), Medicine & Science in Sports & Exercise,  ACSM
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Quadro 73: Tipo e total de investimento por categorias e o montante 

por cada categoria nos 3 anos lectivos de funcionamento 

  

   

Conta Categoria de investimento   Montante 

422 Edifícios e outras construções  8.679.818 Esc. 

423 Equipamento básico   6.509.991 Esc. 

425 Ferramentas e utensílios   1.170.782 Esc. 

426 Equipamento administrativo  1.674.888 Esc. 

429 Outros.     1.966.760 Esc. 

 TOTAL     20.002.239 Esc. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4. Correspondência entre as dimensões do Questionário ServQual (SQ) e as dimensões 

originais para avaliação da qualidade do serviço segundo Valerie Zeithaml (1990)

10 dimensões originais Dimensões do SERVQUAL Definição da dimensão.

Tangíveis TANGIBILIDADE Aparência das instalações físicas,

equipamento, pessoal e materiais de

comunicação.

Fiabilidade FIABILIDADE Capacidade em executar o serviço

prometido de forma segura e eficaz

Correspondência CONFORMIDADE Desejo de ajudar o cliente providenciando

um serviço com prontidão.

Competencia SEGURÂNÇA Conhecimento e cortesia dos 

Cortesia funcionários e a forma como emitem

Credibilidade confiança e segurânça.

Segurânça

Acessibiliade EMPATIA A atenção individualizada e cuidadosa

Comunicação para com os seus clientes.

Compreender o cliente

Gráfico 14: Montante de investimento do GE  por 

categorias.
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Consumidor

Referencias Necessidades Experiência
Orais Pessoais Anterior

Expectativas do Cliente
(Serviço esperado)

GAP 5
Percepção do

Serviço

Fornecedor prestação do GAP 4 Comunicações
Serviço Externas aos

Consumidor
GAP 1 GAP 3

Especificações
da Qualidade

do serviço

GAP 2
Percepção das
Expectativas do

Consumidor
ao nível da

gestão

INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO

Joia Anuidade Set. Out. Nov. Dez JoiaAnuidade/RevalidaçãoJan. Fev. Març. Abr. Maio. Jun. Jul.

1995/96 Revalidação

Setembro

Outubro 264.500 $ 158.600 $ 377.350 $ 341.400 $ 265.650 $ 7.750 $ 4.650 $ 224.080 $ 236.290 $ 212.275 $ 190.376 $ 142.090 $ 138.380 $ 89.815 $

Novembro 72.250 $ 43.350 $ 105.425 $ 86.200 $ 2.750 $ 1.650 $ 65.600 $ 70.400 $ 67.100 $ 71.500 $ 56.100 $ 45.100 $ 27.500 $

Dezembro 22.000 $ 13.200 $ 38.700 $ 0 $ 0 $ 34.200 $ 34.760 $ 34.320 $ 35.145 $ 13.420 $ 16.720 $ 8.910 $

Janeiro 63.750 $ 38.250 $ 83.600 $ 81.510 $ 80.135 $ 70.510 $ 54.120 $ 23.760 $ 9.460 $

Fevereiro 84.900 $ 38.940 $ 71.280 $ 75.460 $ 69.480 $ 46.020 $ 29.260 $ 31.660 $

Março 76.175 $ 45.870 $ 120.010 $ 103.070 $ 91.520 $ 53.900 $ 48.400 $

Abril 26.950 $ 16.170 $ 32.120 $ 27.500 $ 18.700 $ 14.300 $

Maio 32.725 $ 19.635 $ 51.260 $ 56.760 $ 35.860 $

Junho 16.500 $ 9.900 $ 23.100 $ 18.700 $

Julho 2.750 $ 1.650 $ 4.400 $

358.750 $ 215.150 $ 0 $ 377.350 $ 446.825 $ 390.550 $ 314.250 $ 176.715 $ 407.480 $ 494.240 $ 589.300 $ 572.201 $ 482.030 $ 405.680 $ 289.005 $ 5.519.526 $

Joia Anuidade Set. Out. Nov. Dez JoiaAnuidade/RevalidaçãoJan. Fev. Març. Abr. Maio. Jun. Jul.

1996/97 Revalidação

1995/96 2.750 $ 120.185 $ 235.015 $ 303.135 $ 280.530 $ 204.490 $ 2.475 $ 32.670 $ 213.515 $ 227.920 $ 256.920 $ 242.460 $ 229.210 $ 195.650 $ 154.890 $

Setembro 40.700 $ 53.520 $ 135.900 $ 140.610 $ 94.940 $ 64.640 $ 83.540 $ 78.040 $ 72.100 $ 71.550 $ 67.700 $ 63.300 $ 39.650 $

Outubro 70.885 $ 44.800 $ 75.595 $ 93.450 $ 64.850 $ 62.100 $ 47.250 $ 47.250 $ 46.150 $ 46.150 $ 40.200 $ 27.050 $

Novembro 14.300 $ 8.500 $ 18.200 $ 22.400 $ 28.800 $ 24.400 $ 25.300 $ 25.300 $ 25.300 $ 25.300 $ 18.050 $

Dezembro 15.125 $ 9.055 $ 22.540 $ 17.820 $ 18.260 $ 18.260 $ 17.860 $ 13.860 $ 0 $ 0 $

Janeiro 17.600 $ 13.320 $ 21.010 $ 25.850 $ 20.900 $ 9.900 $ 9.900 $ 4.400 $ 5.500 $

Fevereiro 56.925 $ 34.445 $ 70.730 $ 90.620 $ 82.495 $ 62.800 $ 48.920 $ 21.450 $

Março 35.200 $ 21.040 $ 41.830 $ 65.760 $ 56.850 $ 55.600 $ 41.850 $

Abril 41.470 $ 29.770 $ 64.970 $ 75.860 $ 58.700 $ 55.090 $

Maio 29.250 $ 17.350 $ 48.850 $ 36.200 $ 39.360 $

Junho 34.925 $ 20.935 $ 44.650 $ 49.535 $

Julho 5.500 $ 3.300 $ 9.460 $

143.760 $ 236.060 $ 370.915 $ 519.340 $ 487.120 $ 378.920 $ 223.345 $ 172.830 $ 426.785 $ 492.450 $ 573.180 $ 626.445 $ 636.480 $ 572.920 $ 461.885 $ 5.951.520 $
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Joia Anuidade Set. Out. Nov. Dez JoiaAnuidade/RevalidaçãoJan. Fev. Març. Abr. Maio. Jun. Jul.

1997/98 Revalidação

199596 2.475 $ 66.415 $ 127.097 $ 157.490 $ 145.350 $ 118.300 $ 0 $ 35.650 $ 134.910 $ 129.350 $ 138.950 $ 138.250 $ 134.500 $ 132.550 $ 76.325 $

1996/97 0 $ 63.365 $ 125.330 $ 142.390 $ 125.710 $ 92.860 $ 2.475 $ 13.620 $ 136.950 $ 121.350 $ 122.140 $ 90.800 $ 105.000 $ 87.825 $ 69.725 $

Setembro 80.575 $ 48.430 $ 117.590 $ 120.600 $ 93.690 $ 54.555 $ 2.200 $ 6.700 $ 43.720 $ 35.850 $ 29.300 $ 18.900 $ 14.900 $ 19.800 $ 14.800 $

Outubro 49.225 $ 29.515 $ 71.920 $ 74.360 $ 56.770 $ 0 $ 5.500 $ 55.770 $ 43.900 $ 52.800 $ 37.400 $ 35.150 $ 41.625 $ 0 $

Novembro 53.075 $ 31.845 $ 71.025 $ 61.235 $ 0 $ 1.900 $ 39.215 $ 50.600 $ 38.600 $ 25.500 $ 30.400 $ 23.625 $ 22.100 $

Dezembro 5.225 $ 3.135 $ 10.450 $ 2.750 $ 1.650 $ 10.450 $ 0 $ 5.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

Janeiro 2.475 $ 1.485 $ 2.475 $ 65.650 $ 40.270 $ 102.870 $ 111.800 $ 88.900 $ 36.300 $ 47.900 $ 19.900 $ 19.900 $

Fevereiro 5.300 $ 3.400 $ 27.750 $ 18.850 $ 41.325 $ 22.400 $ 20.300 $ 9.800 $ 15.800 $ 15.800 $

Março 18.800 $ 12.800 $ 32.500 $ 4.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $

Abril 24.650 $ 16.750 $ 45.900 $ 39.900 $ 25.200 $ 20.300 $

Maio 24.200 $ 16.500 $ 31.200 $ 30.800 $ 15.400 $

Junho 11.200 $ 7.600 $ 18.775 $ 8.200 $

Julho 18.050 $ 12.350 $ 32.475 $

198.350 $ 247.590 $ 370.017 $ 492.400 $ 510.135 $ 396.645 $ 197.725 $ 190.140 $ 523.885 $ 534.175 $ 531.090 $ 417.850 $ 454.250 $ 421.400 $ 300.525 $ 5.416.160 $

Set. Out. Nov. Dez. jan Fev. Març. Abril Maio Jun. Jul.

95/96 377.350 $ 446.350 $ 390.550 $ 407.480 $ 494.240 $ 589.300 $ 572.201 $ 482.030 $ 405.680 $ 289.005 $ 5.519.051 $

96/97 370.915 $ 519.340 $ 487.120 $ 378.920 $ 426.785 $ 492.450 $ 573.180 $ 626.445 $ 636.480 $ 572.920 $ 461.885 $ 6.322.435 $

97/98 370.915 $ 519.340 $ 510.135 $ 378.920 $ 523.885 $ 534.175 $ 531.090 $ 417.850 $ 454.250 $ 421.400 $ 300.525 $ 5.784.760 $

Média 247.277 $ 472.010 $ 481.202 $ 382.797 $ 452.717 $ 506.955 $ 564.523 $ 538.832 $ 524.253 $ 466.667 $ 350.472 $ 5.875.415 $
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Grafico 4. Número de clientes Inscritos em Outubro 95 que 

revalidaram até ao Mês de julho de 96.
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Gráfico 5. Número de clientes Inscritos em Novembro 95 que 

revalidaram até ao Mês de julho de 96.
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Gráfico 6. Número de clientes Inscritos em Dezembro 95 que 

revalidaram até ao Mês de julho de 96.
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Gráfico 7. Número de clientes Inscritos em Janeiro 96 que 

revalidaram até ao Mês de julho de 96.
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Gráfico 8. Número de clientes Inscritos em Fevereiro 96 que 

revalidaram até ao Mês de julho de 96.
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Gráfico 9. Número de clientes Inscritos em Março 96 que 

revalidaram até ao Mês de julho de 96.
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Gráfico 10. Número de clientes Inscritos em Abril 96 que 

revalidaram até ao Mês de julho de 96.
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Gráfico 11. Número de clientes Inscritos em Maio 96 que 

revalidaram até ao Mês de julho de 96.
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Gráfico 12. Número de clientes Inscritos em Junho 96 que 

revalidaram até ao Mês de Julho de 96.
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Gráfico 14. Número de clientes Inscritos no primeiro ano (95/96) 

que revalidaram em (96/97) e permaneceram fieis até Julho de 

1997.

0
5

10
15
20
25

30
35
40

45
50
55
60

65
70

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho
Meses

N
ú

m
e
ro

 d
e
 c

li
e
n

te
s
.

Gráfico 15. Número de clientes Inscritos em Setembro de 96 

que revalidaram até ao mês de Julho de 1997
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Gráfico 16. Número de clientes Inscritos em Outubro de 96 que 

revalidaram até ao mês de Julho de 1997
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Gráfico 17. Número de clientes Inscritos em Novembro de 96 

que revalidaram até ao mês de Julho de 1997
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Gráfico 18. Número de clientes Inscritos em Dezembro de 96 

que revalidaram até ao mês de Julho de 1997
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Gráfico 19. Número de clientes Inscritos em Janeiro de 97 que 

revalidaram até ao mês de Julho de 1997
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Gráfico 20. Número de clientes Inscritos em Fevereiro de 97 que 

revalidaram até ao mês de Julho de 1997
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Gráfico 21. Número de clientes Inscritos em Março de 97 que 

revalidaram até ao mês de Julho de 1997
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Gráfico 26. Número de clientes Inscritos no primeiro ano (95/96) que 

revalidaram em (97/98) e permaneceram até ao mês de Julho de 

1998.
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Gráfico 27. Número de clientes inscritos no segundo anos lectivo 

(96/97) que revalidaram em (97/98) e permaneceram no Ginásio até 

ao mês de Julho de 1998.
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Gráfico 28. Número de clientes que se Inscreveram em Setembro de 

1997 e que revalidaram até ao mês de Julho de 1998.
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Gráfico 29. Número de clientes que se Inscreveram em Outubro de 

1997 e que revalidaram até ao mês de Julho de 1998.
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Gráfico 30. Número de clientes que se Inscreveram em Novembro de 

1997 e que revalidaram até ao mês de Julho de 1998.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril maio Junho Julho

Meses.

N
ú

m
e
ro

 d
e
 c

li
e
n

te
s
.

Gráfico 31. Número de clientes que se Inscreveram em Dezembro de 

1997 e que revalidaram até ao mês de Julho de 1998.
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Gráfico 32. Número de clientes que se Inscreveram em Janeiro de 

1998 e que revalidaram até ao mês de Julho de 1998.
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Gráfico 33. Número de clientes que se Inscreveram em Fevereiro de 

1998 e que revalidaram até ao mês de Julho de 1998.
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Flux o mensal de clientes do Ginásio Equilíbrio nos diferentes anos lectiv os.
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1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

Ginásio EQUILÍBRIO

1995/96 Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Médias

Clientes mensais - 98 107 94 100 107 122 116 99 83 63 98,9

Inscrições mensais - 98 28 9 19 17 25 7 10 7 2 22,2

Desistências - 0 19 22 13 10 10 13 27 23 22 15,9

1996/97

Clientes mensais 75 115 103 80 92 100 113 126 130 117 99 107,5

Inscrições mensais 75 40 5 6 14 15 15 18 12 11 3 13,9

Desistências 0 0 17 29 2 7 2 5 8 24 21 11,5

1997/98

Clientes mensais 80 119 109 83 115 99 99 79 86 77 56 92,2

Inscrições mensais 80 40 17 2 40 8 11 9 12 8 8 15,5

Desistências 1 27 28 8 24 11 29 5 17 29 17,9

1998/99

Clientes mensais 63 64 92 64 74 86 99 83 79 64 45 75

Inscrições mensais 63 8 30 11 15 23 25 15 10 8 4 14,9

Desistências 0 7 2 39 5 11 12 31 14 23 23 16,7
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 Comparação entre o Valor total obtido por (Inscrição e Mensalidades) somado á Venda 

de produtos (Roupas; Suplementos; Bebidas; Sessões Indivíduais) e o Volume total de 

vendas por mês no ano - 1995/96
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 Comparação entre o Valor total obtido por (Inscrição e Mensalidades) somado á Venda 

de produtos (Roupas; Suplementos; Bebidas; Sessões Indivíduais) e o Volume total de 

vendas por mês no ano - 1996/97
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 Comparação entre o Valor total obtido por (Inscrição e Mensalidades) somado á Venda 

de produtos (Roupas; Suplementos; Bebidas; Sessões Indivíduais) e o Volume total de 

vendas por mês no ano - 1997/98
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Volume de Negócios Mensalidades

Total

N.º % N.º % N.º %

População residente com 12 ou mais anos 2985 49,00% 3096 51,00% 6081

População com actividade económica 2180 36,00% 3901 64,00% 3677 60,00%

População empregada 2152 35,00% 1462 24,00% 3612 59,00%

População desempregada 28 0,50% 37 0,60% 65 1,00%

População sem actividade económica 805 13,00% 1599 26,30% 2404 40,00%

Estudantes 346 5,70% 355 5,80% 701 12,00%

Domésticas 4 0,07% 716 11,80% 720 12,00%

reformados 327 5,40% 421 6,90% 748 12,00%

Incapacidade permanebte para o trabalho 27 0,40% 14 0,20% 41 0,70%

Outros 101 1,70% 93 1,50% 194 3,10%

QUADRO 2: População Residente com 12 ou Mais Anos por Condição perante Actividade 

Económica.

Fonte: recenseamento Geral da População, 1991 I.N.E. citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e 

Empresários: Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia do trabalho, 

I.S.C.T.E., Lisboa.

Homens Mulheres
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Sector de Actividade
N.º 

Empresas

PRIMÁRIO N.º % N.º % N.º %

Agricultura e Pecuária 19 41 10,00% 30 0,70% 11 0,30%

Extracção de Rochas 4 91 2,20% 79 1,90% 12 0,30%

TOTAL 23 131 3,10% 108 2,60% 23 0,50%

Masculino Feminino Total

Quadro 3: Empresas e emprego por sector de actividade.

Fonte: Segurança Social de Leiria (1991), I.N.E. Indústria (1990) e UNIVA Emprego – Benedita, levantamento da comunidade, 1995, citado 

por citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e Empresários: Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia 

do trabalho, I.S.C.T.E., Lisboa.

N.º Empregados

Quadro 4: Empresas e emprego por sector de actividade – Sector secundário.

Sector de Actividade
N.º 

Empresas

SECUNDÁRIO N.º % N.º % N.º %

Transformação e Preparação de 

Produtos Alimentares 23 261 6,20% 162 3,90% 99 2,30%
Confecção, Fabricação de Artigos de 

Couro e Substitutos. 121 1957 47,00% 583 14,00% 1374 33,00%

Carpintaria, serração 12 83 2,00% 67 1,60% 16 0,40%

Impressão, Transformação de papel 3 30 0,70% 16 0,40% 14 0,30%

Fabricação de Artigos Mat. Plásticas 2 19 0,40% 16 0,40% 3 0,07%

Fabricação de Artigos de Pedra 7 67 1,60% 63 1,50% 4 0,10%

Fabricação Máquinas Transf. 

Metálica, Cutelaria, Serralharia 32 499 12,00% 340 8,20% 159 3,80%
Construções, Reparações de Edifícios 

e Obras Públicas 47 247 5,9 189 4,5 58 1,4

TOTAL 247 3163 75,7 1436 34,4 1727 41,3

N.º Empregados

Feminino Masculino Total

Fonte: Segurança Social de Leiria (1991), I.N.E. Indústria (1990) e UNIVA Emprego – Benedita, levantamento da comunidade, 1995, citado 

por citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e Empresários: Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia 

do trabalho, I.S.C.T.E., Lisboa.
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Quadro 7: Escalões de Dimensão da Empresa.

Escalões de Dimensão Total de trabalhadores
Média trabalhadores 

por empresa

N.º % N.º %

Micro empresa 0 - 9 431 14,80% 136 68,00% 3,2

Pequenas Empresas 10 - 99 1832 62,80% 60 30,00% 30,5

Médias empresas 100 - 499 653 22,30% 4 2,00% 163,3

Total 2916 100,00% 200 100,00% 14,6

Total de empresas

Fonte: UNIVA Emprego – Benedita, levantamento na comunidade, 1995, citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e 

Empresários: Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia do trabalho, I.S.C.T.E., Lisboa.

Quadro 5: Empresas e emprego por sector de actividade – Sector Terciário.

Sector de Actividade
N.º 

Empresas

TERCIÁRIO N.º % N.º % N.º %

Comércio por Grosso 22 115 2,80% 72 1,80% 43 1,00%

Comércio por Grosso de Gado 3 10 0,20% 7 0,20% 3 0,07%

Comércio por Retalho 66 258 6,10% 131 3,10% 127 3,00%

Cafés, Bares e Restaurantes 20 100 2,40% 47 1,10% 53 1,30%

Camionagem e Carga 5 17 0,40% 15 0,40% 2 0,05%

Serviços, Contabilidade Jurídicos 12 37 0,90% 19 0,50% 18 0,40%

Saúde 4 25 6,00% 12 0,30% 13 0,30%

Bancos 4 33 7,00% 27 0,60% 6 0,10%

Seguros 2 8 0,20% 4 0,09% 4 0,09%

Cabeleireiros e Estética 10 22 0,50% 6 0,10% 16 0,40%

Educação 252 6,00% 52 1,20% 200 4,80%

Junta de Freguesia 7 0,20% 7 0,20%

Associações. 9 0,20% 4 0,09% 5 0,10%

TOTAL 148 888 21,20% 398 9,50% 490 11,70%

Feminino 

Fonte: Segurança Social de Leiria (1991), I.N.E. Indústria (1990) e UNIVA Emprego – Benedita, levantamento da comunidade, 1995, citado 

por citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e Empresários: Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação de Mestrado em Sociologia 

do trabalho, I.S.C.T.E., Lisboa.

N.º Empregados

Total Masculino 

Quadro 6: Distribuição Por Sectores

Sector

N.º % N.º % N.º %

Primário 131 3,20% 108 82,50% 23 17,50%

Secundário 3164 75,60% 1439 45,50% 1725 54,50%

Terciário 888 21,20% 398 45,00% 490 55,00%

TOTAL 4183 1945 46,50% 2238 53,50%

Fonte: Segurança Social de Leiria (1991), I.N.E. Indústria (1990) e UNIVA Emprego – Benedita, levantamento da comunidade, 

1995, citado por citado por RUFINO, Isabel (1994) “Empresas e Empresários: Cultura da Empresa – A Benedita”, Dissertação 

de Mestrado em Sociologia do trabalho, I.S.C.T.E., Lisboa.

Total Masculino Feminino
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Concelho Freguesia

CÓDIGO 

DISTRITO/CONCEL

HO/FREGUESIA

Artigos 

desportivos

Artigos de 

caça e 

pesca

Piscina 

Coberta ou 

Descoberta

Pavilhão 

Desportivo 

Polivalente

Grande 

Campo de 

Jogos (> 90 

x 45 m)

Pequeno 

Campo de 

Jogos 

(Excluindo 

Ténis)

Campo de 

Ténis

Circuito de 

Manutenção

Biblioteca 

Aberta ao 

Público

Salão de 

Festas

Escola de 

Música, 

Dança e 

Outras Artes

Associação 

Desportiva, 

Clube

Imprensa 

Local
Rádio Local

Nº D E E Nº Nº Nº Nº Nº Nº E E E E E E

Alcobaça 100101 2 - V V 2 3 1 3 3 0 V V V V V V

Alfeizerão 100102 0 11 - V 0 0 0 0 0 0 - V - V - -

Alpedriz 100103 0 15 - - 0 0 1 0 0 0 V V V V - -

Bárrio 100104 0 5 - - 0 0 1 1 1 0 - V V V - -

Benedita 100105 2 - V V 0 4 1 1 0 0 - V V V V V

Cela 100106 0 7 - - 0 1 0 0 0 0 - V V - - -

Coz 100107 1 - V V 0 0 1 0 0 0 - V - V - -

Évora de 

Alcobaça
100108 0 5 - - 0 1 1 5 0 0 - V V V - -

Maiorga 100109 0 4 - - 0 0 1 0 0 0 V V V V - -

Pataias 100110 1 - V V 0 2 3 1 0 1 - V - V V -

Aljubarrota 

(Prazeres)
100111 1 - V - 0 0 4 0 0 0 - V V V - -

São Martinho do 

Porto
100112 1 - V V 0 0 1 0 0 1 V - - V - -

Aljubarrota (São 

Vicente)
100113 1 - V V 0 0 0 2 0 0 - V - V - -

Turquel 100114 1 - V V 0 1 1 0 0 0 - V V V V -

Vestiaria 100115 0 2 - - 0 0 1 0 1 0 - V V V - -

Vimeiro 100116 0 11 - - 0 1 1 2 0 0 - V - V - -

Moita 100117 0 5 - - 0 0 1 0 0 0 - V V V - -

Martingança 100118 0 20 - - 0 0 1 1 0 0 - V - V - -

Montes 100119 0 10 - - 0 0 1 0 0 0 - V - V - -

ALCOBAÇA

Loja de Artigos de 

Desporto

Serviços e Comércio
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ANO LECTIVO 1995/96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995/96 Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Médias

Clientes mensais - 98 107 94 100 107 122 116 99 83 63 98,9

Inscrições mensais - 98 28 9 19 17 25 7 10 7 2 22,2

Desistências - 0 19 22 13 10 10 13 27 23 22 15,9
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Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho

Meses

N
ú

m
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ro

Clientes mensais Inscrições mensais Desistências

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Taxa de 

1995/96 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Desist.

Setembro Nº % Nº %

Outubro 98 -19 79 -15 64 -10 54 -4 50 -6 44 -4 40 -10 30 -1 29 -7 22 98,00 44,55 76,00 34,55 8,44

Novembro 28 -7 21 -3 18 -4 14 0 14 -1 13 -2 11 -2 9 -3 6 28,00 12,73 22,00 2,86 2,75

Dezembro 9 0 9 -1 8 -1 7 0 7 -4 3 1 4 -2 2 9,00 4,09 7,00 0,29 1,00

Janeiro 19 -1 18 -2 16 -2 14 -3 11 -6 5 -3 2 19,00 8,64 17,00 1,50 2,83

Fevereiro 17 -1 16 -1 15 -5 10 -4 6 1 7 17,00 7,73 10,00 0,79 2,00

Março 25 -5 20 -2 18 -8 10 -1 9 25,00 11,36 16,00 1,86 4,00

Abril 7 -1 6 -2 4 -1 3 7,00 3,18 4,00 0,13 1,33

Maio 10 0 10 -3 7 10,00 4,55 3,00 0,14 2,33

Junho 6 -2 4 6,00 2,73 2,00 0,06 2,00

Julho 1 1,00 0,45 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0 98 -19 107 -22 94 -13 100 -10 107 -10 122 -13 116 -27 99 -22 83 -21 63 220,00 100,00 157,00 42,16 2,97

Clientes inscritos Clientes que

Por mês Desistem
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ANO LECTIVO 1996/97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996/97 Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Médias

Clientes mensais 75 115 103 80 92 100 113 126 130 117 99 107,5

Inscrições mensais 75 40 5 6 14 15 15 18 12 11 3 13,9

Desistências 0 0 17 29 2 7 2 5 8 24 21 11,5
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N
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Clientes mensais Inscrições mensais Desistências

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Taxa de 

1996/97 Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº desistência

% %

1995/96 52 10 62 -6 56 -15 41 4 45 -1 44 1 45 0 45 0 45 -9 36 -5 31 52,00 29,38 21,00 11,86 2,10

Setembro 23 7 30 -9 21 -8 13 4 17 -1 16 -1 15 0 15 -1 14 -1 13 -4 9 23,00 12,99 14,00 7,91 1,40

Outubro 23 -2 21 -6 15 0 15 -4 11 0 11 -1 10 0 10 -1 9 -2 7 23,00 12,99 16,00 9,04 1,78

Novembro 5 0 5 1 6 -1 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 5,00 2,82 0,00 0,00 0,00

Dezembro 6 -2 4 0 4 0 4 0 4 -1 3 -3 0 0 0 6,00 3,39 6,00 3,39 0,86

Janeiro 5 0 5 -1 4 -2 2 0 2 -1 1 0 1 5,00 2,82 4,00 2,26 0,67

Fevereiro 15 4 19 -2 17 -4 13 -3 10 -6 4 15,00 8,47 11,00 6,21 2,20

Março 10 4 14 -2 12 0 12 -3 9 10,00 5,65 1,00 0,56 0,25

Abril 14 1 15 -3 12 -1 11 14,00 7,91 3,00 1,69 1,00

Maio 11 -3 8 1 9 11,00 6,21 2,00 1,13 1,00

Junho 11 0 11 11,00 6,21 0,00 0,00 0,00

Julho 2 2,00 1,13 0,00 0,00 0,00

TOTAL 75 17 115 -17 103 -29 80 7 92 -7 100 3 113 -1 126 -7 130 -24 117 -20 99 177,00 100,00 78,00 44,07 1,02

Clientes inscritos Clientes que

Por mês Desistem
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ANO LECTIVO 1997/98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997/98 Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Médias

Clientes mensais 80 119 109 83 115 99 99 79 86 77 56 92,2

Inscrições mensais 80 40 17 2 40 8 11 9 12 8 8 15,5

Desistências 1 27 28 8 24 11 29 5 17 29 17,9
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Clientes mensais Inscrições mensais Desistências

Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril maio Junho Julho Taxa de 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº desistência

Ano de 1997/98

1995/96 25 7 32 -3 29 -6 23 6 29 -5 24 1 25 0 25 -1 24 0 24 -11 13 25,00 12,89 12,00 6,19 1,20

1996/97 28 2 30 -5 25 -6 19 12 31 -9 22 0 22 -5 17 3 20 -3 17 -4 13 28,00 14,43 15,00 7,73 1,50

Setembro 27 -1 26 -6 20 -7 13 -3 10 -2 8 -2 6 -2 4 -1 3 1 4 -1 3 27,00 13,92 24,00 12,37 2,40

Outubro 31 -13 18 -6 12 0 12 -4 8 2 10 -3 7 0 7 1 8 -8 0 31,00 15,98 31,00 15,98 3,44

Novembro 17 -3 14 -5 9 0 9 -2 7 -2 5 1 6 -1 5 -1 4 17,00 8,76 13,00 6,70 1,63

Dezembro 2 0 2 -2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2,00 1,03 2,00 1,03 0,29

Janeiro 22 -2 20 -3 17 -10 7 2 9 -5 4 0 4 22,00 11,34 18,00 9,28 2,67

Fevereiro 8 -4 4 0 4 -2 2 1 3 0 3 8,00 4,12 5,00 2,58 1,00

Março 7 -6 1 0 1 0 1 0 1 7,00 3,61 6,00 3,09 1,50

Abril 9 -1 8 -5 3 1 4 9,00 4,64 5,00 2,58 1,67

Maio 6 -3 3 0 3 6,00 3,09 3,00 1,55 1,50

Junho 5 -4 1 5,00 2,58 4,00 2,06 4,00

Julho 7 7,00 3,61 0,00 0,00 0,00

TOTAL 80 8 119 -27 109 -28 83 10 115 -24 99 -7 99 -29 79 1 86 -14 77 -28 56 194,00 100,00 138,00 71,13 2,07

Clientes inscritos Clientes que

Por mês Desistem
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ANO LECTIVO 1998/99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1998/99 Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril Maio Junho Julho Médias

Clientes mensais 63 64 92 64 74 86 99 83 79 64 45 75

Inscrições mensais 63 8 30 11 15 23 25 15 10 8 4 14,9

Desistências 0 7 2 39 5 11 12 31 14 23 23 16,7
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Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abril maio Junho JulhoClientes inscritos Clientes que Taxa de 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Por mês Desistem desistência

Ano de 1998/99

1995/96 17 0 17 -1 16 -7 9 -1 8 -1 7 1 8 7 15 -1 14 -3 11 -6 5 17,00 8,76 12,00 6,19 1,20

1996/97 14 4 18 2 20 -10 10 1 11 0 11 5 16 -2 14 0 14 -6 8 1 9 14,00 7,22 5,00 2,58 0,50

1997/98 20 -4 16 -1 15 -5 10 3 13 2 15 1 16 -4 12 -4 8 1 9 -4 5 20,00 10,31 15,00 7,73 1,50

Setembro 12 -3 9 0 9 -5 4 -2 2 2 4 2 6 -3 3 0 3 0 3 -1 2 27,00 6,19 10,00 2,29 1,00

Outubro 4 2 6 -3 3 -1 2 0 2 -1 1 2 3 -1 2 0 2 0 2 4,00 2,06 2,00 1,03 0,22

Novembro 26 -9 17 1 18 -6 12 -4 8 -2 6 -2 4 1 5 -3 2 26,00 13,40 24,00 12,37 3,00

Dezembro 11 -1 10 -2 8 -4 4 -1 3 0 3 -1 2 0 2 11,00 5,67 9,00 4,64 1,29

Janeiro 10 -2 8 0 8 -5 3 1 4 -2 2 0 2 10,00 5,15 8,00 4,12 1,00

Fevereiro 19 -3 16 -6 10 -2 8 -3 5 -4 1 19,00 9,79 18,00 9,28 3,60

Março 16 -8 8 -1 7 -2 5 -2 3 16,00 8,25 13,00 6,70 3,25

Abril 6 -2 4 -3 1 0 1 6,00 3,09 5,00 2,58 1,67

Maio 8 -3 5 -1 4 8,00 4,12 4,00 2,06 2,00

Junho 6 -2 4 6,00 3,09 2,00 1,03 2,00

Julho 3 3,00 1,55 0,00 0,00 0,00

TOTAL 63 -3 64 2 92 -39 64 0 74 -7 86 -3 99 -22 83 -12 79 -21 64 -22 45 187,00 88,66 127,00 62,60 2,02
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   Assim, valores de p entre: 

 

   p  Entre  0.05 e 0.01   * 

   p Entre  0.01 e 0.001  ** 

   p <  0.001   *** 

   

 

 

 

 O valor crítico é o valor para a probabilidade de erro (p = 0.05) que me transmite as 

diferenças significativas. 

 

 

 

 

Quadro 57: Comparação entre o Ginásio Padrão e o Ginásio Equilíbrio para cada uma das 5 

dimensões através do teste t. 

 

Dimensões  t  Significancia 

 

TANGIBILIDADE t =    2.23         *   Há diferenças significativas 

FIABILIDADE  t = - 4.15         ***  Há diferenças significativas 

CONFORMIDADE t =  -3.12         **   Há diferenças significativas 

SEGURANÇA  t =  -1.26         N.S.  Não há diferenças significativas 

EMPATIA  t =  -3.47         ***  Há diferenças significativas 
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FILOSOFIA DO GINÁSIO: 

 

 “Estamos dedicados a fornecer um pacote, pequeno mas 

adaptado, de serviços de wellness com qualidade no âmbito das 

actividades físicas e desportivas de lazer com intuitos de promoção da 

saúde dos aderentes. Estes serviços são desenhados de forma a 

encontrar as necessidades das pessoas na área de influência do 

ginásio. 

 Como empresa, tentamos equilibrar a procura do lucro com 

objectivos éticos inerentes á prestação do serviço que visa a 

responsabilidade social inerente ao conceito de marketing social. 

Procuramos equilibrar a nossa preocupação com o bem estar dos 

clientes criando tanto quanto possível uma atmosfera envolvente. 

 Fazemos os possíveis de forma a que a nossa estratégia, 

perspectiva, inovação e oportunidade de ajudar os indivíduos a atingir 

os seus objectivos aderindo aos nossos programas de actividade física. 

 Estamos dedicados ao bem estar e satisfação do cliente. Não 

queremos vender um produto ou serviço que o cliente não queira, não 

precise ou não use. Preocupamo-nos em fornecer informação 

suficiente antes de vender de forma a permitir ao cliente tomar a 

melhor decisão e disponibilizar a informação e o apoio depois da 

venda para garantir a satisfação. 

 Fazemos crescer esta empresa ajudando a melhorar a vida das 

pessoas e resolvendo questões importantes tais como, perder peso, 

lidar com o stress, parecer melhor, sentir-se melhor e fruir a vida”. 
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“A Benedita é a Freguesia mais 

Industrializada do Concelho de Alcobaça, 

contribuindo substancialmente, para que Alcobaça 

seja o 2º maior Concelho do Distrito de Leiria. No 

que toca ao volume de negócios, Alcobaça atinge 

valores de 3% acima de Caldas da Rainha, de 

Pombal e da Marinha Grande. Quanto ao volume de 

emprego, o Concelho de Alcobaça emprega 14% dos 

trabalhadores do distrito mais 4% que a Marinha 

Grande e Caldas da Rainha”. 
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Um conceito que pode talvez explicar esta tendência relaciona-se 

com o Ciclo de Vida do Produto (CVP) (Kotler & 

Armstrong, 1998). Este ciclo envolve  5 estágios distintos: 

 

 

 Introdução do produto que começa quando o produto é lançado 

pela primeira vez; 

 

 Desenvolvimento do produto que começa quando a empresa 

encontra e desenvolve a ideia de um novo produto (durante esse 

desenvolvimento, as vendas são iguais a zero e os custos do 

investimento são crescentes);  

 

 Crescimento, período de lento crescimento das vendas à 

medida que o produto é introduzido no mercado (Não há lucros 

nesse estágio devido aos altos custos da introdução do produto);  

 

 Maturidade, período em que o crescimento das vendas 

diminui, pois o produto teve aceitação de grande parte dos 

compradores potenciais (O nível de lucros torna-se estável ou 

reduz-se devido aos crescentes gastos com marketing para defender 

o produto da concorrência);  

 

 Declínio, período em que as vendas e os lucros caem. 
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Estratégias de Marketing a Adoptar 

na Fase de Declínio: 

 

 

 

Pode-se, de certa forma afirmar que, o serviço está na fase de 

declínio. Nesta fase, segundo Kotler & Armstrong (1998); 

 

Os objectivos de marketing do GE são: 

 Reduzir os gastos e ordenar a marca.  

Quanto ás estratégias, relativamente aos serviços: 

 Suspender os itens fracos; quanto ao preço, baixar o preço;  

Quanto á distribuição: 

 seleccionar ou suspender os pontos não – lucrativos; 

Quanto á propaganda: 

 Reduzir  ao nível necessário para manter os consumidores 

leais;  

Quanto á promoção de vendas: 

 Reduzir ao nível mínimo. 
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Quadro 73: Comparação entre as Despesas Médias dos Agregados e o Perfil de orientação á felicidade 

 
Estrutura das Despesas  Médias Anuais dos Agregados  Perfil de Orientação á felicidade, por sexo  F M 

Rubricas das Despesas Médias Anuais dos Agregados.    % (Noções de Felicidade) 

           

Prod. Alimentares, Bebidas e Tabaco  23.86 Boa vida conjugal    50 42 

Habitação, Aquecimento e Iluminação  20.59 Ter dinheiro    40 43 

Transportes e Comunicações   18.94 Ter saúde     39 39 

Outros Bens e Serviços   12.33 Dar-se bem com a família   23 19 

Móveis e Equipamento Doméstico  06.94 Fazer coisas interessantes   16 23 

Vestuário e Calçado    06.27 Dar-se bem com os amigos   12 19 

Serviços Médicos e de Saúde   04.61 Ter filhos       6   2 

Distracções, Espectáculos, Instrução e Cultura 04.18 Sentir-se útil      6   9 

Outras Despesas    02.28 Ser bem visto      4   5 

 

INE: Despesas Médias dos Agregados   Perfil de orientação á felicidade (CABRAL, Manuel V., 1997) 

Inquérito aos Orçamentos Familiares 94/95 

 

 

 

 Convencido de que sabe como está a sua tensão arterial sem a 

medir, convencido de que o comprimido que tomou para fazer 

baixar manterá o seu efeito benéfico para toda a vida. O mesmo 

acontecendo com o que tomou para reduzir a taxa de colesterol, 

convencido de que todas as gorduras são más e desconhecendo, por 

isso, que há gorduras saudáveis. Crente nas vantagens do exercício 

físico, porém sem grande  vontade de o praticar. Fumador em 

apreciável percentagem de casos, hesitando entre morrer de cancro 

ou de enfarte (Jornal do Coração – FPC, 1997). 
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CONCEITO DE QUALIDADE 

 

O conceito de qualidade pode ser tão vasto e impreciso que, na 

ausência de uma pré-definida padronização, não é possível medir a 

qualidade. E sem medição não há processo de qualidade empresarial 

(Cruz, 1994). 

 Assim, para que a definição de qualidade possa ficar completa, 

deveremos referir que.  

 

Qualidade é a conformidade em relação a especificações e 

parâmetros definidos, conhecidos por todos na empresa e 

estabelecidos pelos clientes, em permanente revisão para que 

se encontrem em cada momento dinamicamente ajustados às 

suas reais necessidades (Cruz, 1994). 

 

“Os consumidores em geral têm á sua frente uma grande gama de 

serviços que podem satisfazer uma dada necessidade. Perguntamos 

então, como é que eles escolhem entre os vários serviços existentes? 

Escolhem com base no valor que os vários produtos e serviços 

oferecem. O valor para o cliente é a diferença entre os valores que ele 

ganha comprando e usando um produto e os custos para obter esse 

produto. Normalmente os clientes não julgam os valores e os custos 

do produto com exactidão e objectividade, eles agem sobre o valor 

percebido” (Cruz, 1994).  
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CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS: 

intangíveis, inseparáveis, variáveis e perecíveis. 

 

1. INTANGÍVEIS porque não podem ser vistos, provados sentidos, 

ouvidos ou cheirados antes de serem comprados; 

 

2. INSEPARÁVEIS porque não podem ser fabricados, armazenados e 

depois vendidos, estes são primeiro vendidos e depois produzidos e 

consumidos ao mesmo tempo e são inseparáveis daqueles que o 

fornecem o que exige o desenvolvimento da TANGIBILIDADE, 

EMPATIA, SEGURANÇA, FIABILIDADE E CONFORMIDADE; 

 

3. VARIÁVEIS, a sua qualidade depende de quem os proporciona e de 

quando, onde e como são proporcionados; 

 

4. PERECÍVEIS, não podem ser armazenados para  vendas ou uso 

futuro; 
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DEFINIÇÃO DE ISCF: 

 

Health/Fitness Facilities (H/FF), ISCF segundo Balady et al. (1998), 

definem-se como organizações que oferecem programas de saúde e 

Fitness como sendo o seu serviço primário ou secundário ou que 

promovam actividades físicas recreacionais ou de alta intensidade 

como por exemplo (basquetebol, ténis, raquetebol, e clubes de 

natação) Idealmente estas instalações possuem um “Staff” 

profissional, incluindo também aqueles que fornecem espaço e 

equipamento exclusivamente (como exemplo, salas de exercício sem 

supervisão em hotéis) também se incluem. Vou considerar incluídas 

nestas instalações os Ginásios, os Health Clubs e outros Centros 

Desportivos de competição, lazer e/ou promoção da saúde. 

 

 Ginásio (Decreto – Lei n.º 385/99 de 28 de Setembro de 1999) as 

salas de desporto abertas ao público dotadas de equipamento para o 

treino da força, nomeadamente para a prática do culturismo, da 

musculação ou actividades afins, bem como destinadas ao 

desenvolvimento, manutenção ou recuperação da condição física, 

designadamente para a prática de ginástica, manutenção, aeróbica ou 

actividades semelhantes, ainda que integrem ou estejam integradas em 

infra-estruturas vocacionadas para a prática de outras modalidades. 
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PODER ECONÓMICO DAS PESSOAS DA BENEDITA: 

 

 

 O trabalho familiar, reforçado na complementaridade entre o 

trabalho agrícola com actividades não agrícolas, desempenha 

uma função social de suporte á competitividade das restantes 

actividades económicas, que assentam, em grande parte, na 

base de baixos salários 

 

 Contudo, e apesar do Plano de Desenvolvimento Monetário 

(1994) referir a importância atribuída á indústria da Benedita 

no nível de crescimento industrial do Concelho (Alcobaça), 

dada a atractividade exercida sobre populações exógenas (no 

que respeita aos mercados de emprego) é necessário ter em 

conta que este dinamismo económico assenta nas industrias  

que potencialmente apresentam maiores dificuldades de 

acesso aos mercados (calçado, marroquinaria e cutelaria). 

Trata-se de uma dinâmica de desenvolvimento do potencial 

endógeno assente na concentração de actividades económicas 

pouco diversificadas cuja competitividade tem por base o 

recurso intensivo a uma mão-de-obra de baixos salários 


