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Introdução 

 

O esforço para a retenção do cliente do fitness inicia-se muito antes dos 

consumidores se tornarem clientes. A retenção tem início nas campanhas de marketing e 

reforça-se na ação da venda para a aquisição de um novo cliente. Tem continuidade no 

seu acolhimento e desenvolvesse com a educação do cliente para o seu bem-estar e 

saúde. Este esforço recolhe como prémio do seu sucesso a sua vinculação aos serviços 

prestados, consolidando os seus hábitos de atividade física regular no clube (Caldeira, 

2006). Para atingir números de sucesso na retenção, o ginásio terá que implementar 

estratégias de uma forma holística e organizada, dando atenção a fatores como o 

ambiente físico, qualidade das instalações, formação dos colaboradores, excelência do 

serviço e profissionalismo. Estes fatores estão relacionados com os atributos dos 

serviços que podem conduzir ou não à satisfação dos clientes. Por sua vez, a satisfação 

está associada a atitudes de lealdade e atitudes de recompra do serviço, melhorando 

também a perceção do serviço e dos preços praticados pelo ginásio, tendo por objetivo 

final manter os clientes satisfeitos e fiéis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Revisão da Literatura 

2.1- Evolução e enquadramento do sector  

O ato da prática desportiva tem sido alvo de grandes desenvolvimentos ao longo 

dos tempos. Os relatos desportivos datam da Grécia antiga, jogos no Coliseu de Roma 

para “entreter” o povo, pela atividade física para a manutenção de militares e nobreza, 

evoluindo de tal forma que o desporto tornou-se uma indústria. Na era moderna vimos 

crescer um tipo de infraestruturas como piscinas, estádios de futebol e pavilhões 

desportivos, que permite à população em geral, praticar e assistir a grandes espetáculos 

desportivos (Rein et al., 2008). A área do fitness começou por se desenvolver em forma 

de ginásios de rua, também designados como do “ferro”, musculação e bodybuilding. 

Posteriormente observou-se o crescimento de Academias de Aeróbica, que incluía 

atividades de grupo especialmente dedicadas para as mulheres (Santos & Salles, 2009).  

As academias foram evoluindo, acompanhando as tendências internacionais, 

nomeadamente nas aulas de grupo, e atualmente é possível assistir a aulas com 

programas específicos e pré-coreografados, que para além da atividade física em si 

proporcionam experiências únicas no âmbito da prática desportiva. Hoje, a indústria do 

fitness incorpora o conceito “wellness”, criado pelo americano Charles Corbin, é 

definido como uma integração dos aspetos de saúde e aptidão, não esquecendo a 

condição física, mas com maior valorização da qualidade de vida e bem-estar (Saba, 

2006).  

 

Para este mercado, torna-se importante acompanhar as tendências internacionais, 

em termos de modalidades, a apresentar nos ginásios. Todos os anos são publicadas as 

tendências em termos desportivos para o ano seguinte pelo ACSM (American College 

of Sports Medicine), englobando resultados em áreas como a parte comercial, clínica, 

empresarial e de programas de fitness comunitários. Estes indicadores não são estáticos 

nem preditores do futuro, mas permitem aos operadores no mercado do fitness tomar 

melhores decisões e fazer escolhas acertadas para os seus negócios.  

 

 

 



2.2 Atributos dos serviços na indústria do Fitness 

 

Um serviço trata-se de uma atividade económica com características muito 

próprias. Essas características, que distinguem um serviço de um produto, têm sido 

muito abordadas na literatura, com várias teorias, sendo algumas a intangibilidade, a 

inseparabilidade, a variabilidade e perdurabilidade (Lovelock, 1996):  

Intangibilidade - pois os serviços são também experiências, e estes são avaliados de 

forma subjetiva e qualitativa pelos consumidores;  

Inseparabilidade - porque os consumidores podem participar no processo de execução 

do serviço com maior ou menor intensidade; 

Variabilidade – relacionada a consistência do comportamento humano, que nos 

serviços significa a dificuldade em assegurar a qualidade, pois esta depende de quem os 

fornece, bem como, quando, onde e como são fornecidos;  

Perdurabilidade: significa que o serviço não pode ser armazenado ou guardado e mais 

tarde devolvido. Ele extingue-se juntamente com o seu consumo, obrigando o encontro 

do cliente com o serviço para que ele se efetive.  

As organizações desportivas possuem também algumas características que as 

distinguem de outras organizações de serviços. Essas características induzem a maiores 

expectativas a respeito das organizações desportivas do que outros tipos de serviços 

(Robinson, 2006). As características inerentes aos serviços desportivos são: -Os 

serviços do desporto podem ser considerados como um luxo supérfluo, pois o desporto 

também pode ser praticado de forma livre e gratuita. - A utilização desses serviços é 

realizada durante as horas de lazer e tempos livres. - Existe um envolvimento emocional 

criado em volta das atividades desportivas, criando grupos e sentimento de pertença.  

 

 

 

 

 

 



2.2.2. Qualidade percebida dos serviços 

A qualidade de um serviço define-se como uma avaliação global ou atitude em 

relação à superioridade de um serviço (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). O 

cliente analisa a qualidade de acordo com a sua perceção e satisfação daí resultantes 

(Chang et al., 2002). Do ponto de vista do consumidor, a definição de qualidade pode 

estar relacionada com a excelência, o valor do produto, estar em conformidade com as 

especificações ou a superação das expectativas dos clientes. Porém, na definição de 

qualidade, o exceder das expectativas é o aspeto que maior relevância tem para o 

cliente (Brito & Lencastre, 2000). Os atributos dos serviços são todas as atividades, o 

espaço físico, as pessoas e os elementos intangíveis oferecidos por uma empresa, que 

são percebidos pelos clientes como a “estrutura” do serviço, (Ferrand et al., 2010).  

A qualidade percebida resulta do processo de comparação das expectativas com 

a perceção criadas pelo consumidor face ao serviço rececionado (Grönroos,1984). 

Quando as empresas conseguem que os seus clientes avaliem os seus serviços, em 

termos de qualidade, possibilita que essas empresas projetem estratégias para gerir as 

avaliações dos clientes e influencias na direção pretendida.  

A qualidade do serviço contribui decisivamente para a retenção de clientes e 

para uma relação “comercial” de longa duração (Venetis & Ghauri, 2004). A qualidade 

do serviço, juntamente com a existência de equipamentos atualizados, têm-se revelado 

fundamentais para a retenção de clientes (Dhurup, 2012). Alguns estudos indicam que 

os clientes têm em conta aspetos físicos do ginásio como a temperatura, acesso ao 

ginásio, iluminação, perceção da limpeza das instalações e equipamentos, (McNeill et 

al., 2006; Sena, 2008). Afthinos et al., (2005) na sua pesquisa acerca dos aspetos da 

prestação de serviços em ginásios gregos, demonstrou que os clientes dão importância a 

elementos como a qualidade das instalações bem como a atitude do pessoal e suas 

capacidades.  

De acordo com o estudo de Ou, et al., (2011), o cliente que é influenciado pela 

qualidade do serviço demonstrou ter um impacto positivo na qualidade da relação, bem 

como confirma que clientes com uma relação positiva face ao serviço têm impacto 

positivo no seu compromisso com os prestadores do serviço, e quanto mais alto for esse 

compromisso nessa relação comercial maior é a lealdade do cliente.  

Segundo Cruz (1999), em grande parte dos ginásios assistimos a um número 

muito elevado de empreendimentos feitos por pessoas com pouca ou nenhuma formação 



em Educação Física, o que demonstra uma administração desprovida de conhecimento 

teórico consciente, não necessariamente em relação a negócios mas sim ao negócio em 

si. Desta forma este autor reconhece que a ausência destes aspetos fundamentais ao 

sucesso neste negócio, traz um terrível incómodo, onde haverá consequências aos 

clientes, onde o foco principal da atividade assim delineada seja apenas o lucro, o que 

para a fidelização (que é onde vem as receitas) é um ponto negativo. 

 

 

2.2.4. Marketing relacional  

2.2.4.1. Relação cliente funcionário  

“O Marketing de relacionamento (MR) representa uma importante mudança de 

paradigma, por se tratar de evolução da mentalidade competitiva e conflituosa para uma 

nova abordagem pautada pela interdependência e cooperação”. (Philip Kotler 2003)  

O Marketing trata de relações mutuamente satisfatórias entre um fornecedor de 

bens e serviços e os seus clientes, e que no caso do marketing business to business as 

relações são pessoais e interativas entre o pessoal do fornecedor e do cliente (Wolfe, 

1993).  

Segundo Contursi (2000), as regas básicas do marketing de adesão são: Espirito 

de Equipa; Conhecimento dos Clientes; Flexibilidade com funcionários; Programas de 

atendimento e manutenção. 

Também Ferrand et al., (2010) confirma, tal como Alexandris et al., (2001), a 

importância do marketing relacional nos ginásios para a intenção de recompra, através 

dos atributos dos serviços (como funcionários responsáveis, manter as promessas, 

prestar as informações solicitadas, qualidade versus preço e horários).  

egundo Frota (2011), o principal ponto critico na gestão de um ginásio é a 

cultura viva e atuante da empresa. Os produtos desportivos precisam de criar e manter 

ligações com os seus “clientes” para se manterem atrativos (Rein et al., 2008).  

Já Teófilo Neto (2001) fala em três passos para a implantação de um programa 

de retenção de clientes como forma de mante-los fiéis: Informações consistentes sobre 



o cliente (plano de contactos: boas vindas; promoções; parabéns) nunca exagerando. 

Estabelecimento de política de atribuição de pontos (estabelecer um valor para cada 

cliente, em termos de faturamento, cobrança, assistência técnica). Criar ações para 

cada fatia de valores (os clientes que estiverem na parte inferior são os próximos a 

abandonar, antes que assim seja saber o porque e cativar. Para os que estiveram no topo 

da lista continuar a cativa-los, já os do meio da tabela faça tudo para os levar para o 

topo). 

Perceber as razões do abandono torna-se decisivo para ter uma vantagem 

competitiva face à concorrência. Para se conhecer o cliente é necessário estabelecer uma 

relação com ele. Conhecer o seu grau de motivação e os mecanismos de mudança no 

seu comportamento são fatores cruciais para a manutenção do cliente no ginásio. 

Motivações, expectativas e frustrações nas relações contribuem grandemente para o 

resultado favorável ou desfavorável da satisfação do cliente (Caldeira, 2006).  

Segundo Vanderburg (2010) as razões que fazem as pessoas abandonarem a 

utilização do ginásio são:  

-1% por falecimento;  

-3% porque mudam de residência;  

-13% vão para os concorrentes;  

-15% estão insatisfeitos com o produto ou serviços 

 

2.2.4.2 O papel do professor/treinador 

 Os motivos que levam as pessoas a frequentarem ginásios são muitos 

(COELHO FILHO, 2000/1). Elas procura-nos para a melhoria da saúde, da condição 

física, para a busca do relaxamento, descarregar as energias e higiene mental e há 

também as que procuram por recomendação médica e para um espaço de lazer 

(CUNHA, 1999). 

O papel do professor é fundamental no processo de fidelidade dos alunos nos 

ginásios, o que nos leva a crer que o investimento destes nos professores, que nele 

atuam, seja de extrema importância já que os próprios alunos consideram que, para a 



sua permanência no mesmo, o papel dos professores tem muita relevância. Os ginásios 

devem investir cada vez mais nos seus profissionais, determinando que façam cursos de 

atualização, especialização ou mesmo promovendo, patrocinando cursos 

constantemente (MARTINS, 2008). 

O professor com um elevado conhecimento técnico faz com que seus alunos 

treinem melhor e atinjam o seu objetivo mais rápido. O conhecimento técnico do 

professor a partir de uma formação sólida, mais a capacitação das novidades que 

aparecem no mercado fazem com que o profissional esteja sempre com informações 

atualizadas e respaldo científico (SABA, 2006). 

Os professores, com o passar do tempo, constroem um relacionamento muito 

próximo com o cliente, criando vínculos sociais fazendo com que aquele cliente 

permaneça no ginásio por causa da sua presença (MICHELLI, 2008). 

Pensando na satisfação e expectativas do aluno/cliente, o professor deve 

compreender que o aluno é um ser humano que tem corpo e mente ativa, e que “apesar 

de trabalhar com a educação física, não pode desconsiderar o aspecto psicológico” 

sendo assim o professor deve trabalhar nas suas aulas o físico e o psicológico juntos 

(MARTINS, 2008). 

Nesta perspetiva, a função do professor é muito mais que "dar" aulas, é 

acompanhar o desenvolvimento do seu cliente, incentivá-lo, elogiá-lo, corrigir quando 

necessário, orientar, mostrando-se preocupado e interessado (PEREIRA, 1996). 

 

2.2.4.3.Relevância das relações inter clientes: ambiente social  

Hoje em dia verificamos que os ginásios são um local de socialização. É um 

local de encontro das pessoas, onde podem conversar, conviver e estabelecer vínculos 

para além da prática desportiva inerente à frequência do espaço. Os clientes, muito 

embora pratiquem individualmente as atividades de exercício, acabam por se ajudar e 

aproveitar o repouso entre exercícios para conversar, e as amizades aqui criadas, fruto 

também de momentos comemorativos de natureza vária, são transportadas para outros 

locais, fora do ginásio (Santos e Salles, 2009).  



O ambiente social está relacionado com as relações estabelecidas no ginásio, 

entre clientes ou funcionário-cliente, e a visão de um espaço não só para se exercitarem 

mas também de convívio e recreação. Para muitos sócios, o bom acolhimento dos 

funcionários ou uma palavra amável sempre que sócio chega às instalações é 

determinante para diminuição da taxa de abandono (Frota, 2011).  

A envolvente social nos ginásios tem-se revelado muito importante para a 

retenção de clientes. Ginásios com sócios que mantêm um forte relacionamento com os 

restantes ou funcionários obtiveram taxas mais altas de retenção, bem como membros 

que treinam com amigos ficam mais tempo (McCharthy, 2007).  

 

 

2.2.5Markting Desportivo: divulgação promocional 

Hoje o Marketing é visto como um departamento essencial para o crescimento e 

desenvolvimento de uma determinada empresa. Dentro dos ginásios não é diferente, 

este deve sustentar-se no mercado fixando a sua marca, criando conceitos e 

comercializando os seus espaços, conceitos, valores, através de um projeto de 

marketing. (PITTS & STOTLAR, 2002) diz que todo o negócio desportivo hoje deve 

empregar o marketing desportivo como função empresarial, considerando que cada 

faceta da empresa se guia pelo conceito de marketing desportivo. 

Peter Drucker apud Kotler & Armstrong (1998), declara que o objetivo do 

marketing é tornar a venda supérflua. É conhecer e compreender o cliente tão bem que o 

produto sirva ao cliente, e a venda aconteça. 

A propaganda é qualquer forma paga de apresentação e promoção não-pessoal 

de ideias, produtos ou serviços, realizada por um patrocinador identificado (KOTLER & 

ARMSTRONG, 1998), no caso de um ginásio, é a exposição de qualquer marca ou 

produto no interior do estabelecimento, servindo como intermediária de marketing 

ajudando as empresas a promover, vender, e mostrar o seu produto ao consumidor final. 

Ou seja, a promoção é a atividade que comunica os atributos do produto e persuadem o 

consumidor a adquiri-lo, com a propaganda ou “in-loco” através de promotores 

demonstrando o produto ou serviço da empresa. “O marketing Desportivo consiste em 



todas as atividades designadas a satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores 

desportivos através de processos de troca. Ele desenvolveu dois eixos principais: o 

marketing de produtos e serviços desportivos diretamente para os consumidores 

desportivos e o marketing de outros produtos e serviços através da utilização das 

promoções desportivas.” (MULLIN et al., 2004, p. 18). 

Esta é a importância do desporto ser tratado também como produto. De prática 

desportiva, o desporto tornou-se um produto de Marketing.  

As suas principais características são: 

. Tem um satisfatório e garantido sucesso na mídia, cresce com o apoio maciço 

das tv´s abertas e fechadas; 

. Traz um excelente retorno para a marca; A sua imagem, limpa e poderosa, 

atinge em cheio a mente do consumidor; 

. Induz uma reação de consumo pela emoção, o que favorece a venda de 

produtos e serviços; 

. A sua divulgação é espontânea e, como tal,o seu retorno é dez vezes maior (o 

desporto é uma mídia espontânea); 

. O seu apelo atual é significativo, pois vivemos a “era do entretenimento e 

lazer”; 

. Permite maximizar o investimento feito nele, através de uso da imagem do 

atleta para vender produtos e de promoções diversas; 

 

 

 

 

 

 



2.2.6. O processo de fidelização á prática de exercícios físicos 

Prochaska, DiClemente e Norcross (1992) citados por Weinberg & Gould (2001) 

definiram cinco estágios distintos que ocorrem de forma cíclicas pelos quais as pessoas 

se afastam ou aproximam das práticas de exercícios físicos orientados. São elas:  

Pré-contemplativa (não pretendem começar qualquer tipo de exercício nos 

próximos 6 meses porque se sentem desmotivados pela própria falta de capacidade de 

modificar os seus hábitos, o cliente ainda não aderiu e encontra-se na condição de 

clientepotencias segundo Kotler & Armstrong (1999);  

Contemplativa (as pessoas já tem serias intenções de iniciar a pratica de alguma 

atividade desportiva nos próximos seis meses, Weinberg & Gould (2001) referem vários 

estudos que mostram que grande parte tende a permanecer nesse estagio por até dois 

anos);  

Preparativa (As pessoas começam a exercitar-se embora pouco e aquém do 

recomendado como fator promotor da saúde, três vezes por semana, não o fazendo de 

forma regular, neste estagio o professor é fundamental na medida em que pode exercer 

o papel influenciador de acordo com os papeis do consumidor apresentados por Kotler 

& Armstrong (1999);  

Ativa (estagio onde a pessoa já treina com regularidade e onde já criou hábitos 

saudáveis de exercício, é um potencial cliente que não ira, provavelmente, deixar o 

ginásio);  

Manutenção (já tem uma pratica regular e sistematizada do exercício físico 

onde o praticam à mais de pelo menos seis meses, e são fieis futuramente à sua pratica. 

Segundo Weinberg & Gould (2001) ao continuarem neste estagio por no mínimo cinco 

anos vão criar hábitos para toda a vida, interrompendo apenas por motivos de condições 

exógenas, problemas sociais etc. 

 

 

 



2.2.7.Retenção de Clientes: Fidelidade e Lealdade, comportamento de 

mudança  

“Sem clientes não há negócio” (Jones, 1994).  

A satisfação e a qualidade dos serviços por si só não são indicadores suficientes 

para prever a fidelidade e a lealdade dos clientes. Segundo Kotler (2003), estes dois 

aspetos são meros indicadores da capacidade de retenção dos clientes em mercados 

altamente competitivos. Mas a satisfação não é suficiente para a retenção, até porque 

existem estudos que defendem que alguns clientes que mudaram de fornecedor estavam 

satisfeitos com o fornecedor anterior.  

A fidelidade equivale ao quanto os clientes estão predispostos a manter o mesmo 

fornecedor face a outras ofertas da concorrência.  

Kotler (2003) refere que a fidelidade à marca reflete, aproximadamente, o índice de 

retenção, embora chame a atenção para o facto de que alguns clientes não vão embora 

por outros fatores como inércia ou indiferença e/ou existirem barreiras contratuais à 

mudança. No contexto empresarial Lovelock & Wright (2002), traduzem a fidelidade na 

vontade de um cliente continuar a privilegiar uma empresa durante um longo período de 

tempo, de forma tendencialmente exclusiva, recomendando o serviço ou produto a 

outros potenciais clientes. O chamado cliente fiel tende a reclamar o que acha não estar 

bem, enquanto o cliente “infiel” apenas se vai embora se não gostar de algo e irá 

manifestar opiniões negativas acerca da empresa, situação que poderá afetar a imagem 

da empresa.  

As empresas devem almejar a fidelização dos clientes estabelecendo ações de 

forma a evitar a saída para a concorrência.  

Para Rocha & Veloso (1999) se o cliente é fiel ele está “envolvido” e não 

mudará facilmente os seus hábitos de consumo, mantendo a frequência de compra. Para 

estes autores o cliente fiel significa um cliente leal, já que ele estabelece com a empresa, 

e com a sua marca e produtos, um relacionamento que se prolonga no tempo. 

 

 



2.2.7.1Fatores da adesão ao exercício Físico 

De acordo com Rojas; Nahas (2003), apesar do crescente número de Ginásios e 

das informações sobre a importância do exercício físico, um grande número de pessoas 

que inicia programas nesses locais desiste por diversos fatores. Os proprietários e 

profissionais que trabalham em ginásios já têm notado esta acentuada rotatividade dos 

clientes dentro das mesmas e nas suas distintas modalidades. A desistência é mais 

acentuada ao final do primeiro e do terceiro mês de participação nos programas; fator 

explicado pela sazonalidade da prática de exercício físico, ou seja, um comportamento 

que é observado em alguns períodos do ano. Este é um grande desafio que os Ginásios 

enfrentam. 

Os determinantes de aderência ao exercício físico são fatores que influenciam o 

comportamento dos seus praticantes incentivando-os a comprometerem-se com a prática 

contínua da rotina programada do treino. King (1998 apud SABA, 2001); Gould; 

Weinberg (2000 apud Rojas;Nahas, 2003) citam os fatores que propiciam a aderência ao 

exercício físico que são divididos em três grupos: pessoais; ambientais e características 

do exercício físico. 

Os fatores pessoais estão relacionados à ocupação/profissão, nível educacional, 

gênero e histórico pessoal do praticante. As diferenças entre o gênero feminino e 

masculino são evidentes quando se trata da individualidade biológica dos seres e 

comportamento social. Mulheres adultas ainda apresentam dificuldades para 

frequentarem Ginásios por terem que conciliar responsabilidades como filhos, profissão 

e afazeres domésticos. Além disso, exercício ainda é associado aos homens, pela 

agressividade e características competitivas nas técnicas desenvolvidas (ROBERTSON; 

MUTRIE, 1989 apud ANDREOTTI; OKUMA, 2003). 

A idade tem grande influência na propensão a diminuir a adesão ao exercício 

físico com o passar dos anos. As pessoas mais idosas, além da baixa atividade 

metabólica, sentem-se incapazes de executar movimentos quando comparado a adultos 

jovens e escolhem exercícios com menores demandas energéticas (KING et al., 1992, 

apud ANDREOTTI; OKUMA, 2003). 

Quanto aos fatores ambientais relacionados à aderência ao exercício físico são 

citados a facilidade de acesso ao local, reforço social, perceção do tempo disponível. O 



ambiente físico relacionado à presença de instalações adequadas e a viabilidade de 

acesso (custo, distância) são relevantes para que o indivíduo possa ter a atitude de ser 

fisicamente ativo, é comum que a falta destes elementos seja citada como barreira para a 

prática do exercício físico. 

A perceção das características do exercício físico é analisada como uma 

determinante para a sua manutenção. Neste aspecto, a perceção da intensidade do 

exercício, assim como as características do corpo técnico, recebe uma atenção 

importante. Para Saba (2001), os exercícios físicos de intensidade moderada a baixa 

possuem uma maior probabilidade de adesão do que programas com altas intensidades, 

assim como as mulheres parecem adaptar-se melhor as atividades de intensidade 

moderada, enquanto os homens preferem as vigorosas. A variável intensidade do 

exercício deverá ser avaliada pelo profissional de Educação Física em relação ao 

objetivo do praticante, sendo um dado que deve ser considerado como um fator de 

possível desistência dos programas de treino. 

Portanto, aspetos pessoais do cliente, as suas necessidades, objetivos frente ao 

exercício físico e a sua avaliação das instalações e do corpo de funcionários, são pontos 

cruciais para uma maior retenção do cliente e aderência ao exercício físico. As 

necessidades dos frequentadores de Ginásios mudam constantemente e a aproximação 

do gestor ao cliente, proporciona uma coleta constante de informações sobre a qualidade 

do serviço prestado, como forma de replanear caminhos para futuras mudanças e 

melhorias. 

 

2.2.8 A importância da retenção de clientes e o comportamento de mudança 

dos consumidores 

Para Lara & Casado (2002) o principal valor para a retenção e fidelização é a 

confiança que o cliente tem relativamente à empresa. As primeiras transações ou 

relações, entre empresa e cliente, são fundamentais para o estabelecimento da confiança, 

dependendo de dois fatores: o nível de expectativas criado no cliente, que deve ser 

realista, flexível e suficientemente alto para atrair a sua compra; e o nível da experiência 

que deve ser conhecido previamente de maneira a fornecer-lhe aquilo que realmente 

pretende, e que essa solução seja diferenciada das experiências anteriores. 



 A lealdade só terá valor para uma empresa se forem clientes rentáveis, segundo 

Dipak & Singh (2002) não interessa ter clientes leais que não tragam lucro à empresa. O 

cliente leal será aquele que compra repetidamente ao longo de vários anos.  

Jones et al., (2010) refere que os programas de lealdade (tipo cartões de 

fidelização) podem ser usados como técnica de retenção já que os clientes têm 

dificuldade em deixar de usar estes benefícios. 

No mundo do comércio e serviços cada vez mais surge este tipo de estratégia de 

manutenção de clientes ou mesmo tentativa de adquirir novos. Porém, através da revisão 

da literatura verifica-se que há os lados da moeda. De um lado estudos indicam que um 

programa do género ajuda a fidelizar o cliente, já que ele tem dificuldade em mudar 

para outro serviço, enfrentando custos de mudança e perca de benefícios, por outro lado, 

outros autores apontam para o ponto de vista do cliente que não irá aumentar o grau de 

fidelidade por ter o cartão/programa de lealdade. 

De acordo com Frota (2011), estes são alguns dos indicadores que demonstraram 

aumento na taxa de retenção de um ginásio:  

-Aumento da utilização diária, semanal e mensal do sócio; 

 -Aumento da receita por sócio;  

-Aumento das receitas extra mensalidades/ anuidades sobre a receita total; 

 -Aumento da percentagem de clientes acima dos 35 anos;  

-Aumento da percentagem de clientes acima dos 50 anos; 

 -Aumento da percentagem de “clientes família”; 

 -Aumento da percentagem de “clientes casais”;  

-Aumento da percentagem de clientes que vivem ou trabalham nas redondezas; 

 -Aumento do tempo que o responsável geral pelas instalações dispensa em encontros 

com os clientes; 

 -Aumento da percentagem de clientes envolvidos em outras atividades, como treino 

personalizado, cursos, yoga, pilates;  



-Aumento do número de clientes que sociabilizam no bar/lounge do ginásio; 

-entre outros; 

 

 

 

2.2.9 Fidelidade á marca 

Para Brosselin (1979, p. 13) uma marca é “o que designa ou personifica um 

produto/serviço ou, dito de outra forma, o que o distingue de produtos similares e 

permite reconhecer que quem o fabricou ou comercializou foi uma determinada pessoa 

ou uma determinada empresa”. Nesta visão, a marca transforma-se num compromisso 

público que o titular da marca assume face aos consumidores (Serra & González, 1998). 

A marca não é apenas uma representação de um produto de uma empresa mas sim o 

símbolo da própria empresa. Ela transmite uma ideia de experiência diferenciada que 

fará com que os clientes a vejam como algo que irá dar significado ao estilo de vida 

(Schmitt, 2004). 

A fidelização de clientes passa por acrescentar valor aos seus produtos através 

da marca, associando sentimentos de credibilidade, segurança, conforto e tranquilidade.  

 

2.2.10 Perceção dos preços 

Segundo Jones (1994), a importância na compra reside nos benefícios obtidos 

pelo cliente, ou que julga obter. O cliente cria uma perceção do produto/serviço 

prestado em termos de valor e benefícios obtidos, criando uma diferenciação face à 

concorrência.  

Na literatura encontramos informação limitada quanto à influência da perceção 

do preço na intenção de recompra. Na área do Health e Fitness, a perceção do preço é o 

equilíbrio entre o custo e o benefício dos serviços e valor da mensalidade, do ponto de 

vista do cliente (Ferrand et al., 2010).  

 



2.2.11 Frequência 

A medida da frequência é um dos indicadores mais simples para avaliar o nível 

de envolvimento do praticante com o ginásio. Esta mede o número de vezes que o sócio 

frequenta o ginásio por semana. Para analisar os clientes deve ser tido em consideração 

o índice de utilização, já que ajuda a determinar a riqueza (Schmitt, 2004). O número de 

visitas ao ginásio semanalmente tende a descer em clientes que não pretendem renovar a 

inscrição no ginásio (Ferrand & Nardi, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

O facto de os sócios do ginásio revelarem atitudes de lealdade, como a intenção 

de recomendação dos serviços e a intenção de renovar a mensalidade, não significa 

necessariamente a retenção do cliente.  

Existe alguma probabilidade de os sócios do ginásio passarem a usar outro 

serviço que ofereça os mesmos benefícios. Este é um indicador importante, e os 

gestores devem procurar estratégias que evitem a mudança dos clientes, criando 

barreiras à sua mudança.  

De acordo com o estudo de Caldeira (2011), 60% a 80% dos clientes que 

mudaram de prestador do serviço responderam anteriormente que estavam satisfeitos ou 

muito satisfeitos com o serviço. Esta constatação dá enfoque ao problema da retenção 

nos ginásios e da necessidade de entender como é que o cliente perceciona o serviço e 

se a empresa está a ir de encontro às suas necessidades e expectativas. 

A qualidade dos serviços é o indicador mais valorizado pelos clientes dos 

ginásios, por isso, mesmo com aumento da retenção ou de novos clientes, os 

responsáveis dos ginásios devem tentar manter ou mesmo melhorar o nível de qualidade 

dos serviços prestados, bem como a perceção da qualidade para os sócios mais antigos. 

Dessa forma VAVRA (1993) cita que o principal objetivo das empresas atuais 

não é somente conquistar, mas manter os clientes antigos, o marketing tradicional cede 

lugar ao marketing de retenção. 

É importante ressaltar ainda que a qualidade do serviço já deva partir do 

profissional da atividade física, pelo fato de trabalhar diretamente com o maior bem que 

uma pessoa pode possuir: a vida. Sendo responsável em informar, aconselhar e dar 

assistência constante ao cliente, tendo a análise da satisfação, uma ferramenta que 

auxilia nesse processo de ganho de resultado esperado pelo cliente. (CONSELHO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2000). 

Atestou-se também que a qualidade do serviço é determinante para obter atitudes 

comportamentais positivas dos clientes (lealdade), tais como a recomendação do serviço 

e renovação da mensalidade. A lealdade é um dos determinantes para a retenção dos 

clientes, os gestores devem continuar a canalizar a sua atenção para a manutenção da 

qualidade do serviço prestado, e não só, de forma a manter os clientes satisfeitos e fieis. 

A atitude dos professores também é muito importante, devem estar sempre 

motivados para incentivar os seus alunos, realizando aulas descontraídas para que os 

alunos se sintam a vontade. Devem ser extrovertidos, comunicativos, mostrar 

conhecimentos técnicos para manter a frequência dos seus alunos e evitar o 

aparecimento de lesões nas aulas.  

Concluímos que o Ginásio deve proporcionar um ambiente de bem-estar físico e 

mental, um ambiente motivacional para a pratica de atividade física afirma TOSCANO 



(2001) que a relação com a saúde se justifica pelos níveis de aptidão física e pela 

manutenção regular de exercícios físicos com efeitos benéficos e qualidade de vida para 

os praticantes, podendo assim fideliza-los através desse retorno. 

 

“Só é possível gerir o que se pode medir” Kaplan e Norton 
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