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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo à análise e descrição dos perfis dos gestores de 

academias de ginástica da zona sul de Porto Alegre/RS. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa, descritiva, exploratória e transversal, tendo como instrumento de 

coleta de dados entrevista semi estruturada realizada junto aos gestores de cinco 

academias. Diante dos resultados, conclui-se que os fatores considerados mais 

importantes no perfil de um bom gestor é a Liderança, Conhecimento do Mercado e 

Relação Interpessoal. Observou se na literatura estudada, assim como no relato dos 

gestores entrevistados, a importância dos relacionamentos interpessoais, estando o 

mercado com uma carência muito grande de profissionais com essa competência. 

Entendo também, que muitos estudos na área da gestão em academias de ginástica 

precisam ser desenvolvidos, principalmente na área de gestão de pessoas, pois com o 

mercado em expansão, aumenta também o número de pessoas despreparadas tomando 

frente à gestão dessas empresas. 

 

Palavras-Chave: Gestão. Academia. Liderança. 

 

 

ABSTRACT 

The present study it had as objective to the analysis and description of the profiles of the 

managers of academies of gymnastics of the south zone of Porto Alegre /RS. For in 

such a way, a research was carried through qualitative, descriptive, exploratória and 

transversal, having as instrument of collection of data half interview structuralized 

carried through next to the managers of five academies. Ahead of the results, one 

concludes that the factors considered more important in the profile of a good manager 

are the Leadership, Knowledge of the Market and Interpersonal Relation. It observed if 

in studied literature, as well as in the story of the interviewed managers, the importance 

of the interpersonal relationships, being the market with a very great lack of 

professionals with this ability. I also understand, that many studies in the area of the 

management in gymnastics academies need to be developed, mainly in the area of 

management of people, therefore with the market in expansion, it also increases the 

number of unprepared people taking front to the management of these companies. 

 

Keywords: Management. Academy. Leadership. 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 

A cada dia percebemos mais a importância do exercício físico na vida do ser humano, são 

muitos os veículos envolvidos no processo de informação e conscientização da prática de atividade 

física no cotidiano do indivíduo.  

Sabendo a importância do exercício físico em sua vida o homem aos poucos busca 

alternativas que visem à melhora de sua qualidade de vida, entre elas estão as academias de ginástica. 

É possível perceber um crescimento considerável no número de academias de ginástica abertas nos 

últimos anos, notamos também que muitas delas não conseguem se manter em funcionamento. 

Talvez a falta de preparo dos profissionais de educação física na área da administração 

empresarial seja um déficit na gestão das academias de ginástica, resultando, muitas vezes, no 

insucesso do negócio, uma vez que é sabida a inexistência de uma disciplina voltada para a área da 

administração e gestão de academias nos cursos de graduação.  

Em função do exposto o presente estudo tem como objetivo analisar e descrever o perfil do 

gestor de academia, usando como base depoimentos de profissionais na área de gestão de academias 

de ginástica, localizadas na zona sul de Porto Alegre-RS. 

 

 

2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Do Surgimento das Academias 

 

As academias de ginástica surgiram no Brasil na década de 30 no Estado do Rio de Janeiro 

(NETO e NOVAES, 1996). No entanto, segundo Marinho e Gulielmo (1997) foi a partir da década de 

70 que aconteceu a expansão das academias.  

 De acordo com Furtado (2009, apud, NOBRE, 1999), o termo “academia” apenas foi se 

estabelecer definitivamente, no Brasil, no inicio da década de 80. Porém, o mesmo autor pondera 

informando que espaços semelhantes de atividade física já existiam, todavia com outros nomes como, 

por exemplo, “Institutos de Modelação Física”, “Centros de Fisiculturismo”, “Clubes de Calistenia”, 

dentre outros. 

Segundo Lima (2003, citando GUIMARÃES, 2003), atualmente a atividade física já se 

expandiu, criando diversas modalidades, um exemplo dessa ramificação é o fitness, que o conceito 

está associado à busca da atividade física como instrumento da qualidade de vida, bem estar, o 

resultado estético vem como conseqüência desta filosofia de trabalho motivada pelo profissional. 

 

 

2.2 Da Expansão das Academias  

 

Ao longo dos anos as academias de ginástica foram ganhando espaço e hoje se tornaram uma 

potência esportivo-econômica no país.  

As academias de ginástica como já explanado, são caracterizadas por serem um local onde as 

pessoas praticam, periodicamente, ou eventualmente atividades físicas e práticas desportivas. Podem 

oferecer tipos variados de esporte, dependendo do espaço organizacional disponível e do tipo de 

missão que a empresa possui enquanto prestadora de serviço. 

Segundo Novaes (1999), as academias de ginástica e musculação são eleitas como principal 

escolha para a prática de atividade física, que no qual disponibilizam aos seus frequentadores 

diferentes modalidades de exercícios como, aulas de ginástica, musculação, artes marciais, entre outras 

atividades, o que torna possível uma grande diversidade de público com pessoas de faixa etária, 

sexualidade, estilos de vida diferentes e ainda com limitações físicas.  
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Resulta, pois, que o significado das atividades físicas vem a cada dia sendo mais 

incorporadas na vida do cidadão, segundo o autor Lima (2003, apud MARCELLINO 1999) as 

academias são ambientes que possibilitam não só a prática de atividade física, mas também o lazer. 

Assim, é importante conhecer a estrutura em que se forma uma academia, bem como os tipos de 

serviços e a qualidade dos profissionais que nela atuam. 

 

 

2.3 A Busca pela Qualidade de Vida 

 

A crescente aderência às atividades oferecidas nas academias tem motivos e fatores variados. 

Um desses motivos, nada mais é do que a mídia, pois esta é uma grande colaboradora para a crescente 

procura da prática de atividade, pois revistas, televisão e outros meios de comunicação estão sempre 

divulgando a cultura de um corpo “perfeito”. Salienta-se também, que a população tem se importado 

bastante com os benefícios da prática de exercícios físicos regulares. 

Outro motivo da grande procura pela atividade física são os diversos fatores que abalam a 

estrutura qualitativa da vida humana. O stress das grandes cidades, questões ligadas ao sedentarismo, à 

má alimentação, a agitação do dia a dia, dentre tantos outros fatores significativos que impulsionam as 

pessoas a procurarem atividades capazes de minimizar os efeitos que são prejudiciais a qualidade de 

vida (LIMA, 2003, citando TAHARA e SILVA 2003). 

Desse modo, segundo Lima (2003, apud GUIMARÃES 2003) não se fala somente em 

resultados estéticos, constatando-se que as pessoas percebem a necessidade de fazer uma avaliação 

física para entender melhor sua composição corporal, diminuir o percentual de gordura, aumentar sua 

massa magra, identificar desvios posturais, ou seja, obter mais recursos para ter uma vida mais 

saudável (LIMA, 2003, citando TAHARA e SILVA, 2003). 

É dentro deste contexto que as academias de ginástica se inserem para suprir limitações de 

tempo, de segurança, conforto e praticidade. Para tanto precisam estar constantemente se adequando as 

necessidades e exigências do mercado para oferecer um serviço de qualidade. 

 

  

2.4 A Gestão nas Academias de Ginástica 

  

Segundo Furtado (2009), a gestão de uma academia requer um acompanhamento sobre a 

evolução das práticas de ginástica, dos aparelhos a elas associados e demais elementos 

complementares, visando não somente lançá-los como inovação, mas também, seguirem seus atuais ou 

futuros concorrentes. Existem academias que para aumentarem a gama de serviços vendidos, entram 

em um setor paralelo ao do esporte que é o setor da beleza. Neste caso oferecem aos clientes 

massagens corporais e faciais, depilações, limpeza de pele, salão de beleza. O autor ainda expõe que 

uma academia pode optar por atendimentos individualizados aos clientes ou atendimento em série, 

característica associada ao maior ou menor número de serviços disponíveis. Os preços pagos pelos 

consumidores variam com estas características. 

A localização da academia em relação a posições centrais ou em bairros pode estar ou não 

associada à maior ou menor disponibilidade de serviços, mas, sobretudo, defini se pela oferta de 

comodidade de proximidade, o que é considerado um fator para uma parcela da clientela. 

(FURTADO, 2009). 

A diversificação é um elemento fundamental para compreender este setor, bem como sua 

gestão. As academias, como se percebe, tornam-se não mais exclusivamente um local onde se 

praticam exercícios físicos. São empresas com apelos à diversificação, criando-se serviços de estética, 

lanchonetes e comércio de alimentos direcionados à cultura física. Este perfil traz problemas de ordem 

de identidade, de foco, indicando problemas diferenciados de gestão. Muitas vezes o crescimento 
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desordenado é um grande responsável por problemas estruturais (LIMA, 2033, apud CHANDLER, 

1990). 

O modelo de gestão é entendido como um conjunto de práticas e processos de gestão 

coerente com uma filosofia de trabalho escolhida pela direção de uma organização, baseado na crença 

de que a sua aplicação traz uma renovação sistemática com a qual a organização passará a ter 

vantagens competitivas (FROHLIC, ROSSETO e SILVA citando GOMES, 2004). 

O proprietário–dirigente ou o investidor proprietário deve ter conhecimento dos processos 

que do negócio, reconhecendo as particularidades de gestão a eles inerentes, sobretudo aqueles 

profissionais especializados que criam uma academia. 

Aspectos como esses indicam que os administradores de academias devem reconhecer 

os elementos de uma gestão estratégica (LIMA, 2003, citando LAURIOL, 1995).  

Segundo Terra (2003), é evidente que estamos vivendo em um ambiente cada vez mais 

turbulento, onde vantagens competitivas precisam ser permanentemente reinventadas e onde setores de 

baixa intensidade em tecnologia e conhecimento perdem, inexoravelmente, participação econômica. 

Neste contexto, o desafio de produzir mais e melhor vai sendo suplantado pelo desafio, permanente, de 

criar novos produtos, serviços, processos e sistemas gerenciais. 

 

 

 

3.0 METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa do tipo qualitativa, exploratória e transversal (GIL, 1999.) teve como 

objetivo analisar e descrever o perfil do gestor de academia de ginástica da zona sul de Porto Alegre - 

RS. Para tanto, foram entrevistados cinco gestores de academias de pequeno, médio e grande porte da 

zona sul de Porto Alegre - RS. Como instrumento de coleta de dados, se usou uma entrevista semi 

estruturada com quatro questões (ANEXO 1). Inicialmente entrou-se em contato com os gestores das 

academias marcando um dia e horário para a aplicação da entrevista, na hora e dia marcado foram 

realizadas as entrevistas, gravadas, e no terceiro momento foi feito à transcrição das entrevistas. 

 

 

 

4.0 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão apresentadas as entrevistas realizadas em cinco academias de ginástica 

localizadas na zona sul da cidade de Porto Alegre.  

Com relação à primeira questão que abordava o perfil dos entrevistados das academias, 

pôde-se observar que todos são formados em Educação Física. Somente dois dos entrevistados tem 

curso de especialização na gestão, gestores A e B. Todos são do sexo masculino, com idade entre 30 a 

47 anos de idade, todos relatam que fazem ou já fizeram cursos de capacitação na área da gestão. 

Quatro dos cinco entrevistados, A, B, C e P também atuam como professores dentro da própria 

academia. Apenas um, dos cinco entrevistados, atua somente como gestor na academia, gestor S. Dois 

deles também são proprietários da academia, gestores A e P. 

Segundo Lima (2003), a análise das academias como empresas, sobretudo para o caso de 

pequenas empresas, permite afirmar que prevalecem os empresário-dirigentes que têm uma formação 

direcionada para uma das atividades específicas, particularmente os profissionais de educação física. 

Considerando as características desse tipo de negócio, amplia-se o esforço de gestão, o dilema sendo, 

ao mesmo tempo, desenvolver práticas de gestão empresarial e gerenciar a evolução técnico-científica 

da atividade-fim. E sendo um profissional especializado em uma atividade técnica, necessita, 

igualmente, dirigir um tipo de empresa que sofre uma pressão para diversificar atividades. No bojo 

desse desafio, estes empresários devem reconhecer a necessidade de adquirirem as competências-
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chave necessárias para participarem do setor (LIMA, 2003, citada por HAMMEL e PRAHALAD, 

1995).  

Já a segunda questão que perguntava se haviam tido em suas graduações alguma 

disciplina voltada para a área de gestão em academias. Todos relataram que não tiveram nenhuma 

disciplina que dessem a eles uma noção sobre gestão em academias, apesar de terem uma disciplina na 

grade curricular denominada organização de eventos esportivos. 

O aperfeiçoamento, a busca pelo conhecimento, a especialização trata-se de um desafio que 

se coloca para aqueles que se já atuam no meio, mas também e, sobretudo, se coloca para os novos 

entrantes (LIMA, 2003, citada por PORTER, 1986 e 1989). 

A terceira questão abordada, relativa à visão do entrevistado em relação ao perfil e 

características do gestor ideal para uma academia de ginástica, se verificou que as características 

mais importantes para um gestor, segundo os entrevistados são: liderança, conhecimento do 

mercado e relação interpessoal.  

A liderança pessoal não é uma experiência isolada. Ela não começa e termina com a 

elaboração de uma declaração de missão pessoal. Pelo contrário, trata-se de um processo contínuo de 

fixação da óptica e dos valores que se encontram a sua frente, e de adequação da vida a estas coisas 

tão importantes. (STEPHEN R. COVEY, 1989, Pag. 85). 

Na quarta e última questão que sugeria uma auto avaliação do entrevistado na área de 

gestão e sobre o que achariam importante desenvolverem para que seus trabalhos na gestão 

fossem de melhor qualidade, constatei em um primeiro momento uma dificuldade por parte de todos 

os gestores em reconhecer suas limitações e dificuldades. O  gestor da academia A, reconheceu uma 

dificuldade em relação a concentração na parte de gestão, ou seja perde o foco facilmente, pois faz 

muitas coisas ao mesmo tempo, o gestor da academia B informou que possui dificuldades no que diz 

respeito ao Marketing virtual, já o entrevistado da academia C, reconheceu seus déficits na questão de 

organização de tempo, o gestor da academia P por sua vez, informou ter dificuldades na relação com 

os professores, o entrevistado da academia S, também reconheceu suas limitações na parte de 

relacionamento interpessoal com os professores.  

Nesse sentido, observa se que um gestor deve estar atento a todos os processos que 

envolvem a gestão da qualidade em sua academia.  

Alguns dos desafios para as organizações têm sido manter sua competitividade e expandir 

sua capacidade de gestão estratégica e operacional para acompanhar ampliações em seus processos de 

negócio (MORAES, OLIVEIRA e CAMEIRA, 2011). 

Segundo Moreira (2009, citando Frederick E. Webster), organizações de marketing 

vitoriosas terão habilidades necessárias para gerenciar processos de marketing com múltiplas 

estratégias, muitos dos quais não têm, até recentemente, sido consideradas como dentro dos domínios 

do marketing.  

Diante do exposto, o marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação da oferta e troca de produtos de valor 

com outros. Para que o produto possa ser aceito no mercado é preciso descobrir as necessidades das 

pessoas, buscando atender a demanda do mercado através de bens ou serviços, o marketing é essencial 

para a divulgação e o conhecimento do produto. (Moreira, 2009). 
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PERGUNTA N° 1: 

 

 

Nome, idade, sexo, formação, ano de formação e cargo ou função? Há quanto tempo 

atua como gestor? Possui alguma especialização na área da gestão? Qual o organograma 

hierárquico da gestão da academia? 

 

 

 

RESPOSTAS N° 1: 

 

ACADEMIA ‘A’ 

 

“M. L., formado em educação física 2003 IPA, especialização em Gestão e Marketing 

esportivo Gama Filho 2006, mestre em educação 2010, na área administrativa eu atuo desde os meus 

14 anos, fui desenvolvendo meu lado da organização, banco, enfim processos que fazem parte de uma 

gestão, porém não era o gestor, eu era office boy e observava a gestão da empresa. Sou o dono da 

academia, procuro estar mais focado hoje na parte estratégica e liderança. Como tenho pessoas 

qualificadas ao meu lado, designo funções dentro da academia, ou seja, todos fazem tudo, participam, 

dão idéias, me cobram, eu cobro deles, enfim, nós não falamos em hierarquia. Eu tenho uma sócia, 

porém quem cuida da parte de liderança e estratégia sou eu que cuido mesmo.” 

 

 

ACADEMIA ‘B’ 

 

“A.A.G., 46 Anos, formação em Educação Física IPA 1992, Especialização em 

Administração e Marketing Esportivo Gama Filho POA. Função na academia: professor de fitnnes, 

aulas de personal trainer, 2 anos responsável técnico e 1 ano Gerente da academia, respondo ao 

proprietário da academia.”  

 

 

ACADEMIA ‘C’ 

 

“P.R.A., 47 anos, formado em Educação Física IPA 1990, atua há 1 ano como gestor nessa 

academia, academia é 1 unidade da empresa C, 16 unidades, regida por uma equipe, conta com 5 

diretores gerais, cada unidade tem um diretor local e um ADM local que é o administrativo, depois nós 

temos os gestores, eu sou o gestor de Marketing e Eventos, depois temos o gestor de Ginástica, gestor 

de musculação, gestor de T I, gestor de relacionamentos e gestor de vendas. Acima de mim teria o 

ADM e o Diretor local, que é o sócio local.” 

 

 

ACADEMIA ‘P’ 

 

“C.B., 36 Anos, formado em educação física, ULBRA 2004. Meu cargo é gestor e 

proprietário da academia, atendo também como professor de boxe reabilitação de alunos e personal 

trainner, possuo também uma empresa de consultoria no mercado, estamos expandindo os negócios. 

Curso em Marketing Estratégico, com Almeres um gestor bem conhecido de São Paulo. A empresa 

existe há 12 anos e sempre fui o gestor. Existem 3 unidades da empresa P, eu sou o dono da rede, 

existe em cada unidade um gerente e tenho os coordenadores de turnos.” 
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ACADEMIA ‘S’ 
 

“L. 35 anos formado em Educação Física no ano de 2001, coordenador geral da academia, eu 

cuido principalmente da parte de retenção e contratação de professores, trabalho também na parte de 

Marketing, na elaboração de projetos, sempre com foco no aluno, sobre a qualidade do serviço que nos 

prestamos, esse é o foco principal do meu cargo, não que eu não me envolva nas outras partes de 

gestão, a parte de gestão toda é da direção da academia, mas voltada a marketing, vendas também eu 

me envolvo mas o foco principal do meu trabalho é na parte de retenção e contratação dos 

profissionais. 

 

Na ausência da gerente de vendas eu trabalho nas vendas, na parte de captação de clientes, 

pois a academia nós dividimos em captação, retenção e corpo de apoio, que nós chamamos, é o 

pessoal da limpeza, manutenção, então agente divide a academia nesses três setores, o setor que eu 

mais sou focado é na parte de retenção, tem uma gerente vendas que é focada na parte de vendas e tem 

um responsável pela manutenção. Na falta de um de nós, a pessoa presente assumi as atividades do 

outro que faltou, portanto temos esse jogo de cintura, porém na parte de gestão e projetos da academia, 

nós nos reunimos e tomamos as decisões juntos, então a gestão da academia é gerida por essas três 

pessoas e mais o diretor geral, que é o dono da academia. Agente não faz nada que um setor não esteja 

a par e participando. 

 

Tenho uns quatro cursos na área da gestão de pessoas e gestão estratégica de academias, são 

cursos que a empresa contratou consultorias para ministrar e prestar um serviço de coach, nós 

tínhamos um consultor, hoje nós não trabalhamos mais com ele, mas nós fizemos um trabalho com ele 

durante cinco anos, ele vinha até aqui e nos orientava, dava treinamentos sobre gestão de academias.  

Eu trabalho como gestor desde 2008, foi o inicio mesmo, hoje eu não dou mais aula, minha 

saída das aulas foi em 2008 e hoje sou focado somente na gestão.  

 

A academia tem somente uma unidade, é dividida em departamento de vendas, retenção e 

apoio, esses três setores tem um responsável e tem um diretor, dono da academia, nós temos nossa 

independência nas tomadas de decisões, claro sempre com o apoio e o entendimento de todos.  

 

Hoje eu tenho total autonomia para contratar e desligar professores sem o consentimento de 

ninguém sou eu quem toma a decisão e depois é claro só comunico o diretor e os outros colegas, claro 

antes eu chamo a pessoa e converso, trabalhamos com coach, chamo a pessoa e falo três vezes sobre o 

mesmo assunto a ser melhorado, se não resolvido, ai sim eu demito, não precisando do consentimento 

do diretor da academia na parte dos professores, na parte de vendas eu tenho como trabalhar 

sugerindo, por exemplo: “Ó eu acho que a fulana não da mais ‘heim’.... “ dou minha opinião, que é 

levada e nós conversamos e decidimos juntos, ela tem a autonomia dela de contratar ou demitir o 

pessoal de vendas.” 
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PERGUNTA N° 2: 

 

 

 

Em sua graduação cursou alguma disciplina que lhe auxilia em sua gestão atual? Se não. 

Acha interessante a inclusão dessa disciplina nos cursos de graduação? 

 

 

RESPOSTAS N° 2: 

 

ACADEMIA ‘A’ 

 

“Na graduação não, cursei apenas uma cadeira de organização de eventos, bem superficial 

até...  

Depois na pratica eu vi que o conhecimento da faculdade não seria o suficiente para fazer 

gestão em academias, eu acho que falta muito na educação física, tenho uma empresa de consultoria, 

hoje existem vários consultores, porem fazem consultorias utilizando teorias, eu entendo como a 

academia funciona na pratica e construo junto com o proprietário as ferramentas básicas para o 

funcionamento da academia.  

Uma cadeira que eu acho que deveria ter no curso de educação física é o empreendedorismo, 

que trabalho desde o plano de negocio para o cara abrir uma academia, é uma cadeira que eu acho 

fundamental, vai trabalhar competências e comportamentos de um professor que eu acho 

fundamental.” 

 

 

ACADEMIA ‘B’ 

 

“Não na graduação não cursei nenhuma disciplina voltada para a área da gestão em 

academias de ginástica, não encontrei dificuldades na parte de gestão, pois já trabalho em academias a 

27 anos, desse modo fui me interando aos poucos e me contextualizando no mercado macro 

econômico e administrativo.” 

 

 

ACADEMIA ‘C’ 

 

“Não tive nenhuma disciplina voltada para a parte de gestão em academias, pois quando me 

formei era licenciatura plena, voltada mais para a área da educação, ou seja, escolas. Não tinha um 

direcionamento para academias, eu entrei no ramo de academias por acaso, pois em minha época a 

profissão não era regulamentada. Logo que me formei surgiu uma oportunidade de abrir uma 

academia, eu entrei no negócio e fui aprendendo com meus próprios erros, ou seja, no dia a dia, no 

início tive bastantes dificuldades.” 

 

 

ACADEMIA ‘P’ 

 

“Não tive nenhuma disciplina voltada para a área de gestão em academias, porém, nós, os 

alunos, organizamos um evento e chamamos um palestrante “ responsável pelo marketing do grêmio” 
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para fazer um curso voltado ao marketing estratégico. Foi uma iniciativa dos alunos trazer um 

palestrante para ministrar um curso dentro da instituição voltado para a área do marketing.” 

 

 

ACADEMIA ‘S’ 

 

“A graduação hoje é voltada para a parte tecnicista, ou seja a graduação esta completamente 

contraria da gestão moderna. Os alunos hoje não querem um professor muito técnico, a pessoa precisa 

de alguém que se preocupe com ela, que a motive, que cuide dela, que se importe, de um bom dia, boa 

noite, boa tarde com um sorriso no rosto, querem alguém que sinta sua falta quando não vão na aula, 

95 % do publico hoje, quer atenção, alguém que badale ele, e o mais importante, alguém que se 

importe quando eles não estão vindo na academia. Hoje o foco da academia ‘S’ é na parte da gestão de 

pessoas, nos damos treinamentos para os professores sobre perfil e relacionamento com os alunos.” 

 

 

 

PERGUNTA N° 3: 

 

 

Em sua visão qual o perfil e característica do gestor ideal para uma academia de 

ginástica? 

 

 

 

RESPOSTAS N° 3: 

 

ACADEMIA ‘A’ 

 

“Gostar de estudar, buscar mais informações e transformar as informações em conhecimento, 

ter disciplina, persistência, precisa reconhecer as tarefas que são vitais para ele e não se envolver com 

coisas que pode delegar para os outros, eu acredito que é a organização que aprende e para a 

organização aprender e se desenvolver agente precisa que cada individuo vá aprendendo e se 

desenvolvendo, então nós não temos hora e nem lugar, estamos sempre fazendo reuniões, a todo 

momento.  

Ate mesmo quando vou cobrar de um professor o descumprimento de um horário. Falo de 

uma forma amigável, por exemplo eu pergunto: puxa amigo olha só, se você fosse um aluno e tivesse 

apenas aquele horário para treinar e seu professor chegasse atrasado, como você se sentiria?”. 

 

 

ACADEMIA ‘B’ 

“O gestor tem que ter um conhecimento técnico aprofundado do produto que ele esta 

vendendo, tem que ter carisma, liderança e organização.” 

 

 

ACADEMIA ‘C’ 

“Primeiramente para ser um bom gestor a pessoa tem que ter Carisma e Liderança, se não 

tiver carisma e liderança ele não vai conseguir fazer gestão de nada e tem que ter um alto 

conhecimento de Administração. Hoje tem uma característica em POA em que a maioria das 

academias tem em sua gestão professores de educação física, ou seja, eles eram professores e acabam 
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abrindo seu próprio negócio e sem preparo acabam atuando de uma forma incorreta, não assinam 

carteira, enfim acabam futuramente tendo problemas trabalhistas. Mas o importante é carisma, 

liderança e conhecimento na área da gestão de academias.” 

 

 

ACADEMIA ‘P’ 

 

“Primeiramente para ser um bom gestor acredito que o profissional tenha que ser da área, 

acho difícil fazer gestão de algo que não se conhece, ter um bom relacionamento com o publico, 

conhecer o cliente, identificar as necessidades do cliente. É preciso ter Foco, bom relacionamento com 

a equipe de trabalho e acho que tem que ser um pouco autoritário, ou seja, saber cobrar sem punir e 

punir quando se deve punir.” 

 

 

ACADEMIA ‘S’ 

 

“Ele tem que buscar o conhecimento de pessoas que entendem realmente do negócio, é o que 

nós fizemos, e quando achar alguém que sabe, acreditar nessa linha e acreditar nessa linha, ou seja, 

seguir o raciocínio. É muito comum gestores de academias de 20, 30, 40 anos de experiência no 

mercado que falam “ eu sei o que estou fazendo” só que a academia ta ali, pagando contas, sem lucro 

nenhum, morrendo aos poucos e os gestores dizendo “ eu sei o que eu estou fazendo” então como é 

que sabem o que estão fazendo, se esta fechando? Eu estou dizendo isso porque sou um consultor de 

academias, tenho uma empresa de consultorias.  

Portanto um gestor tem que ser um cara inovador, buscar conhecimentos com outras pessoas, 

fazer cursos de atualização, agente faz 2 ou 3 cursos por ano na área de gestão. 

Bom, um gestor tem que saber ouvir, humildade para reconhecer seus erros estar aberto a 

novos conhecimentos sempre. Ou seja, têm que ter persistência, buscar conhecimento, e a humildade 

de dividir os resultados, todos tem que estar contentes com o crescimento.” 

 

 

 

 

PERGUNTA N° 4: 

 

 

Baseado no que me colocaste de característica do gestor ideal, fazendo uma auto 

avaliação, o que achas que poderias desenvolver para que teu trabalho na gestão fosse de 

melhor qualidade? 

 

 

 

RESPOSTAS N° 4: 

 

ACADEMIA ‘A’ 

 

“Eu me considero um bom líder e a liderança se da muito por exemplo, então um líder 

precisa estar a frente, precisa se envolver, isso te traz problemas, tu precisa acreditar mais que todos, 

precisa mostrar, participar, pois tem que dar confiança para o time, só que isso te gera problemas por 

que assim ó, quando você se ausenta para cuidar um pouco mais da parte estratégica, da marca da 
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empresa, da parte de marketing que é importante para o crescimento da empresa, isso tudo é o gestor 

que tem que fazer né, tu acaba saindo um pouco da linha de frente, ficando mais dentro de uma sala, 

os funcionários acabam perdendo a referencia, ou seja relaxando. 

Acho que eu preciso superar isso ai, estou mudando meu pensamento, estou mais ousado, 

sempre fui muito pessimista relação a valores, hoje estou mudando esse pensamento, quero atingir um 

resultado, precisa desenvolver uma visão mais ambiciosa, preciso ter a disciplina de me comprometer 

com os resultados da academia.”  

 

 

ACADEMIA ‘B’ 

 

“Eu peco um pouco no que diz respeito a tecnologia , ou seja “Marketing virtual” estou 

tentando me atualizar ao Facebook, melhorar um pouco o processo do site. Como eu acumulo função e 

respondo hierarquicamente ao dono da academia, fico preso a essas amarras e não possuo 

conhecimento aprofundado sobre informática.” 

  

 

ACADEMIA ‘C’ 

 

 “Eu tenho uma certa deficiência na parte administrativa, ou seja, a parte financeira, é 

claro que agente busca, por exemplo ai o ADM o Financeiro dentro da academia para atuar mais, mas 

é basicamente isso. E também a questão de administração de tempo, vamos acumulando varias tarefas, 

nossa área buscamos a renda de vários ângulos, damos aulas de personal, palestras,  ao mesmo tempo 

temos alunos dentro da academia, reuniões, ou seja, é basicamente isso, focar, “ bom vou ser um 

gestor” então procurar buscar rentabilidade naquele setor, mas infelizmente o mercado ainda não 

permite isso , então temos que buscar outras atividades para completar nossa receita.” 

  

 

ACADEMIA ‘P’ 

 

“Sou Ariano e tenho um gênio muito forte e impulsivo, acabo falando as vezes coisas que 

não devo em um determinado momento, poderia me  centrar mais, relaxar, respirar, acho que as vezes 

por vontade de fazer a coisa melhor acabo cobrando não da melhor forma possível meus 

subordinados.” 

 

 

ACADEMIA ‘S’ 

 

“Eu tenho e estou planejando fazer um  curso de relação de pessoas, pois é muito difícil 

trabalhar comandando pessoas, preciso buscar qualificação em cima disso, é complicado trabalhar com 

pessoas, as vezes por exemplo: Para um professor a água ta quente, para o outro a água esta fria, um 

professor esta satisfeito com o organograma da academia o outro não, então agente tem que tentar 

lidar com isso da melhor maneira e as vezes falta ferramentas, acredito que eu tenha que melhorar na 

gestão de pessoas, ou seja, relação inter pessoal.” 
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5.0 CONCLUSÕES (LIMITAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE NOVOS ESTUDOS) 

 

Estes resultados refletem somente o universo de cinco academias da zona sul da cidade de 

Porto Alegre, tem se o cuidado de não generalizar a conclusão do presente estudo. 

Contudo, se observou que das cinco academias pesquisadas, quatro delas apresentaram um 

modelo de gestão desordenado, onde gestores são ao mesmo tempo professores e atuam em outras 

áreas dentro do negócio, perdendo muitas vezes o foco do seu trabalho como gestor. 

É nítido que muitos profissionais da área, logo que se formam pensam em abrir seu próprio 

negócio.  Por isso, as academias de ginástica e os profissionais da área precisam estar atentos as 

mudanças e modernizações do mercado para que possam oferecer um trabalho qualificado, 

especializado e comprometido, ou seja, um serviço que esteja dentro ou até mesmo acima dos padrões 

exigidos pelos clientes.  

Desse modo, o profissional deve estar sempre atualizado, realizando de forma periódica 

cursos de reciclagem, além de estar sempre em busca de novos conhecimentos. 

Observou-se na literatura estudada que são vários os processos que envolvem a gestão em 

uma academia de ginástica. Estudo da concorrência, plano de negócio, estratégia de marketing, 

localização, acompanhamento da evolução do mercado, entre tantos outros citados anteriormente. 

Uma das características mais importantes para um bom gestor é o saber se relacionar com as 

pessoas, além de saber ouvir. A comunicação é a habilidade mais importante na vida. Passamos a 

maior parte de nossas horas de vigília nos comunicando. 

Comparativamente, poucas pessoas têm um treinamento para ouvir, o que quer que seja. E, 

quando isso acontece, o treino costuma ser feito dentro da técnica da Ética da Personalidade, 

desvinculada do caráter e do relacionamento básico absolutamente vital para a compreensão autêntica 

da outra pessoa (HUNTER, Pg. 156). 

O gestor precisa estar atento as necessidades de seus colaboradores, assim como suas 

limitações e problemas pessoais. Só é possível ter um bom desempenho profissional, quando nossa 

vida pessoal estiver em ordem. Desse modo, o gestor precisa manter um bom relacionamento com 

seus profissionais, assim se tornará, aos olhos dos mesmos, um líder exemplar. 

A regra de ouro diz: "faça aos outros, o que deseja que façam a você", apesar disso, querer 

dizer superficialmente para fazer aos outros, o que você gostaria que fosse feito a você, acredito que o 

significado essencial seja entender os outros em profundidade, enquanto indivíduos, do modo como 

você gostaria de ser compreendido, e depois tratá-los em função desta compreensão. Um pai bem-

sucedido disse a respeito da educação dos filhos: "trate a todos igualmente, tratando a cada um de 

forma diferente". 

As pequenas gentilezas e cortesias são muito importantes. A falta de cortesia, o descaso ou o 

desrespeito, mesmo mínimos provocam um afastamento considerável. Nos relacionamentos, as 

pequenas coisas se equivalem às grandes coisas (HUNTER, 2007. Pag. 124). Quando temos pessoas 

envolvidas no processo do negócio, ou seja, pessoas que lutam pela causa, nos tornamos mais fortes 

em relação à concorrência, pois estamos com uma equipe em harmonia, buscando um mesmo objetivo 

dentro da instituição. 

Acredito que a Visão, Missão e Valores de uma empresa precisam estar bem claros para 

todos os envolvidos, assim como a doutrina que será seguida por seus representantes.  

Os processos que envolvem o funcionamento de uma academia de ginástica precisam ser 

entendidos por toda a equipe, assim como o papel de cada um dentro do negócio.   

Porém, o gestor além de delegar funções precisa entender sua equipe, conhecer cada um, 

estar por dentro da vida de seus colaboradores, só assim conseguirá pessoas leais. 

O ouvir ativamente requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a 

conversação interna enquanto ouvimos outro ser humano. Isso exige sacrifício, uma doação de nós 

mesmos para bloquear o mais possível o ruído interno e de fato entrar no mundo da outra pessoa – 

mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ver as coisas como quem fala as vê e sentir as 
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coisas como quem fala as sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e requer muito 

esforço (HUNTER. Pag. 85). 

Outro fator muito importante que foi uma das características mais citadas pelos entrevistados 

no presente estudo, é a liderança. 

Segundo Covey (1989), administração eficaz sem liderança eficaz é, em uma definição 

clássica, "ajeitar as cadeiras no convés do Titanic". Nenhum sucesso na administração consegue 

compensar o fracasso da liderança. Esta é algo raro, contudo, porque somos freqüentemente pegos 

pela armadilha do paradigma da administração (STEPHEN R. COVEY, 1989, Pag. 63). 

Contudo, acredito que para se fazer uma gestão de qualidade, é preciso primeiramente 

entender o significado da palavra liderança, ou seja, um bom gestor primeiramente precisa ser um bom 

líder. A liderança se conquista através de exemplos, pois é necessário no primeiro momento um 

entendimento por parte do líder, para que possa dessa forma adquirir a confiança e a admiração de 

seus liderados.  

Entendo também, que muitos estudos na área da gestão em academias de ginástica precisam 

ser desenvolvidos, principalmente na área de gestão de pessoas, pois com o mercado em expansão, 

aumenta também o número de pessoas despreparadas tomando frente à gestão dessas empresas.  

Observamos na literatura estudada, assim como no relato dos gestores entrevistados, a 

importância dos relacionamentos interpessoais, estando o mercado com uma carência muito grande de 

profissionais com essa competência. Não se pode deixar de lembrar que os gestores do futuro serão os 

proprietários ou dirigentes das academias que nossos filhos, família e amigos farão uso. 
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