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RESUMO 

O crescimento do setor de serviços tem contribuído de forma significativa para o 

Produto Interno Bruto (PIB) do país, e o setor de fitness é um dos segmentos em 

ascensão. O Brasil já desponta como o país da América Latina com o maior número de 

empreendimentos voltados para saúde e bem-estar. Esse fenômeno, ainda pouco 

estudado, tem chamado atenção pela concorrência acirrada, que deixou de ser local, 

tendo em vista a inserção de grandes redes de academias low cost nos estados do 

Nordeste. Ao longo deste artigo será analisado como os empresários do segmento da 

Grande João Pessoa, podem utilizar a inovação para fortalecer o relacionamento com 

seus clientes e não perdê-los para as academias com esse novo modelo de negócio. O 

objetivo desse estudo é mostrar como as empresas podem fazer a diferença na 

experiência do cliente através de ações inovadoras. O resultado foi mensurado através 

do Radar da Inovação, uma metodologia do SEBRAE aplicada nas empresas através do 

Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI). Dessa forma foi possível verificar o quanto 

as academias atendidas pelo Projeto na 2ª Edição e na edição atual têm investido no 

relacionamento com o cliente, o que pode fazer a diferença diante das redes 

concorrentes, que oferecem preços atrativos, mas, nenhum atendimento personalizado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Experiência do cliente. Inovação. Mercado fitness. Academias 

de ginástica. Conceito low cost. Relacionamento com o cliente. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O setor de serviços tem crescido de forma considerável nos últimos anos, de 

acordo com as Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de 2003 a 2013 o setor passou de 64% para 69,4% do valor 

adicionado no PIB – Produto Interno Bruto do país. Os dados atualizados do Instituto 

apontam para um crescimento de 6,1% em março deste ano, em comparação ao mesmo 

período do ano passado (IBGE, 2015).  

 Dentro deste amplo setor, o segmento de fitness é uma das ofertas de serviço 

com bom crescimento, prova disso é a existência das mais de 28.000 academias de 

ginástica no país (Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresas SEBRAE, 

2014). Os novos hábitos dos brasileiros quanto à saúde e estética, o aumento da 

expectativa de vida, e a melhoria da renda na base da pirâmide social, são alguns dos 

fatores responsáveis pelo crescimento da procura por academias. 



 O Brasil caminha para liderança mundial em número de empreendimentos deste 

segmento, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. No entanto, esse número despenca 

quando o ranking é atualizado de acordo com as receitas geradas por este tipo de 

negócio. Desta forma o país fica em 10º lugar, o que segundo alguns analistas esse 

quadro se deve, em parte, à falta de maturidade dos empreendedores, no que diz respeito 

à gestão do negócio (SEBRAE, 2014). 

 A Paraíba hoje conta com cerca de 500 academias em funcionamento (PORTAL 

CORREIO, 2014), sendo 52 destas, atendidas pelo Programa ALI – Agentes Locais de 

Inovação (ciclo 2014-2016). Dentre estes empreendimentos, 16 participam do programa 

pela segunda vez, o que pode apontar a necessidade dos empresários por inovações, a 

fim de manter-se no mercado, tendo em vista o crescimento do segmento e a 

concorrência em ascensão.  

O mercado potencial na região metropolitana de João Pessoa tem atraído o 

interesse comercial de investidores de outras regiões do país, em especial aqueles que 

operam com modelo de negócio low cost / low price, ou seja, baixo custo e baixo preço, 

com foco nos equipamentos, mas, sem atendimento personalizado. 

 A concorrência acirrada com o novo modelo de negócio têm incentivado 

empresários a buscar inovações na prestação de seus serviços, fazendo com que a 

experiência dos clientes em seus empreendimentos seja o grande diferencial, capaz de 

promover fidelização, num tempo em que fatores econômicos fazem com que parte 

desse público troque as academias tradicionais pelo novo modelo.  

 Diante dessa realidade, os empresários do segmento devem ficar atentos às 

oportunidades deste mercado em potencial, e focar em aspectos como inovação, 

produtividade e competitividade. Para fortalecer seus negócios, parte dos gestores de 

academias de ginástica busca no Projeto Agentes Locais de Inovação (ALI) a chance de 

aumentar sua competitividade, através da adoção de processos inovadores capazes de 

criar diferenciais competitivos. Dados obtidos no ciclo anterior do programa (2012-

2014) e os dados prelimares do ciclo (2014-2016), servirão como base para mostrar que, 

através da inovação, as empresas atendidas têm oportunidade de melhorar a experiência 

de seus clientes.  

 Deve-se entender inovação como a implementação de um produto (bem ou 

serviço) novo ou significativamente melhorado; um novo processo; um novo método de 

marketing; um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 

local de trabalho ou nas relações externas. (OCDE, Manual de OSLO, 2005). Há 

inovação desejável quando a empresa agrega mais valor a seus produtos e processos 



com resultado, cujo valor é mensurado, nas empresas atendidas pelo Programa ALI, 

através da ferramenta Radar da Inovação. 

 O objetivo geral deste trabalho é verificar, através de um estudo bibliográfico e 

dos resultados obtidos na pesquisa de campo, como os empresários do setor de fitness 

paraibano podem gerar percepções positivas para seus clientes, a partir da Dimensão 

Relacionamento / Experiência do cliente, do Radar da Inovação, diminuindo assim o 

impacto gerado pela concorrência das academias com conceito low cost. Também serão 

apresentadas as ações adotadas pelas academias para se tornarem inovadoras no 

contexto da Dimensão estudada. 

 Além desta Introdução, a pesquisa está estruturada com as sessões 

Desenvolvimento, contendo a definição dos conceitos relevantes ao tema; Resultados e 

discussões da pesquisa de campo; e por fim, as Conclusões deste trabalho. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

2.1 Metodologia 

Para este estudo foi realizada uma pesquisa aplicada, com abordagem quanti-

qualitativa, e método de pesquisa de campo. Dessa forma, foram coletados os dados de 

44 empresas do setor de academias da Região Metropolitana de João Pessoa, no período 

de janeiro a agosto de 2015. Para a coleta, foi utilizada a ferramenta Radar da Inovação, 

Metodologia desenvolvida pelo Professor Mohanbir Sawhney, diretor do Center for 

Research in Technology & Innovation, da Kellog School of Management, em Illinois, 

EUA. Essa metodologia é utilizada pelo SEBRAE para mensurar o grau de inovação 

das empresas de pequeno porte atendidas pelo Programa Agentes Locais de Inovação 

(ALI). De acordo com o objetivo desta pesquisa será mensurada apenas a Dimensão 

Relacionamento / Experiência do Cliente, que será a cerne deste trabalho. As 

observações in loco através do desempenho da função extensionista do Programa 

também será levada em consideração na construção dos resultados. 

 

2.2 O Segmento fitness no Brasil 

 De acordo com Kotler e Keller (2006), serviço é qualquer ato ou desempenho, 

essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na 

propriedade de nada. 

 Pode-se, de forma simples, descrever serviços como tudo que inclui as 

atividades econômicas, geradoras de resultados que não estão baseados em produtos, 

nem construções, mas no que é consumido no momento em que são produzidos, e 



oferecem valor agregado àqueles que o adquire. Ou seja, serviços são processos e 

atuações oferecidos ou coproduzidos por uma entidade ou pessoas, para outra entidade 

ou pessoa (ZEITHAML, BITNER, e GREMLER, 2009). 

 Os serviços de fitness continuam crescendo no Brasil, e outro fator que tem 

colaborado para esse resultado é a epidemia da obesidade. Uma pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde revelou que 52,5% da população brasileira estão acima do peso 

ideal. Em 2006 esse resultado era de 43%. Por outro lado, a mesma pesquisa revelou 

que os brasileiros têm se exercitado mais nos últimos seis anos. A quantidade de 

pessoas praticantes de atividades físicas aumentou 18%. (Ministério da Saúde, 2015). 

 Os serviços oferecidos pelas academias de ginástica do país já movimentam 

cerca de R$ 2,45 bilhões (Associação Brasileira de Academias – ACAD/ Internation 

Health, Racquet & Sport Club Association IHRSA - Latin America Report 2012) e 

conta com aproximadamente 316.793 profissionais de Educação Física (SEBRAE, 

2014). 

 Embora se tenha necessidade de estudos mais aprofundados a fim de estabelecer 

características e formas de funcionamento, pode-se encontrar no Cadastro Nacional de 

Atividades Econômicas – CNAE o registro de número 9313-1/00, no qual constam as 

seguintes terminologias: Atividade de academia de ginástica, Academia de musculação 

e aeróbica, Atividade de aeróbica, Alongamento corporal, Anti-ginástica, Atividade de 

Condicionamento físico, Atividade de Instrutores de Educação Física, Fitness, 

Academia de ginástica e musculação, Atividade de hidroginástica, Ioga, Centro de 

Musculação, Serviços de Personal Trainers, Pilates, e Yoga. (IBGE, 2015). 

  

2.2.1 As tendências do segmento 

 Pode-se observar na Tabela 1 como as tendências foram alterando o perfil das 

academias ao longo das décadas. Hoje, a presença da família e a multiplicidade de 

atividades são bem presentes nesses espaços. 

TABELA 1 – A evolução do Mercado de Academias 

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE ACADEMIAS 

1970 
Auge do cooper. As mulheres fazem ginástica rítmica ou calisténica nos clubes e balés. Os 

homens levantam peso nas academias de halterofilismo. 

1980 
Boom da aeróbica. Surgem as academias mistas. As mulheres também começam a praticar 

musculação. 

1990 
As aulas de steps substituem as de aeróbica na preferência dos alunos das academias. O 

ciclismo indoor ou spinning lotam as salas de aulas. 



2000 
As academias deixam de ser exclusividade dos malhadores e passam a atrair idosos, crianças 

e sedentários com novos serviços e áreas de conveniência. 

2013 

A policultura esportiva se consolida: Musculação, Aeróbica, Yoga, Pilates, Remo indoor, 

Esportes aquáticos, artes marciais, Estilo clube com atividades para toda família. Estilo 

wellness, ou seja, qualidade de vida. 

Fonte: Revista Veja Ed. 1697 – adaptado por Miriam Machado (SEBRAE, 2014). 

  

 De acordo com esses dados observar-se que desde os anos 1970 as academia de 

ginástica tem passado por diversas transformações, à medida que as gerações evoluem, 

surgem novas tendências dentro das academias. O local que outrora era frequentado, em 

sua maioria, por homens musculosos praticantes de halterofilismo, hoje atrai crianças, 

idosos e pessoas de todas as faixas etárias, que buscam nas atividades diversos 

objetivos, que variam do estético à qualidade de vida.  

 No que diz respeito à geração atual, percebe-se a tendência baseada em algumas 

características que favorecem o segmento de academias: grupos e serviços baseados no 

estilo de vida das pessoas; serviços envolvendo bem-estar, exercícios físicos e vida 

saudável que interagem com os relacionamentos sociais. O exercício e a manutenção da 

forma física são características marcantes da geração X, pessoas que nasceram entre os 

anos 1960 e 1980. (DEVERSON e HAMBLETT, 1965 apud SERRANO, 2010). No entanto, 

as academias mais atraentes não são interessantes para essa geração, tendo em vista ao 

ritmo frenético e rápido dos jovens frequentadores desse ambiente (ZEITHAML et al, 

2009). 

  Dessa forma, pode-se observar uma tendência na segmentação do público das 

academias, que deverá ser bastante presente nas próximas décadas, tendo em vista que 

os consumidores modernos não fazem uma distinção entre bem-estar, saúde e preparo 

físico, há também uma tendência de igualar o bem-estar com a boa aparência. 

(MATATHIA e SALZMAN, 1998). 

 As tendências e inovações nas academias atingem diversos setores. Algumas 

destas já se encontram presentes nas empresas atendidas pelo Projeto Agentes Locais de 

Inovação – ALI, em João Pessoa. No administrativo apontam-se as novas formas de 

pagamento através de cartão de crédito, e a utilização de software para gestão e controle 

dos processos; a tecnologia também se torna presente através de softwares que 

permitem o monitoramento dos resultados alcançados pelos alunos; a expansão dos 

serviços também tem feito com que algumas academias possam estender seus serviços a 

clubes, condomínios, hotéis, além de formarem redes e franquias. Outra tendência no 



serviço é a oferta de novas modalidades, como zumba, spinning, GAP (glúteo, abdômen 

e pernas), Circuito Funcional, entre outros. 

 No macro ambiente também se encontram novas tendência para o setor: 

academias específicas para portadores de necessidades especiais; academias com 

pegada ecológica, como é o exemplo da EcoFit, de São Paulo; academias dentro de 

templo religioso; e seguro específico para o setor, criado pela Porto Seguros.(SEBRAE, 

2014). Contudo, nada provoca mais preocupação aos empresários do setor em João 

Pessoa, do que a chegada das academias com conceito low cost, uma das tendências em 

ascensão no setor de fitness do país e da cidade. 

 

2.3 As academias com conceito Low Cost / Low Price 

 Um dos fatores que favoreceram o crescimento do setor de academias no país 

são as mudanças no contexto econômico não tão recentes. No entanto, as classes C e D 

ainda permanecem à margem do mercado de fitness, pelo fato de as empresas cobrarem 

preços que fogem de suas realidades. Pensando nesse aspecto, alguns empreendimentos 

adotaram o modelo americano low cost/low price (baixo custo/baixo preço) para 

alcançar essa fatia do mercado. 

 Diante dessas mudanças, empresas prestadoras de serviços tradicionais com 

elevados padrões de atendimento personalizados, como as companhias de aviação civil, 

redes hoteleiras e academias, veem no modelo de negócio americano low cost / low 

price, uma nova forma de ofertar seus serviços. 

 Especialistas acreditam que a tendência das academias de ginástica será adotar 

estratégias baseadas na diferenciação de seus produtos e serviços, oferecendo 

equipamentos modernos, diversificação das modalidades e a especialização em nichos 

específicos, ou seja, a segmentação. 

 Embora as tendências de mercado orientem para a segmentação, algumas 

empresas no setor de fitness optaram caminhar ao contrário dessa linha e adotaram 

modelos de negócio com conceito low cost e têm obtido resultados expressivos desde a 

implantação do modelo em 2009, inclusive alcançando altos níveis de marketshare, ou 

seja, participação no mercado (ROQUE, 2012).  

 Para o consultor Ray Algar, diretor da Oxygen Consulting, do Reino Unido, 

citado no Portal da Educação Física (2015), as vantagens das academias low costs 

diante das tradicionais são as seguintes: simplicidade, pelo fato dos clientes entenderem 

seu conceito rapidamente; disponibilidade, por terem possibilidade de saber mais sobre 

elas na internet, e porque oferecem horários de funcionamentos longos, inclusive, fora 



do país, onde algumas academias deste modelo funcionam 24 horas; e por último, 

acessibilidade, pois normalmente têm preços 50% mais baratos que as tradicionais.  

 No entanto, como em todo negócio, pode-se observar os aspectos negativos 

destas academias, para isso será usado como exemplo uma grande rede implantada na 

capital carioca. Como os preços oferecidos são o grande atrativo do negócio, o 

marketing dessas empresas é bastante agressivo na precificação, e isso, de fato, tem 

gerado um grande número de clientes. Portanto, para se matricular, os clientes devem 

aderir planos anuais, garantindo assim sua fidelização, por pelo menos um ano; durante 

os horários de rush nos turnos manhã e noite, os clientes fazem filas para revezarem os 

aparelhos. Outro detalhe desse modelo de academia é a grande dificuldade dos alunos 

obterem orientações de algum professor, ou seja, quase não há atendimento. O que 

chama a atenção para a importância do relacionamento na prestação de serviços. 

(ACIOLI e UCHÔA, 2015).  

 

2.4 A Experiência do Cliente como diferencial competitivo  

 Para Zeithaml et al (2009), os serviços carregam alto teor de qualidades de 

experiência e de credibilidade em relação aos produtos. Dessa forma, a maneira com a 

qual os clientes avaliam a experiência real se torna essencial para sua satisfação e 

decisão de adquiri-lo novamente. Para alguns especialistas renomados “a experiência é 

o marketing”.  

 Diante disso, tanto as empresas de bens de consumo, quanto de prestação de 

serviços, são orientadas a gerar “experiências inesquecíveis para seus clientes.” A 

geração e a gestão de processos e experiências eficazes são tarefas administrativas 

essenciais para qualquer empresa de serviços.  

 Uma pesquisa demostrou que os consumidores dotam qualidades positivas para 

uma empresa e seus funcionários se usufruírem de uma boa experiência com um 

funcionário durante a prestação do serviço (ZEITHAML et al, 2009).  O que aponta a 

importância das empresas capacitarem e habilitarem seus colaboradores para 

oferecerem uma excelente prestação de serviços, o que fará com que seus clientes 

obtenham experiências inesquecíveis capazes de gerar retenção e fidelidade. 

 

2.4.1 A satisfação do cliente  

 De acordo com Zeithaml et al, (2009), a satisfação do cliente é determinada de 

acordo com sua avaliação para um produto ou serviço, baseado no suprimento de suas 



expectativas e necessidades. Para os serviços que surpreendem de forma positiva seus 

consumidores, a satisfação pode ser definida como “encantamento”.  

 A empresa deve mensurar a satisfação de seus clientes com regularidade, pois 

satisfazê-los é a única forma capaz de mantê-los fiéis por mais tempo. Podemos 

observar que um cliente satisfeito fala bem da empresa, compra mais, dá menos atenção 

às propagandas dos concorrentes, e, para empresa, custam mais baratos que os novos, 

tendo em vista que o bom relacionamento faz com que as transações se tornem 

rotineiras. (KOTLER e KELLER, 2009). 

 

2.4.2    A importância dos colaboradores na prestação de serviços 

 Zeithaml et al (2009) defende que para os clientes de empresas prestadoras de 

serviços, a equipe de colaboradores é a personificação do produto, ou seja, durante o 

atendimento os colaboradores se tornam a representatividade do serviço oferecido. O 

que os tornam essenciais no processo de mensuração da qualidade, pois é o 

relacionamento do cliente com as pessoas, que oferecem serviços, que determina suas 

percepções de qualidade. (BECKWITH, 2003). 

 

2.4.3 A Experiência do Cliente de acordo com o Radar da Inovação 

 O Radar da Inovação é a metodologia utilizada pelo SEBRAE para avaliar o 

desempenho das empresas, relacionado à inovação e à gestão da inovação. Essa 

ferramenta é utilizada pelo Programa ALI durante suas visitas às empresas aderentes. 

(SEBRAE, 2011). O Radar é divido em 13 dimensões, cujas pontuações variam de 1,0 a 

5,0, de acordo com o desempenho apresentado pela empresa no momento da aplicação.  

Tabela 2 – Descrição das Dimensões do Radar da Inovação. 

OFERTA Refere-se aos produtos oferecidos pela empresa ao mercado. 

PLATAFORMA 

É o nome dado a um conjunto de componentes comuns, métodos de montagem ou 

tecnologias que são usadas, de forma “modular”, na construção de um portfólio de 

produtos. 

MARCA 
É compreendida como o conjunto de símbolos, palavras (slogan) ou formatos 

pelos quais uma empresa transmite sua imagem, ou promessa, aos clientes. 

CLIENTES 
São pessoas ou organizações que usam ou consomem produtos para atender suas 

necessidades. 

SOLUÇÃO 
É a combinação customizada e integrada de bens, serviços e informações capazes 

de solucionar demandas dos clientes. 

RELACIONAMENTO 

Originalmente denominada de “Experiência do Cliente”, leva em conta tudo que 

o consumidor vê, ouve, sente ou experimenta de algum modo, em todos os 

momentos ao interagir com a empresa. 

AGREGAÇÃO DE 

VALOR 

Esta dimensão considera os mecanismos pelos quais uma empresa capta parte do 

valor criado. Isto é feito, normalmente, pela análise da Cadeia de Valor, para 

descobrir fluxos de receita não explorados e formas de captar valor a partir de 

interações com clientes e parceiros. 

PROCESSOS 
São as configurações das atividades usadas na condução das operações internas à 

empresa. 



ORGANIZAÇÃO 
Refere-se ao modo como a empresa está estruturada, quais as parcerias 

estabelecidas e, o papel e responsabilidades dos colaboradores. 

CADEIA DE 

FORNECIMENTO 

Corresponde à sequência de atividades e de agentes que movem os produtos, 

serviços e informações da origem à entrega. 

PRESENÇA 

Relaciona-se aos canais de distribuição que a empresa utiliza para colocar seus 

produtos no mercado e, também, aos locais em que esses itens podem ser 

adquiridos pelos consumidores. 

REDE 
Esta dimensão cobre os aspectos relacionados às formas pelas quais a empresa 

conecta-se aos seus clientes. 

AMBIÊNCIA 

INOVADORA 

Uma forma de avaliar esta dimensão é medir a fração da equipe que é composta 

por profissionais que tem formação voltada para o ensaio e a pesquisa. 

Fonte: SISTEMALI (2015), adaptado de Bachman e Destefani (2008).  

 A consolidação dos escores de cada Dimensão resulta na geração de um gráfico, 

auxiliando, de forma didática, a compreensão dos empresários. 

Figura 1 – Radar da Inovação  

 

Fonte: SISTEMALI (2015), adaptado de Bachman e Destefani (2008).  

 

  Contudo, para efeito desta pesquisa será utilizada apenas os resultados obtidos 

na dimensão RELACIONAMENTO / EXPERIÊNCIA DO CLIENTE. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Relacionamento / Experiência do Cliente 

 Como visto anteriormente, a experiência do cliente com as empresas tem um 

forte caráter emocional, influenciado pelas sensações percebidas durante o 

relacionamento com estas. Baseando-se nisso, a Dimensão escolhida do Radar da 

Inovação para esse estudo será apresentada de acordo com os itens que a compõe. 

 

      3.1.1 – Facilidades e Amenidades  

 Neste item são avaliadas as ações que as empresas adotaram para fortalecer seu 

relacionamento com o público. Durante o acompanhamento das academias da Região 
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Metropolitana de João Pessoa, observou-se a criação, por algumas empresas, de centrais 

de telemarketing, cujo objetivo é o estabelecimento de um canal mais direto com seu 

público. O vitrinismo também está presente em algumas destas, que, além de serviços, 

oferecem produtos, como roupas, acessórios e suplementos alimentares. 

 O design e a decoração dos espaços também atraem e ajudam a fidelizar clientes, 

para isso algumas academias da cidade têm investido em infraestruturas, comunicação 

visual e na disposição ergonômica dos aparelhos e equipamentos. Outra característica 

observadas pelos clientes é a participação das empresas em ações ou projetos sociais, o 

que ainda é muito incipiente em João Pessoa. Algumas já trabalham com essa visão, 

apoiam ações, mas preferem não divulgar em seu Marketing, já que os empresários 

alegam encarar isso como ações pessoais e não profissionais. 

 Alguns programas de fidelização já se estabelecem em algumas empresas 

participantes, como planos anuais, semestrais e trimestrais. Além da distribuição de 

pass free (cartões que oferecem gratuitamente a experimentação dos serviços por um 

período pré-determinado) para os clientes convidarem outros clientes (prospects). 

Porém, é através das promoções que a maioria das empresas busca atrair e reter seu 

público alvo.  

 Contudo, vale chamar a atenção para a precificação adotada pelas empresas, 

após o advento das academias com modelos low cost na cidade. Diante disso, as 

concorrentes tradicionais estão baixando os preços de seus serviços, colocando em risco 

a sustentabilidade do negócio. Essa guerra de preços é preocupante enquanto estratégia 

mal desenhada, principalmente quando baseiam sua precificação na oferta do 

concorrente, sem o devido planejamento de seus custos com a manutenção do negócio. 

 

      3.1.2 – Informatização 

 Este item também abordado na Dimensão relacionamento / Experiência do 

Cliente trata o uso da tecnologia da informação para o fortalecimento da experiência do 

cliente com a empresa. De acordo com essa visão, pode-se observar que todas as 

academias analisadas estão presentes nas redes sociais, mas apenas algumas têm o 

gerenciamento desses canais realizado por empresas ou profissionais especializados em 

mídias sociais (Social Media). Foram encontrados alguns resultados bastante positivos, 

como é o exemplo de uma academia com mais 12.000 likes em sua fanpage no 

Facebook®; e outra que trabalha seu Marketing, quase que exclusivamente, pela Rede 

Social Instagram®; através deste canal a empresa, além de divulgar seus serviços, 



mantém um relacionamento mais próximo com seu público, já que o próprio empresário 

gerencia o perfil.  

 Outra tendência observada é o desuso dos websites, que, em algumas academias, 

foram substituídos pelas redes sociais. De acordo com Claudio Torres (2009), os sites 

originais evoluíram para redes e mídias sociais. Na opinião do autor todos são websites, 

mas a programação e a forma de utilização é que o torna um ambiente único. 

 Algumas academias já utilizam a tecnologia de forma mais ousada, através de 

dispositivos móveis, fornecem um aplicativo que permite a orientação e o 

acompanhamento dos resultados alcançados pelos alunos, gerando dessa forma mais 

valor ao seu negócio, tendo em vista que grande parte do público das academias é 

formada pelo público jovem, usuários frequentes das novas tecnologias. 

 Na primeira etapa do Programa Agente Local de Inovação (2014/2016), foi 

aplicado o Radar da Inovação 0, em 44 academias da Região Metropolitana de João 

Pessoa. Com isso pode-se mensurar o grau de inovação destas empresas naquele 

momento, antes mesmo da aplicação das primeiras ações sugeridas pelo programa após 

as análises. 

 Para facilitar a compreensão dos resultados, as médias dessas empresas serão 

apresentadas em dois blocos, o primeiro com as 14 empresas que também participaram 

do Programa ALI (2012/2014), o segundo, formado pelas 30 novas aderentes. 

Figura 2 – Radar da Inovação com as médias das 14 academias que também 

participaram do Programa ALI (2012/2014) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 3 – Radar da Inovação com as médias das 30 academias novas aderentes ao 

Programa ALI (2014/2016) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4 CONCLUSÃO 

 A média geral do Radar da Inovação do Programa ALI (2012/2014), apresentada 

na Figura 2, aponta que na Dimensão Relacionamento/Experiência do cliente tais 

empresas são classificadas, de acordo com a metodologia, como INOVADORA 

OCASIONAL, o que significa, na prática, que elas têm investido em ações para 

fortalecer o relacionamento com seus clientes, seja pelas sugestões do Programa ou pelo 

perfil dos próprios empresários. A média apresentada é resultado de escores que 

variaram entre 2,0 e 5,0 na Dimensão estudada. 

 Na Figura 3 – Radar da Inovação, com as médias das novas aderentes do 

Programa ALI (2014/2016), a média Relacionamento/Experiência do cliente gerou um 

escore 3,0; um número relevante para um Radar com resultados preliminares, antes 

mesmo das primeiras sugestões de ações do programa. Com esse resultado as empresas 

se classificam também como INOVADORA OCASIONAL. A média foi gerada por 

escores individuais que variaram de 1,0 a 4,0. O que chama a atenção para o fato da 

maioria das empresas pesquisadas nesse grupo não investir, pelo menos naquele 

momento, na qualidade do relacionamento com seus clientes. Por outro lado, mesmo 

que em minoria, temos empresas com escores acima da média na Dimensão estudada. O 

desempenho dessas empresas nos aponta o perfil inovador de seus proprietários, já que, 

durante a pesquisa, nenhuma ação tinha sido sugerida pelo Programa. 
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 Diante do exposto pode-se concluir que as empresas, que, de alguma forma, 

investem no relacionamento com seus clientes têm mais oportunidades de fidelizá-los.  

 Quanto à inovação, verificou-se como tais ações, voltadas para a Dimensão 

Relacionamento/ Experiência do Cliente, podem gerar resultados significativos. Por 

isso, os empresários devem ficar atentos às novas tendências e investir em ações 

eficazes que gerem melhores resultados em seus negócios. 

 Na Região Metropolitana de João Pessoa, assim como no Brasil, o segmento de 

academias tem provocado mudanças na economia, o que revela o potencial do mercado. 

Todavia, tal fenômeno também provoca o surgimento acirrado da concorrência, 

apontado pela vinda das grandes redes de academias com modelo low cost para cidade.  

 Logo, os empreendedores devem ficar atentos ao mercado, ser criativos e 

implantar inovações em seus negócios, a fim de fortalecer o relacionamento com seus 

clientes, proporcionando-lhes experiências positivas inesquecíveis, que serão validadas 

como diferencial competitivo. 
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