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O verão se aproxima e, ao mesmo tempo, torna-se um 

vilão e amigo. Vilão daqueles que adoram ir à praia e que 

ainda não se sentem tão à vontade por conta da briga com 

a boa e velha barriguinha. Pode ser considerado amigo, das 

academias, que ficam lotadas de pessoas buscando  

objetivo único, colocar um ponto final neste  terrível embate. 

Com o verão, a procura por academias aumenta e, 

com isso, a briga fica mais acentuada por conquistar novos 

alunos e preservar os frequentadores natos. E é nessa hora 

que o marketing precisa suar a camisa e pensar em 

estratégias que cativem alunos-clientes. Neste momento quem mais malha é o marketing 

que com suas funções é adotado como salvador para auxiliar na busca por inovações, 

criando atrativos que vão além do sofrimento do supino e dos abdominais. 

Para compreendermos o marketing aplicado em academias, esporte ou ao segmento 

fitness, é necessário entender que está dividido em dois conceitos. O primeiro considera o 

marketing em nível macro, analisa as forças externas que afetam a indústria como um 

todo, numa tentativa de ganhar vantagem competitiva. O segundo define o marketing em 

nível micro e inclui uma série de atividades realizadas pela empresa com o fim de 

conquistar e manter clientes. O marketing esportivo não envolve apenas a venda  de 

eventos esportivos, ele deve estar relacionado a  aplicação dos princípios de marketing a 

qualquer produto (bens, serviços, pessoas, lugares, ideias) da indústria do esporte.  

O foco central consiste nas atividades que visam satisfazer as expectativas e 

necessidades do mercado consumidor. O marketing é mais do que apenas uma atividade 

empresarial. Os negócios existem numa variedade de ambientes políticos, sociais e 

econômicos, os quais estão sempre oferecendo oportunidades e ameaças. 

Apresentaremos algumas ações de marketing que podem ser adotadas em academias de 

ginastica, ou seja, o marketing caindo na malhação. 

Ao analisarmos as percepções que os indivíduos têm sobre os serviços prestados 

numa academia de ginastica podemos considerar alguns pontos determinantes como 

indicadores do serviço como: acesso, comunicação, competência, cortesia, credibilidade, 

confiança, receptividade, segurança, tangibilidade, compreensão e conhecimento do aluno. 

Para cativar o cliente pode-se adotar a linha Tailor Made, na qual o cliente paga apenas 

pelo que for usar, o que difere daqueles planos que a maioria das academias adota.  

O que interessa é criar um ambiente de relacionamento, algumas academias já 

adotam ações, uma vez por mês o suor sai de cena para dar espaço à cultura, 

promovendo espaços para  divulgações de eventos culturais como divulgação de fotos, 

exposições, projetos de artistas plásticos e arquitetos, espaços para concertos e happy 

hour com objetivo de atrair seu público e propiciar um espaço de relacionamento. 



 

Deve-se atentar também para adoção de ações de merchandising com design e 

decoração de que malhar não é sofrer, e sim um local aonde venham diariamente, cuidem 

da saúde, mas, ao mesmo tempo, também se divirtam e encontrem amigos. 

Adotar promoções do tipo quem se matricula na academia ganha kits diferenciados e 

exclusivos, contendo mochila, toalha, sacolinha de praia, garrafinha de água, sandálias 

havaianas, blocos de anotações, entre outros. Verifica-se algumas academias com 

promoções para os clientes que mais frequentam a academia durante um ano ganhando 

uma  viagem com tudo pago para  determinadas cidades e ou regiões. 

Toda academia deve cuidar da gestão de sua marca praticar Branding como postura 

empresarial, lembrando que a marca vai muito além daquele símbolo na entrada da 

academia, ou aquele logo no canto superior esquerdo do site, a marca é o sentimento que 

os alunos têm pela academia. Quando falamos em Branding com foco no segmento 

fitness, esse conceito adquire uma importância ainda mais peculiar, estamos falando do 

setor de serviços, vendemos o intangível, esses se tornarão tangíveis com o 

relacionamento do cliente com as instalações físicas da academia, seus professores, 

colaboradores e alunos.  

O que atrai e retém o aluno é a qualidade de atendimento que ele recebe de uma 

atendente e de um personal  trainer, a  textura da toalha no vestiário, o cuidado com que é 

preparado o sanduiche natural na lanchonete da academia, todos esses  fatores 

contribuem para posicionar a marca da  academia. 

Se o aluno frequentar uma academia em que ele se sinta bem e tenha orgulho de 

malhar lá, certamente  ele vai dar alguns  check-ins no Foursquare por meio de  seu 

smartphone e fará divulgações da  marca para seus amigos no Facebook e Twitter.. 

Dessa forma é possível rever seu orçamento com propaganda tradicional, e passar a 

divulgar sua marca com seus clientes satisfeitos através das redes sociais atingindo seu 

público de forma seletiva. Adotar ações de marketing para comunicar a marca estende a 

cor da parede da academia, o cheiro do sabonete líquido do vestiário, o jeito de a 

recepcionista atender ao telefone, a conversa sobre a academia com o colega durante o 

suco comunica a marca.  

Tudo que se refere a ações de marketing como produto-serviço, localização, 

promoções e preço comunica a marca da academia. Percebe-se que poucas academias 

executam de forma planejada ações de marketing em sua forma plena. Os resultados 

serão frutos de ações continuas e não para determinada época do ano. 

A concorrência cada vez mais acirrada, a dificuldade de ser percebido como diferente 

e uma exigência cada vez maior dos consumidores brasileiros forçam os proprietários de 

academia a não adotar práticas únicas de marketing por muito tempo isso levará a marca a 

se reposicionar. O marketing precisa malhar sempre para atingir boa performance. 
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