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As academias expressas para mulheres já não são mais novidade no mercado de Rio de 
Janeiro e São Paulo. Até opções que aceitam ambos os sexos surgiram ao longo dos últimos 
anos. No entanto, a rapidez dos exercícios de 30 minutos parecem não ser mais diferencial 
suficiente para a Contours, a ponto de ela tirar o Express do nome. A proposta é fazer das 
unidades franqueadas, mais que academias: clubes femininos, com direito a massagens 
estéticas e de relaxamento, e até depilação.  
 
 “O nosso produto principal continua sendo a ginástica de 30 minutos, mas agregamos outros 
serviços principalmente em estética. Queremos fazer com que nossa clientela, cujo poder 
aquisitivo é elevado, fique mais tempo conosco”, justifica Cassiano Ximenes, franqueado 
master da Contours, no Brasil. Ele não teme que a rede perca sua identidade com as 
mudanças, uma vez que os novos serviços não colidem com o produto principal da empresa.  
 
Além de massagens para relaxamento, há opções estéticas, como a drenagem linfática. As 
academias que possuírem espaço ocioso devem oferecer também aulas de pilates e ioga. Esses 
dois últimos serviços serão incorporados aos poucos, segundo Ximenes, em virtude da 
operação própria desse tipo de aula. Diferentemente da ginástica expressa, em que as alunas 
podem chegar a qualquer horário e entrar no circuito de equipamentos, no caso de pilates e 
ioga há necessidade da organização de turmas. Cinco unidades já oferecem essas aulas.  
 
NOVO MERCADO. José Schwartz, da Schwartz Consultores, não vê com bons olhos as 
mudanças pelas quais a rede de academias americana vem passando. Ele enxerga esse 
reposicionamento como demonstração dos desafios que enfrenta uma empresa ao tentar se 
inserir em um novo mercado após a entrada de uma concorrente pioneira.  
 
“O pioneirismo conta pontos. Recuperar o tempo perdido por meio da incorporação de 
conceitos que esbarram em outros segmentos é estratégia arriscada”, analisa Schwartz. “A 
Contours estava com um negócio altamente segmentado e, com os novos serviços, passa a 
disputar mercado com outras empresas, como as academias tradicionais. A concorrência 
aumenta e, conseqüentemente, o risco do negócio”.  
 
O franqueado master, Ximenes, rebate as informações. Ele aponta a inserção dos novos 
serviços como um diferencial responsável pela fidelização das alunas. Já quanto a 
concorrência, garante não enfrentar dificuldades. “O Brasil ainda tem muito mercado para ser 
desenvolvido, fazendo com a que a concorrência seja interessante no processo de educação da 
população sobre a importância da atividade física. Além disso, a presença de concorrentes só 
estimula as empresas a melhorarem ainda mais seus serviços”, diz.  
 
 
A empresa possui hoje 70 unidades distribuídas por 14 estados, mais o Distrito Federal. A 
meta é terminar 2008 com cem academias e expandir esse número para 200 franquias abertas 
até 2011. Para isso, novos candidatos vêm sendo prospectados pela empresa, principalmente 
em São Paulo e no Rio de Janeiro. Homens são admitidos como franqueados, mas apenas 
quando há contratação de uma operadora mulher, já que as academias são exclusivas para 
mulheres.  
 
 Leandro Jordão é um dos homens que decidiu explorar esse universo feminino por meio da 
rede de academias. Além de ter uma unidade no Centro do Rio de Janeiro há um ano e meio, o 
franqueado atua no conselho de administração da marca e aprovou a inserção de novos 
serviços e a modificação no nome. Para ele, as mudanças demonstram que a Contours é mais 
completa. “Todas as grandes redes estão caminhando nesse sentido, mesmo as que não 
adotam o modelo do circuito”, afirma.  
 
filosofia.Ele enfatiza ainda que os complementos não alteram a filosofia da rede de academias, 
cujo foco são os resultados sensíveis em pouco tempo. “Continuamos apostando nos circuitos 



de alta redução de pesos e medidas e elevada capacidade de perda de calorias como grande 
diferencial de nossas unidades”, destaca Jordão.  
 
O franqueado acrescenta o serviço de orientação alimentar conduzido por nutricionistas em 
todas as unidades. É possível ainda fazer limpeza de pele, RPG, massagens que estimulam 
pontos nos pés e massagens com eletrodos que rompem as moléculas de gordura. Jordão 
afirma que o cuidado com os vestiários também é marcante nas academias desde a chegada 
da Contours no Brasil, com disponibilização de secadores de cabelo e duchas bastante 
potentes.  
 
“É uma proposta de bem-estar. O desejo da marca é se tornar um clube de serviços. Fazer 
com que a mulher encontre tudo que ela precisa para se embelezar, relaxar”, resume o 
franqueado. Ele garante que o reposicionamento já vem rendendo frutos, como o aumento da 
procura de novos candidatos. Jordão mesmo garante ter interesse em abrir mais uma unidade.  
 
Gilvan Vasconcelos, sócio de uma das unidades da rede com mais três pessoas, também está 
satisfeito com os rendimentos de sua unidade, que ainda não completou um ano. Ele afirma 
que, após a inauguração, não houve qualquer mês que terminasse no vermelho. “Somente 
agora estamos começando a ter retorno do investimento, mas nos demais meses fechamos 
sempre empatando gastos e faturamento”, conta.  
 
Hoje, já no ponto de equilíbrio de seu negócio, Gilmar tem 210 alunos matriculados em sua 
academia. Como a unidade tem 300 metros quadrados, estando apenas 180 deles em uso, o 
franqueado aguarda ansiosamente autorização para acrescentar aulas de pilates e yoga. Para 
isso, já está fazendo pesquisas com as alunas para levantar os horários adequados para as 
turmas.  
 
“Estamos levantando qual o grau de interesse, a aceitação, o melhor horário e como as alunas 
vão se comportar — revezando as atividades com o circuito ou optando por realizar os 
exercícios em dias distintos”, afirma.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 mar. 2008. Seu Negócio, p. B-18. 


