
Só para mulheres 
Cresce o número de franquias especializadas para mulheres 

As mulheres já compõem a maioria entre os empre-
endedores nacionais. Praticamente metade do número 
de empresários do Brasil são do sexo feminino. Elas já 
representavam, em 2010, 48,3% do total do empresariado 
brasileiro, conforme o GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor - uma instituição acadêmica global, sem fins lu-
crativos, de monitoramento empresarial). 
Apesar da medicina estética e a dermatologia estarem 
evoluídas, existem as perdas de músculo, massa óssea, 
força e, inclusive, de altura, que não diminue com a idade, 
pelo contrário. A regressão dos números se inicia aos 25 
anos, quando a mulher começa a ter sua capacidade ae-
róbica diminuída de 1% a 2% por ano. A tendência infeliz-
mente tem direção única: para baixo. Quando chega aos 
35 anos, a mulher começa a perder de 140 a 170 gramas 
de massa muscular ao ano. Aos 45, na pré-menopausa, as 
alterações se aceleram. Até a estatura diminui (entre 0,3 
e 0,4 centímetro ao ano). Por volta de 55 anos, com a ins-
talação da menopausa, é o ápice. Tudo se altera. A perda 

óssea anual aumenta para até 2%. Quando se chega aos 
65 anos, a capacidade respiratória reduz em 40% e a mas-
sa muscular 25%. O fato é que, por mais que se pratique 
atividade física e se cultive bons hábitos alimentares, o 
envelhecimento é irreversível, mas, pode ser atenuado. 
Independentemente da idade, nunca é tarde para come-
çar a se exercitar. Mas, são poucas as mulheres que, tra-
balhando e tendo uma vida ativa, dispõem de duas horas 
livres para frequentar uma academia. 

NÃO TER TEMPO DEIXA DE SER "DESCULPA" 
Já existem espaços especiais de mulheres para "mulhe-
res". Sim, com ambientes puramente femininos, onde 
com apenas 30 minutos, em algumas vezes por semana, 
elas podem se exercitar de forma direcionada. Quando 
exercita o corpo a mulher melhora a resistência física, au-
menta a autoestima e, assim que percebe os primeiros 
resultados e melhora consequentemente a produtivida-
de, de quebra influencia a produtividade no trabalho. E A ut
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sabemos que exercícios feitos de forma regular aumenta 
a expectativa de vida, além de aprimorar o desempenho 
sexual. "Temos vários casos de sucesso, de perda de 
peso, de ganho de disposição, ganho de massa, mulhe-
res que superaram a depressão, conquistaram grandes 
amigas, entre diversos outros. Uma curiosidade interes-
sante é que muitas das franqueadas Contours já foram 
alunas, gostaram tanto do serviço e dos resultados que 
optaram por abrir a sua unidade", diz Carol Nunes, coor-
denadora de marketing da Contours Brasil. 

CURVES NO MUNDO 
A primeira academia exclusiva para mulheres surgiu no 
Texas, nos Estados Unidos, em 1992, pelas mãos do ca-
sal Gary e Diane Heavin, que atuavam nas áreas de edu-
cação física e publicidade, respectivamente. O principal 
objetivo do casal foi criar um espaço inclusivo e agrega-
dor, onde as mulheres se sentissem em casa, além de 
propiciar uma rede de apoio. Os resultados obtidos com 
a primeira unidade fizeram com que surgisse a primeira 
franquia, em 1995, também no Estado do Taxas. De lá pra 
cá, a Curves alcançou a marca de 10 mil unidades aber-
tas, tornando-se a maior franquia de fitness do mundo, 
com quatro milhões de alunas em 70 países. 
Hoje a Curves Brasil conta com um franqueador máster e 
aproximadamente 200 franquias entre as que estão em fun-
cionamento, para inaugurar ou reinaugurar. Com certeza en-
tre os franqueados que conduzem a rede tem mais mulheres, 
no entanto, em contrato esse número pode ser equilibrado, 
conta Marina Rachid, 28 anos, responsável pelo departamen-
to de marketing da Curves Brasil desde janeiro de 2010. 
Com pouco mais de oito anos de atuação no Brasil, a 
Curves está em 17 Estados brasileiros. Especializada no 

atendimento ao público feminino de todas as idades, a 
academia de mulheres foi a primeira a chegar ao país 
em 2003, introduzindo o inovador método de condiciona-
mento físico e de redução de peso e medidas, composto 
por um circuito de exercícios realizados entre oito e treze 
equipamentos hidráulicos, que evitam o risco de lesões 
e trabalham dois grupamentos musculares de cada vez, 
podendo queimar até 500 calonas por dia. 
Alegando confidencialidade de contrato, a Curves só não 
informa o número, mas confirma que as franquias são 
conduzidas por uma grande maioria de mulheres. Por ser 
uma academia para o público feminino em geral, suas ca-
racterísticas atraem mulheres de todos os tipos físicos e 
comportamentais. "Há um grande número de alunas que 
optam pela Curves por não se identificarem principal-
mente com o atendimento e acompanhamento que tem 
em uma academia tradicional, mas também há aquelas 
que não têm mais tempo além dos 30 minutos para de-
dicar a uma atividade física", explica Marina Rachid. "O 
fato dos equipamentos serem hidráulicos também atrai 
muitas mulheres que não estão acostumadas com a ativi-
dade física ou não poderiam freqüentar outras academias 
devido ao alto impacto", completa a responsável pelo de-
partamento de marketing da Curves Brasil. 

O MARKETING CURVES 
O marketing da Curves trabalha em duas frentes pnnci-
pais: captação de novas alunas e fidelização das alunas 
atuais. "Devido a isso, ao longo do ano são desenvolvi-
das campanhas e atividades para atrair e envolver esses 
dois grupos", explica Marina, que informa ainda que os 
investimentos em marketing são feitos de acordo com os 
investimentos dos franqueados. 

Uma das vantagens obtidas pelas sócias da 
academia é a Ferramenta Nutricional Mais 
Curves, um portal exclusivo que disponibiliza 
um sistema de acompanhamento nutricional, 
com dicas de cardápios e as devidas substi-
tuições alimentares, um diário de calorias, di-
cas de como comer fora, além de uma área 
para administração pessoal onde é possível 
formatar sua própria dieta, a partir de subs-
tituições indicadas no próprio site. O espaço 
conta ainda com artigos sobre moda, beleza, 
bem-estar, família, finanças e carreiras. Com-
provado cientificamente, o método Curves 
está presente em mais de 70 países e promete 
entregar às mulheres o que elas mais querem: 
resultados. 
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CONTOURS 
Seis anos depois, em 1998, em Nicholas-
ville, Kentucky; Estados Unidos, surgia a 
primeira Contours. Desde então, já são 
mais de 1000 unidades em mais de 28 
países, entre eles EUA, Canadá, México, 
Inglaterra, Irlanda, Espanha, África do Sul, 
Austrália, índia, China. 
"Os principais franqueadores da Contours 
são pessoas que trabalhavam em diversos 
ramos e foram em busca de realizar o so-
nho de ter seu negócio próprio, muitos 
não têm conhecimento na área de fitness, 
nem de gestão, mas se encantaram com 
o conceito da Contours e decidiram mon-
tar a sua unidade com nosso suporte", diz 
a coordenadora de marketing da Contours Brasil. "Não chega 
a ser curioso, mas, a grande maioria dos franqueados da mar-
ca são mulheres, mas também têm franqueados homens". 
A primeira unidade Contours do Brasil foi a de Fortaleza, aber-
ta em julho de 2004, seguida pelas unidades do Itaim Bibi 
(2004) e de Pinheiros (2005), em São Paulo. Hoje, já são mais 
de 100 unidades espalhadas por todo o território nacional e 
milhares de alunas ativas. De acordo com Carol, a identifica-
ção do conceito de negócio para mulheres faz com que 90% 
dos franqueados sejam mulheres, por conhecerem bem seu 
público. "Há unidades, por exemplo, que possuem três só-
cios homens e são muito bem geridas, mas eles têm o cuida-
do de manter a privacidade das alunas e ter uma gerente para 
cuidar dos assuntos internos", explica. 
O público é composto basicamente por mulheres ocupadas, 
que se preocupam com a saúde, mas não tem muito tempo 
e nem vontade de ficar 2h em uma academia, Após uma pes-
quisa foi apontado que 91% das alunas exercem alguma fun-
ção no mercado de trabalho: 46% estudam e 44% têm filhos, 
ou seja, são mulheres atarefadas que não abrem mão de ter 
seus minutos de cuidado com a saúde e o bem-estar, com o 
conforto e a privacidade que a academia oferece. 
"A Contours é feita para a mulher que não tem muito tempo 
livre em seu dia", explica a coordenadora do marketing da 
empresa. Com um sistema de treino em circuito rápido (30 
minutos) ela trabalha todas as partes do corpo e, em um só 
lugar, a mulher pode fazer sua atividade física, uma massa-
gem, uma aula de pilates ou dança e ainda receber dicas de 
uma nutricionista. '"Tem um vasto leque de serviços para que 
a mulher tenha a praticidade no tempo que precisa", explica 
ela. Além dos serviços, também oferecem eventos e aulas es-
peciais coletivas que ajudam a criar vínculos com as alunas e 
melhorar os resultados. Por terem uma equipe pequena, as 

MARKETING CONTOURS 
Presente nas redes sociais, com dicas de saúde, artigos so-
bre o universo feminino, a Contours interage com as seguido-
ras, sejam elas alunas ou não. "Lançamos uma pesquisa re-
cente para conhecer melhor nosso público e saber a opinião 
delas, assim como pretendemos nos aprofundar em seus de-
sejos e expectativas através de novas pesquisas". Na mídia 
a conversa é através de veículos de massa como revistas e 
TV com programação voltada ao público feminino. 'Além de 
constantes ações locais nas proximidades das academias, 
para sempre estar próximo e encantar este target", informa 
Carol. 

Com um investimento de R$ 1 milhão em 2011, a Contours 
focou seus esforços para mídia de massa offline e online. 
"Neste ano estamos com um projeto em andamento de endo-
marketing, no qual nossa idéia é encantar também de dentro 
para fora. Vamos incentivar todas as colaboradoras e franque-
adas Contours através de prêmios pelos resultados alcança-
dos durante todo o ano e, ao final, as unidades que mais se 
destacarem ganharão um cruzeiro para toda equipe", conta a 
coordenadora de marketing da Contours Brasil. 'Além desta 
ação 'de dentro para fora', investiremos com mais força na 
internet com suas diversas ferramentas, que julgamos ser um 
ótimo meio para chegar ao nosso público que está espalhado 
por todo Brasil, "teremos R$ 1 milhão para investir em 2012", 
avisa Carol. • 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 470, p. 52-54, mar. 2012.




