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Resumo 

O propósito da presente dissertação é compreender as motivações para a prática de actividades 

de fitness em contexto de ginásio. A falta de estudos nesta área e a necessidade de compreensão 

do perfil do cliente por parte dos gestores de ginásios são os dois motivos mais relevantes para a 

realização deste estudo. A diferenciação prende-se com a abordagem específica das motivações 

perante as modalidades de fitness em contexto de ginásio em detrimento da prática desportiva 

geral. O objectivo é compreender quais os factores motivacionais que mais influenciam a 

decisão desportiva de actividades de fitness. Para tal são realizadas pesquisas tanto qualitativas, 

para levantamento de informação, como quantitativas, para verificar o efeito das motivações na 

decisão desportiva. Os resultados apresentam a motivação “controlo de peso” mais associada a 

um treino maioritariamente cardiovascular, e o “ganho de massa muscular” mais associado ao 

treino de força. 

Palavras-chave: marketing desportivo; fitness; modalidades; motivação 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to understand the motivations towards the practice of fitness 

activities in a gymnasium context. The two reasons more relevant for doing this study are the 

lack of studies in this specific research topic and the need that gymnasium managers have to 

understand their customer’s profile. The differentiation is the specific approach to study  

motivations towards fitness activities in a gymnasium context instead of the practice of other 

sporting activities. The goal is to understand which motivational factors are influencing fitness 

activity decisions. For that purpose both qualitative and quantitative methods are used in data 

collection in order to see the effect of motivation on the decision making process. The results 

show that “weight control” is more associated with cardiovascular training and “building 

muscle” is more associated with strength training. 

Keywords: sports marketing; fitness; activities; motivation 
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1. Introdução 

1.1 Marketing Desportivo 

Nos últimos anos, a preocupação com a saúde e a prática desportiva tem-se evidenciado. 

Segundo o eurobarómetro do desporto, a nível europeu, 63% dos cidadãos participam em 

actividades físicas pelo menos uma vez por semana. Destes, dois terços praticam exercício 

físico informal, não pertencendo a qualquer tipo de clube ou centro desportivo ("Special 

eurobarometer: sport and physical activity," 2010). 

No caso português, com dados de 2010, a prática regular de actividade física iguala a média da 

União Europeia a 27, apresentando 9% da população como praticante regular de exercício 

físico, seguidos de 24% da população com alguma regularidade de prática de exercício físico. 

Destes, 12% realizam a actividade física em centros de fitness, 6% em clubes e 5% em centros 

desportivos ("Special eurobarometer: sport and physical activity," 2010). 

A actividade física é considerada como qualquer movimento associado à contracção muscular 

que faz aumentar o dispêndio de energia acima dos níveis de repouso. As recomendações da 

Organização Mundial da Saúde indicam que um indivíduo adulto deverá praticar 30 minutos 

diários, sendo que uma criança ou jovem deverá praticar 60 minutos diários de actividade física 

(Sardinha, 2009). 

Os benefícios da prática de actividade física são inúmeros desde a prevenção de doenças como a 

hipertensão, diabetes tipo II, cancros, doença cardiovascular, osteoporose e depressão, até à 

melhoria da circulação sanguínea, regulação do trânsito intestinal, fortalecimento e resistência 

muscular, força e equilíbrio, redução do stress e melhoria da autoimagem (Kindersley, 2012; 

Sardinha, 2009). Para além dos benefícios para a saúde, a prática de actividade física também 

promove a interacção (Edim, Okou, & Odok, 2012). Relativamente ao fitness, ou physical 

fitness como é denominado cientificamente, não existe um consenso pois é um conceito sem 

definição específica. No entanto, está relacionado com o movimento corporal e consiste num 
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conjunto de características que os praticantes têm ou vêm a alcançar na prática do fitness 

(Caspersen, Powell, & Christenson, 1985). É ainda um tipo de actividade física que consiste na 

habilidade do corpo em funcionar eficiente e efectivamente e está relacionado com a capacidade 

da pessoa de trabalhar, divertir-se, ser saudável e responder a situações de emergência (Corbin, 

Welk, Corbin, & Welk, 2008). 

O marketing desportivo surge então como a aplicação do marketing ao mundo do desporto, 

apresentando-se como um termo de difícil definição e dependente das actividades consideradas 

como desportivas (Fullerton & Merz, 2008; Shannon, 1999). A definição mais abrangente, mas 

mais esclarecedora de marketing desportivo indica-o como um “conjunto de acções e 

prestações, produzidas no sentido de satisfazer as necessidades, expectativas e preferências do 

consumidor de desporto” (Sá & Sá, 1999, p. 23). 

Apesar da incerteza na definição de marketing desportivo, existe um consenso entre os autores 

da área de que este é claramente subdividido em duas categorias: (1) o marketing através do 

desporto e (2) marketing do desporto (Beech & Chadwick, 2007; Douvis & Douvis; Fullerton & 

Merz, 2008; Sá & Sá, 1999; Shannon, 1999). Segundo Gray e McEnvoy (2005) marketing 

através do desporto consiste na “utilização do desporto como um veículo promocional ou 

plataforma de patrocínio” (Fullerton & Merz, 2008, p. 91). É a temática mais estudada no 

âmbito do marketing desportivo e incluí áreas como o patrocínio (Beech & Chadwick, 2007), 

licenciamento, merchandizing, publicidade e intermediários de marketing (Fullerton, 2007; 

Shannon, 1999). Por outro lado o marketing do desporto é “a aplicação dos princípios do 

marketing e processos de venda de bens e serviços directamente aos participantes ou 

expectadores desportivos” (Fullerton & Merz, 2008, p. 91). Neste última tipologia incluem-se 

dois públicos: os participantes e os expectadores (Hunter, 2010), onde os primeiros, como o 

nome indica são os que realizam a actividade desportiva, e os segundos são os que observam o 

evento ao vivo ou através dos media (Beech & Chadwick, 2007). 
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A literatura no âmbito do marketing desportivo tende a abordar temáticas do marketing através 

do desporto e do espectador, pelo que existe necessidade de desenvolver e focar na temática do 

marketing do desporto activo ou participante. 

1.2 Comportamento do consumidor e decisão desportiva 

O comportamento do consumidor é uma área do marketing que “estuda o processo envolvente 

quando um indivíduo ou grupo seleciona, adquire, usa ou dispõe de um produto, serviço, ideia, 

ou experiencia para satisfazer as suas necessidades” (Solomon, 2011, p. 33). Segundo Beech & 

Chadwick (2007) o seu estudo admite que este é um processo de três fases: pré-compra, compra 

e pós-compra. Essas fases e respectivos elementos são ilustrados utilizando o modelo 

simplificado de Beech & Chadwick (2007) aprofundado na revisão de literatura. 

O comportamento do consumidor desportivo surge com o interligar entre o comportamento de 

compra e a aquisição de actividades desportivas. Este é ainda definido como “a conduta dos 

consumidores de desporto na procura, priorização, compra, utilização e avaliação dos produtos e 

serviços que o consumidor expecta que irão satisfazer as suas necessidades” (Hunter, 2010, p. 

90). Alguns autores desenvolveram modelos de comportamento de compra específicos para a 

área desportiva, para poderem estudar esta problemática mais pormenorizadamente. 

Segundo Sá & Sá (1999) o processo de tomada de decisão desportiva apresenta 6 etapas: (1) 

reconhecimento da necessidade, (2) recolha de informação, (3) avaliação das alternativas, (4) 

decisão desportiva, (5) experiência desportiva e (6) avaliação da experiência. O reconhecimento 

da necessidade, “em muitos casos pode ocorrer através dos media” (Sá & Sá, 1999, p. 59) mas 

também através de qualquer factor externo relacionado com a afectividade, nomeadamente 

família, cultura, etc. A recolha de informação, no âmbito desportivo, ocorre maioritariamente 

por contacto directo. A avaliação das alternativas pressupõe uma avaliação de “tempo gasto, 

custo, experiência anterior e equipamento necessário” (Sá & Sá, 1999, p. 60), entre outros. A 

decisão “é tomada em função do custo/benefício (…) na avaliação das alternativas” (Sá & Sá, 
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1999, p. 60). A experiência desportiva é o acto da prática desportiva. E por fim, a avaliação da 

experiência vai ditar a repetição da mesma, ao comparar as expectativas e a satisfação do 

indivíduo. 

Beech & Chadwick (2007) dentro da etapa quatro (decisão desportiva – Sá & Sá 1999) do 

último modelo e em paralelismo com o modelo simplificado de comportamento do consumidor, 

propõem um modelo de decisão desportiva que apresenta 3 dimensões: factores internos, 

externos e situacionais. Essa decisão, posteriormente levará à intenção e à aquisição da 

actividade desportiva, completando assim a segunda etapa do modelo simplificado de 

comportamento do consumidor (i.e., a compra). Este modelo é portanto uma aplicação do 

modelo genérico no âmbito do desporto, pelo que as variáveis são idênticas em definição, mas 

direccionadas para o mundo desportivo. 

Figura 1-1 Modelo de decisão desportiva 

 
Fonte: Beech & Chadwick (2007) (adaptado) 

Hunter (2010) vem mais tarde utilizar o mesmo modelo, recaindo o seu estudo sobre as 

motivações, considerando as emoções ou necessidades psicológicas estimulantes da acção. Para 

o consumidor desportivo algumas motivações passam pela concretização de um objectivo, 

diversão, melhoramento pessoal, saúde, ou desejo de pertencer a uma equipa/grupo. 
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1.3 Objectivo e Questões de Investigação 

A decisão desportiva é então fortemente delimitada por factores internos, externos e 

situacionais, o que realça a importância do estudo dos mesmos. Tal como em estudos anteriores 

como Hunter (2010), a motivação para a prática desportiva é uma variável relevante a estudar, 

estando delimitada pelos factores pessoais e externos ao indivíduo. 

A delimitação deste estudo é a abordagem unicamente de actividades de fitness, ou seja, a 

abordagem de um tipo de actividade física que consiste na habilidade do corpo em funcionar 

eficiente e efectivamente e está relacionado com a capacidade da pessoa de trabalhar, divertir-se 

e ser saudável em contexto de ginásio. Tal deve-se ao facto da sua prática ser mais comum 

nestes locais, mas também por motivos de exequibilidade temporal e acesso à população em 

estudo. 

Assim o objectivo desta dissertação é compreender quais os factores motivacionais que mais 

influenciam a decisão desportiva de actividades de fitness?. Para este efeito as questões de 

investigação a formular são 3: (1) identificar os motivos de selecção de actividades de fitness 

em contexto de ginásio; (2) identificar os perfis dos decisores das actividades de fitness em 

contexto de ginásio; e (3) entender as diferenças motivacionais entre as actividades de fitness 

em contexto de ginásio. 

2. Revisão de Literatura  

2.1 Comportamento de compra 

O comportamento de compra do consumidor é, segundo o modelo simplificado de Beech & 

Chadwick (2007), ilustrado por um processo de três fases: pré-compra, compra e pós-compra. 

Essas fases e respectivos elementos são apresentados na figura adjacente.  
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Figura 2-1 Modelo simplificado do comportamento de compra 

 
Fonte: Beech & Chadwick (2007) (adaptado) 

Numa fase de pré-compra, ou influência externa, é necessário ter em conta os factores 

temporais, situacionais e externos, sendo que o foco recai mais sobre estes últimos, incluindo os 

grupos de referência, a etnia, cultura, classe social e religião do indivíduo. Os grupos de 

referência, nomeadamente a família, são agregações de indivíduos capazes de uma influência 

directa sobre o decisor pela sua proximidade com o mesmo. A etnia e a religião estão 

relacionadas com a cultura e apresentam-se como “um conjunto de valores, percepções, 

quereres e comportamentos base aprendidos por membros de uma sociedade” (Kotler & 

Armstrong, 2012, p. 159).A classe social, por sua vez consta numa “divisão da sociedade por 

membros similares em valores, interesses e comportamentos” (Kotler & Armstrong, 2012, p. 

163).  

No processo de decisão, ou fase de compra, os factores influenciadores são essencialmente 

internos: necessidade, percepção, motivação, personalidade e atitude. A necessidade é aquilo 

que o individuo pretende satisfazer um primeiro lugar, estas necessidades podem diferenciar-se 

entre culturas. A percepção é o segundo passo pois é o processo de selecção, organização e 

interpretação da informação por forma a satisfazer a sua necessidade. A motivação é a força de 
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uma necessidade para procurar satisfação da mesma. A personalidade consta na distinção entre 

indivíduos ou grupos derivados de uma característica psicológica única, diferenciando assim as 

decisões. Por fim, a atitude é a postura favorável ou desfavorável a um objecto ou ideia, 

delimitando a propensão ao consumo do mesmo (Kotler & Armstrong, 2012, pp. 170-174). 

A fase pós-compra refere-se a um momento de avaliação da experiência e repetição da mesma, 

elementos que não estão previstos no presente estudo. 

Como referido anteriormente as motivações são um dos factores mais relevantes no processo de 

decisão, sendo sempre delimitadas pelos restantes factores internos, mas mais importante, pelas 

características demográficas do indivíduo. 

2.2 Motivação  

Os motivos são emoções ou necessidades psicológicas que estimulam uma acção podendo ser 

emocionais ou racionais, o que vai condicionar a motivação (Hunter, 2010). Esta é a chave para 

o comportamento saudável, performance e saúde quando nos referimos ao campo do desporto 

(Plonczynski, 2000). 

A motivação apresenta-se em três tipologias que não são mutuamente exclusivas: motivação 

intrínseca, motivação extrínseca e amotivação (Blais, Brière, Fortier, Pelletier, Tuson & 

Vallerand, 1995; Hunter, 2010; Teixeira, Carraça, Markland, Silva & Ryan, 2012). A motivação 

intrínseca consiste numa actividade voluntária e de prazer de satisfação de necessidades e 

interesses naturais, incluindo experiência, conhecimento e atingir de objectivos. (Blais et al., 

1995; Hunter, 2010). Contrariamente a esta, a motivação extrínseca implica interesse de um 

terceiro na extração de um comportamento por meio de recompensas ou incentivos (Hunter, 

2010). A amotivação visa a ausência de qualquer uma das anteriores, ou seja, os indivíduos não 

estão cientes da ligação entre as suas acções e os resultados das mesmas (Blais et al., 1995; 

Hunter, 2010). 
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O estudo da motivação no âmbito do exercício apresenta um número relevante de teorias. 

Segundo Plonczynski (2000) vários autores (como os referidos na figura 2-2) propõem teorias 

para o estudo da motivação. Estas podem ser agrupadas segundo o seu princípio básico: 

atitude/crenças, competência, controlo, etapas e modelos híbridos. 

Figura 2-2 Teorias da motivação 

 

Fonte: Plonczynski (2000) (adaptado) 

As teorias que se englobam no princípio de atitude/crença, são aquelas que olham para estas 

componentes de primeira instância. Estas são: a theory of planned behaviour, de Ajzen & 

Driver (1992), onde se “considera que a atitude individual e as normas sociais são predictores 

exactos das intenções”; a social cognitive theory onde “a componente emotiva (…) é o primeiro 

mediador da mudança de comportamento”; e o health belief model que “envolve primariamente 

as componentes motivacionais e atitudinais de susceptibilidade percebida e seriedade da doença, 

assim como os custos e benefícios da acção” (Plonczynski, 2000, p. 696).  

As teorias da competência são o self-efficacy model onde “auto-eficácia é a melhor predictora 

conhecida do comportamento em saúde” (Plonczynski, 2000, p. 696), e a self-schemata, de Yin 
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& Boyd (2000), onde “o conhecimento cognitivo estruturado, formulado através da experiência, 

(…) contém informação organizada á volta de um conceito em particular” (Yin & Boyd, 2000, 

p. 270). 

A única teoria apresentada sobre o princípio de controlo, pressupõe que as motivações são 

controladas. Essa teoria chama-se self-determination theory (SDT), de Ryan, Kuhl & Deci 

(1997), e é “uma abordagem à motivação e personalidade humana, que realça a importância do 

envolvimento dos recursos humanos interiores para o desenvolvimento da personalidade e 

autorregulação comportamental” (Deci & Ryan, 2000b, p. 68). 

As teorias por etapas apresentadas são o trans theoretical model que “propõe que os indivíduos 

para alterarem o seu comportamento passam por cinco etapas. (…) Estas etapas são: pré-

contemplação, contemplação, preparação, acção e manutenção” (Markland & Mullan, 1997, p. 

352); e o health promotion model que “tem uma visão holística do indivíduo e da motivação” 

combinando o “ambiente, autoeficácia e factores pessoais e interpessoais, juntamente com 

barreiras e benefícios da acção para explicar a performance de um comportamento de saúde” 

(Plonczynski, 2000, p. 697). As teorias híbridas, tal como o nome indica, visam qualquer 

combinação entre as anteriores, ou mesmo com outras teorias não explicitadas nesta estrutura. 

De todas as teorias apresentadas anteriormente, o estudo da motivação em desporto tem 

utilizado a self-determination theory (SDT) que, segundo Teixeira, Carraça, Markland, Silva, 

and Ryan (2012), tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Esta teoria é uma “macro 

teoria da motivação humana, desenvolvimento de personalidade e bem-estar, (…) foca-se 

especialmente no comportamento autodeterminado e nas condições sociais e culturais que o 

promovem” (Ryan, 2009, p. 1). 

A SDT apresenta-se como um conjunto de constructos, três necessidades psicológicas e cinco 

mini teorias, que permitem uma melhor compreensão da mesma. As necessidades psicológicas 

são os suportes e satisfações que são essenciais e necessárias para o crescimento psicológico, 
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integridade e bem-estar. Essas necessidades são autonomia, parentesco e competência, e quando 

satisfeitas num contexto social, verifica-se maior vitalidade, auto motivação e bem-estar (Ryan, 

2009). 

As cinco mini-teorias pretendem explicar fenómenos que ocorreram aquando da aplicação da 

teoria ou pesquisa de campo sobre os factores que afectam a motivação humana. Temos a 

cognitive evaluation theory (CET) “que se preocupa com a forma como o contexto social e as 

interacções interpessoais facilitam ou debilitam a motivação intrínseca” (Ryan, 2009, p. 1), a 

organismic integration theory (OIT) que ilustra o “processo de internalização dos vários 

motivos extrínsecos” (Ryan, 2009, p. 1), a causality orientations theory (COT) que “descreve as 

diferenças individuais na forma como as pessoas se orientam para diferentes aspectos do meio 

envolvente na regulação do comportamento” (Ryan, 2009, p. 2), a basic psychological needs 

theory (BPNT) que “liga directamente as necessidades básicas ao bem-estar” (Ryan, 2009, p. 2) 

e a goal contents theory (GCT) que mostra que “o materialismo e outros objectivos extrínsecos 

(…) não nutrem pelo bem-estar” (Ryan, 2009, p. 2). 

De uma forma esquemática os autores apresentam um continuum que mostra os tipos de 

motivação, realçando a importância do trabalho sobre a motivação intrínseca. Na SDT pretende-

se um maior grau de internalização da motivação pois este é associado a resultados mais 

positivos, nomeadamente no âmbito do exercício físico (Deci & Ryan, 2000b). 

Figura 2-3 Continuum de motivação 

 
Fonte: Deci & Ryan (2000) (adaptado) 

Segundo Teixeira et al. (2012) a SDT “é valiosa na compreensão e promoção do 

comportamento no âmbito do exercício”, sendo que quanto “ melhor internalizadas as 
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Motivação Extrínseca Motivação Intrínseca 

•Regulação intrínseca  

•Self-determined 
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regulações extrínsecas (…) maior o valor para a adopção inicial” de exercício, e quanto mais 

intrínsecas forem as motivações, maior será a participação em exercício no longo-prazo. 

Algumas motivações consideradas em estudos anteriores para a prática desportiva passam pelo 

controlo de peso, sentir bem depois, aumento de energia, tonificação, benefícios 

cardiovasculares, manter flexibilidade, redução de stress, mais tempo para o próprio, diversão, 

aumento da autoestima, entre outros. Estas têm diferentes níveis de relevância consoante o 

género dos indivíduos em estudo (Grantham, Patton, York, & Winick, 1998). 

2.3 Perfil do decisor desportivo 

Definindo o decisor desportivo como o individuo praticante de desporto, é necessário conhecer 

o perfil do mesmo. Segundo Andreff & Szymanski (2006) existe uma falta de informação a 

nível internacional sobre o perfil da procura de desporto. O perfil que se traça de seguida é 

baseado em dois estudos, um francês e outro norte-americano. 

No caso francês, relativamente à faixa etária dos participantes, o desporto tem maior afluência 

entre os 15 e os 24 anos, sendo que os mais regulares se encontram entre os 23 e 24 anos. Os 

mais idosos (entre os 55 e 75) também fazem algum desporto mas de menor intensidade. Os 

indivíduos entre os 24 e os 55 anos variam na participação desportiva consoante os seus 

compromissos, níveis de instrução e interesses alternativos. Relativamente ao género, a maioria 

dos praticantes de desporto são homens, apesar das mulheres terem maior representatividade em 

actividades como a dança ou ginástica. A ocupação ou classe social são características que 

delimitam a participação no desporto, seja pelo prestígio do tipo de desporto em si, ou pelo 

encargo monetário correspondente (Andreff & Szymanski, 2006). 

Um estudo do IDEA- Health & Fitness Association, feito em 2013 na América do Norte, vem 

corroborar e actualizar este perfil de praticante de desporto. Assim cerca de 72% dos 

participantes desportivos encontram-se na faixa etária dos 18 aos 54 anos, e 69% dos 

participantes são mulheres (Schroeder & Donlin, 2013). 
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2.4 A decisão desportiva no enquadramento do fitness 

Antes de abordar o fitness é necessário compreender onde este se insere. Começando pelo 

exercício, este é entendido como “a actividade física realizada com o propósito de atingir a 

condição física ideal” (Corbin et al., 2008, p. 11), e inclui o conceito de actividade física que por 

sua vez é “um termo alargado usado para descrever todas as formas de movimentos musculares 

incluindo desporto, dança, jogos, trabalho (…) e exercícios de fitness” (Corbin et al., 2008, p. 

11). O fitness, ou physical fitness como é denominado cientificamente, é um tipo de actividade 

física que consiste na “habilidade do corpo em funcionar eficiente e efectivamente” (Corbin et 

al., 2008, p. 7). Esta definição não é partilhada por todos os autores pois depende do contexto e 

das actividades que se englobam no mesmo. De forma geral o fitness é composto por dois 

componentes: saúde ou health-related fitness e capacidade ou skill-related fitness. A primeira 

engloba resistência cardiorrespiratória (capacidade de fornecimento de oxigénio), resistência 

muscular (capacidade de repetir movimentos por um longo período de tempo), força muscular 

(capacidade de levantar de objectos pesados), composição corporal (percentagem de gordura, 

músculo e osso presentes no corpo) e flexibilidade (capacidade de movimentar por completo 

uma articulação). Sendo que a segunda engloba agilidade (mudança rápida de direcção), 

equilíbrio (manter a posição tanto estática como em movimento), coordenação (realização de 

tarefas motoras utilizando os sentidos e partes do corpo), rapidez (realização de um movimento 

num curto período de tempo), força (transferência de energia para um movimento) e tempo de 

reacção (tempo entre o estímulo e o início da reacção) (Bouchard, Shepard, & Stephens, 1994; 

Caspersen et al., 1985; Corbin et al., 2008).  

Dentro do fitness existem vários tipos de treino que podem ser agrupados de diversas formas. 

Seguindo a denominação de Schroeder & Donlin (2013) os tipos de treino principais são os de 

resistência, força, flexibilidade e cardiovasculares. Dentro destes podem-se incluir várias 

modalidades, sendo que uma modalidade não é exclusiva de um tipo de treino. Cientificamente 

não existe um levantamento de modalidades de fitness nem a sua associação à tipologia de 
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treino, pelo que se fez um levantamento de modalidades de fitness baseado em teses anteriores 

sobre o assunto (Ascenção, 2012; Carvalho, 2011). Existem dois grandes tipos de modalidades: 

as de grupo e as individuais. Com o aumento da prática de fitness na última década, as aulas de 

grupo tornaram-se num mercado justificativo para a exploração das mesmas, surgindo assim 

empresas como a Les Mills International que criaram as suas próprias modalidades, explorando-

as mundialmente. As modalidades referidas na tabela seguinte não são exaustivas, mas ilustram 

a oferta existente no mercado, assim como o tipo principal de treino que cada uma evidência. 

 

2-1 Modalidades de fitness em contexto de ginásio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ascensão (2012) (adaptado) 

Tipo de modalidade Nome Tipo de treino 

(principal) 

Modalidades de Grupo Aeróbica Cardiovascular 

Localizada Força 

GAP Força 

Alongamentos Flexibilidade 

Dança Cardiovascular 

Hidroginástica Cardiovascular 

Hidrobike Cardiovascular 

Pilates Flexibilidade 

Yoga Flexibilidade  

Cycling Cardiovascular 

Step Cardiovascular 

Modalidades  de Grupo Les Mills Body Balance Flexibilidade 

Body Attack Força 

Body Combat Cardiovascular 

Body Jam Cardiovascular 

Body Pump Força  

Body Step Cardiovascular 

RPM Cardiovascular 

Power Jump Cardiovascular 

Sh’Bam Cardiovascular 

Zumba Cardiovascular 

Modalidades Individuais Musculação Força 

Cardiofitness Cardiovascular 

Artes Marciais Cardiovascular 

Natação Cardiovascular 

Personal Training Força 
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A decisão desportiva, utilizando o modelo de Beech & Chadwick (2007) referido acima, consta 

então na escolha do tipo de actividade que se pretende realizar, sendo que no âmbito do fitness 

está reduzida às modalidades disponibilizadas pelos ginásios. Esta escolha é ainda delimitada 

por vários factores, nomeadamente o tipo e motivação associada à decisão (Deci & Ryan, 

2000b) e o perfil do indivíduo (Bouchard et al., 1994). 

3. Quadro de referência 

 

A pesquisa no âmbito desportivo é de extrema importância pelos benefícios que este traz, 

nomeadamente no campo da saúde. Como tal, todas as áreas de estudo em que este se insere 

merecem um olhar atento. O marketing desportivo tem vindo a crescer nos últimos anos pela 

abordagem de autores como Fullerton (2008). Inserido nesta temática, o marketing através do 

desporto tem sido muito mais aprofundado do que o marketing do desporto, negligenciando este 

último. É então necessária a abordagem do marketing do desporto, em especial do participante, 

tal como fazem Beech & Chadwick (2007). 

Referentemente à teoria do comportamento de consumidor são abordados conceitos base de 

Solomon (2011) e Kotler (2012) concentrados num modelo simplificado de comportamento de 

consumidor apresentado por Beech & Chadwick (2007). Neste modelo são apresentados 

factores internos e externos que influenciam a decisão de compra, nomeadamente a motivação e 

as componentes de perfil do indivíduo. O culminar destes dois tópicos resulta na aplicação, por 

Hunter (2010), do modelo de Beech & Chadwick (2007) ao universo da decisão desportiva com 

ênfase nas motivações. 

O estudo motivacional, por sua vez indica três tipos diferenciados de motivação: intrínseca, 

extrínseca e amotivacional (Hunter, 2010), e está provido de inúmeras teorias explicativas do 

mesmo resumidas por Plonczynski (2000). A teoria mais utilizada em estudos motivacionais em 
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Factores Externos 
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modalidade 

desporto é indicada por Teixeira et al. (2012) como a self-determination theory dos autores 

Ryan & Deci (2000).  

O fitness, definido por Corbin et al. (2008), é um conceito discutível e, segundo Schroeder e 

Dolin (2013) tem quatro tipologias de treino: resistência, força, flexibilidade e treino 

cardiovascular. Dentro destas, encaixam-se várias modalidades de fitness que podem ser de 

grupo ou individuais. Esta listagem é de difícil enumeração pela escassez de trabalho científico 

sobre o assunto. 

O modelo de decisão desportiva a estudar resulta de uma combinação de alguns dos aspectos 

referidos anteriormente por questões de operacionalização de conceitos. A etnia e a religião não 

se justificam pela pouca diversidade da população em estudo. As necessidades são também 

excluídas, assim como a atitude, pois são factores voláteis e de difícil aferição pelo próprio. É 

então apresentado o modelo criado e adoptado neste estudo como resultado da teoria 

apresentada anteriormente (figura 3-1). 

 

 

 

Figura 3-1 Modelo de decisão de actividades de fitness em contexto de ginásio 
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4. Metodologia 

Utilizando as opções metodológicas facultadas por Saunders, Lewis, and Thornhill (2009) e 

Malhotra, Birks, and Wills (2012) o presente trabalho está dividido em duas fases distintas: uma 

primeira indutiva e uma segunda dedutiva. São de seguida apresentadas as combinações de 

métodos e técnicas. 

Numa primeira fase visa-se o estudo indutivo de natureza exploratória onde “o desenho da 

pesquisa é caracterizado por uma abordagem flexível e evolutiva para compreender o fenómeno 

de marketing (…)” (Malhotra et al., 2012, p. 86). Desta forma pretende-se compreender as 

motivações inerentes à escolha de modalidades de fitness, criando uma base válida para a 

segunda fase do estudo. Para esse efeito utiliza-se a técnica qualitativa, directa, não 

standardizada, de “um-para-muitos” e de entrevista em grupo, denominada focus group 

(Saunders et al., 2009) (ver anexo-1). A pesquisa qualitativa é escolhida por ser um “desenho 

primário e não estruturado baseado em pequenas amostras, com o intuito de fornecer 

profundidade, perspectivas e compreensão” (Malhotra et al., 2012, p. 187). A ferramenta de 

focus group sendo uma “discussão conduzida por um moderador treinado sobre um grupo 

pequeno de participantes de uma forma não estruturada e natural” (Malhotra et al., 2012, p. 

224), é considerada a mais adequada pois o seu propósito visa tomar conhecimento dos 

sentimentos subconscientes assim como do fenómeno complexo que é a motivação. Esta 

ferramenta é composta por oito entrevistados, tem uma hora e meia de duração, é aberta ao 

debate e tem como fim principal a compreensão do fenómeno de motivação para a prática de 

modalidades de fitness em contexto de ginásio. Para tal é de realçar que os entrevistados são 

indivíduos pertencentes à população em estudo, ou seja, indivíduos dos dois sexos, com idades 

entre os 18 e 54 (Schroeder & Donlin, 2013) anos e praticantes de modalidades de fitness em 

ginásio. O objectivo principal desta etapa é a recolha de algumas afirmações que servem como 

suporte para a criação da ferramenta de pesquisa na fase seguinte, isto porque a actual 
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informação disponibilizada sobre o assunto é escassa e é necessária uma base sólida para a 

segunda fase do estudo. 

A segunda fase visa um estudo dedutivo causal onde se procura fazer a ligação, entre os motivos 

de prática desportiva referidos na primeira fase do estudo e as modalidades de fitness realmente 

praticadas pelos indivíduos. Para esse efeito são utilizadas ferramentas quantitativas que 

quantificam a informação e aplicam alguma forma de mensuração e análise estatística. É então 

aplicado um inquérito por questionário (ver anexo-2), seguindo a metodologia tradicional sobre 

a forma de questionário online (autoadministrado). Esta é uma técnica que requer a definição de 

uma amostra ou subgrupo de elementos da população selecionada para participar no estudo 

aplicado ao caso (Malhotra et al., 2012). Posto isto, após realização de um pré-teste a uma 

reduzida amostra da população em estudo, o questionário é administrado sobre os indivíduos 

dos dois sexos, com idades entre os 18 e 54 anos (Schroeder & Donlin, 2013) e praticantes de 

modalidades de fitness em ginásio. A forma de selecção da amostra é realizada por conveniência 

e “bola de neve”, sendo o questionário divulgado por e-mail pessoal e partilha nas páginas de 

Facebook de vários ginásios do país. A selecção destes ginásios resulta de uma pesquisa rápida 

na rede social Facebook e na colocação do link do questionário solicitando a colaboração dos 

visitantes das mesmas. A dimensão da amostra, visto a escassez de dados sobre os praticantes de 

modalidades de fitness em ginásio, não pode ser calculada matematicamente. Assim o número 

de inquiridos é de 108 indivíduos, sendo que apenas 75 desses são praticantes de actividades de 

fitness em contexto de ginásio e, por isso, válidos para o estudo. Pela sua aplicação unitária, este 

estudo é considerado cross-sectional (Saunders et al., 2009).  

A amostra deste estudo conta com 75 respostas válidas, onde 73% dos inquiridos são do sexo 

feminino e os restantes 27% do sexo masculino. A distribuição de idades varia entre os 16 e os 

54 anos mas não se apresenta simétrica, sendo que 65% dos inquiridos se encontram na faixa 

etária do 20 aos 29 anos. A maioria dos respondentes são estudantes (40%) e os níveis de 

habilitações mais comuns são a licenciatura (36%), mestrado (29%) e ensino secundário (17%). 
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Esta última ferramenta apresentada é sustentada por um racional de construção apresentado em 

anexo (ver anexo-3), que pressupõe um enquadramento teórico para cada questão. No que refere 

à prática desportiva em si, a listagem de ginásios apresentada resulta de um levantamento 

realizado pelo investigador tanto em suporte científico como pesquisa informal. Por outro lado a 

escala da frequência semanal da prática desportiva é uma adaptação dos parâmetros 

apresentados por Gratton, Rowe, and Veal (2011), evoluindo do ocasional (uma vez por mês) 

até ao intensivo (mais de duas vezes por semana). Relativamente à prática de fitness, as quatro 

tipologias de treino são as propostas por Schroeder and Donlin (2013): resistência, força, 

flexibilidade e treino cardiovascular. Quanto às modalidades, estas resultam de um 

levantamento científico apresentado anteriormente, assim como da realização do focus group e 

de pesquisa informal. 

Os factores internos são mensurados na motivação por Grantham et al. (1998), mediante 

resposta de escolha múltipla; na percepção por Beech and Chadwick (2007) e Schroeder and 

Donlin (2013), tendo por base motivos teóricos associados a motivos recolhidos no focus group; 

e na personalidade por Markland and Mullan (1997) com uma escala de 7 pontos para medição 

do nível de motivação versus amotivação. No que refere aos factores externos os autores 

utilizados são Beech and Chadwick (2007) utilizando escalas de 5 pontos por forma a mensurar 

a importância de cada um destes factores: grupos de referência, cultura e classe social. A última 

questão sobre o assunto recorre à utilização da versão portuguesa do Behavioral Regulation in 

Exercise Questionnaire-2  (BREQ-2) de Teixeira et al. (2012) para compreender qual dos dois 

tipos factores tem uma maior preponderância e concluir se o individuo é provido de uma 

motivação mais intrínseca ou extrínseca. 

A análise apresentada é fundamentalmente de âmbito descritivo. Baseia-se nos estudos teóricos 

e escalas já validadas, realçando a exposição e comparação entre os resultados e o referencial 

proposto.  
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5. Resultados 

Os resultados são apresentados segundo o racional das questões de investigação propostas e 

respetivo enquadramento teórico, ou seja, a identificação dos motivos e do perfil dos decisores, 

e das diferenças motivacionais relacionadas com as actividades de fitness.  

5.1 Motivos de selecção de actividades de fitness em contexto de ginásio 

A prática de actividades de fitness em contexto de ginásio apresenta uma distribuição por 

tipologia de treino pouco equilibrada. Desta forma os praticantes tendem a realizar mais treino 

cardiovascular (44,88%), seguido de força (35,2%), resistência (14,4%) e só depois a 

flexibilidade (5,6%). Com esta análise é de prever que as actividades mais viradas para o treino 

cardiovascular e treino de força apresentem um número superior de adeptos, nomeadamente a 

Musculação (9,88%), Cardiofitness (7,29%), Localizada (6,12%) e Cycling (5,65%). No âmbito 

das preferências as modalidades mais referidas são a Musculação (14,36%), Cardiofitness 

(5,85%) e a Dança (5,85%). Verifica-se então uma coesão entre o tipo de treino e a modalidade 

praticada, assim como entre as modalidades praticadas e as preferências dos praticantes. 

A motivação surge como um factor interno relevante, sendo que os motivos de prática 

desportiva mais populares são o bem-estar pessoal (22,12%), o controlo de peso (16,13%), 

redução do stress (11,98%) e perda de massa gorda (11,06%). Por outro lado, o ganho de 

flexibilidade apresenta-se novamente no fim da lista, corroborando a pouca importância dada a 

este tipo de treino, tal como referido acima. A prática em ambiente de ginásio em detrimento de 

outros locais acontece maioritariamente por comodidade, seja por não depender de condições 

meteorológicas (23,4%), apresentar maior diversidade de modalidades (20,57%), ou mesmo ter 

um horário (12,77%) e um treino estipulado (12,77%).   

A percepção que os indivíduos têm de terceiros e dos motivos que os levam a praticar 

actividades em contexto de ginásio não difere muito dos seus próprios motivos. O top de razões 
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percepcionadas pelos praticantes face a outros são o controlo de peso (25,82%), saúde (17,37%) 

e bem estar pessoal (10,8%).  

A análise da personalidade indica-nos a propensão para a prática do exercício físico, de forma a 

compreender se os praticantes o fazem de forma deliberada ou por obrigação. Quando afirmado 

“faço exercício físico porque gosto e não por obrigação”, 54% pontuaram com o valor máximo. 

Referentemente à afirmação “fazer exercício não é algo que eu escolheria fazer, mas é algo que 

sinto que devo fazer”, 36% discordaram. Face à afirmação “ter que fazer exercício é um pouco 

como uma obrigação, mas tem de ser feito”, 41% atribuíram o menor valor. Desta forma, sendo 

que o primeiro mede a motivação, o segundo a indiferença e o terceiro a amotivação, é possível 

concluir que os praticantes deste estudo estão na sua grande maioria motivados para a prática de 

actividades de fitness em contexto de ginásio. 

No âmbito dos factores externos, os grupos de referência apresentam alguma importância, 

nomeadamente na escolha das actividades desportivas (28,95%) e na escolha das modalidades 

de fitness a praticar (31,58%). No entanto esta posição não se apresenta tão vincada visto que 

mais de metade dos praticantes indica não ter nenhuma ou pouca influência. Quando esta existe, 

a sua origem é nos amigos (25,74%) e família (22,77%). 

Por sua vez os factores cultura e rendimento são considerados importantes na prática de 

actividades de fitness. O primeiro é considerado de elevada importância por 35,53%, e 

importante por 36,84% dos respondentes, e o segundo indica que os rendimentos limitam a 

escolha tanto do local de prática desportiva (40%) como da modalidade de fitness em si (45%). 

Numa análise baseada no BREQ (Behavioural Regulation in Exercise Questionaire) é possível 

observar qual o envolvimento do praticante de actividades de fitness em contexto de ginásio. 

Este questionário antevê o agrupamento das afirmações consoante o nível de envolvimento, 

existindo assim 4 níveis: external regulation, introjected regulation, identified regulation e 

internal regulation. Cada afirmação apresenta uma escala de concordância de 0 a 4, o que 
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permite selecionar o nível de concordância com maior representatividade. Após o agrupamento 

das afirmações por nível de envolvimento, é possível calcular a média por grupo e assim obter o 

gráfico 5.1-1. 

Figura 5-1 Tipo de motivação para a prática de actividades de fitness em contexto e 

ginásio 

 

Desta forma os praticantes de actividades de fitness tendem a ser mais influenciados por factores 

internos (3 pontos em 4) como a motivação, a percepção e a personalidade. No entanto a análise 

do contínuo não indica uma tendência linear, o que realça o facto de alguns dos respondentes 

poderem ter uma motivação mais extrínseca e portanto, mais associada a factores externos como 

os grupos de referência, a cultura e/ou o rendimento. 

5.2 Perfis dos decisores das actividades de fitness em contexto de ginásio 

Sendo os praticantes de actividades de fitness em contexto de ginásio os próprios decisores 

nesta matéria, o seu perfil coincide. Desta forma podemos avaliar a sua faixa etária, os ginásios 

que frequentam, assim como a frequência e duração do próprio treino. 

As idades observadas para os praticantes de actividades de fitness em contexto de ginásio vão 

desde os 16 até aos 54 anos. A maior concentração está entre os 20 e os 24 anos (45,33%) e 

entre os 25 a os 29 anos (20%), sendo que a representatividade dos mesmos tende a decrescer 

com o aumento da idade (anexo 4, ponto 18). 
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No que refere à prática desportiva em si, o decisor tende a optar por um treino mais intensivo 

(51%), mais de 2 vezes por semana, ou regular (21%), entre 1 a 2 vezes por semana; e com uma 

duração de 60 a 90 minutos (36%) ou de 30 a 60 minutos (18%) (anexo 4, pontos 2 e 3). 

As motivações para a prática de actividades desportivas variam ainda consoante o género do 

indivíduo. Desta forma, o sexo feminino tem como maiores motivações o bem estar pessoal 

(22,22%) e o controlo de peso (18,95%), seguidos da redução de stress (13,07%) e da perda de 

massa gorda (13,07%). A agenda masculina partilha a motivação principal, o bem-estar pessoal 

(26,42%), seguindo-se o ganho de massa muscular (18,87%) e o controlo de peso (11,32%). 

Conclui-se portanto que a maior diferença entre géneros nas motivações para a prática de 

actividade desportiva é o controlo de peso no sexo feminino perante o ganho de massa muscular 

no sexo masculino (anexo 4, ponto 7). 

5.3 Diferenças motivacionais entre actividades de fitness em contexto de 

ginásio 

Dos motivos avaliados é importante referir a sua associação a cada uma das modalidades. A 

figura 5-2 pretende ilustrar de forma sucinta essas mesmas associações.  

Observa-se uma predominância dos motivos “controlo de peso”, “redução do stress” e “bem-

estar pessoal”, tanto associadas a modalidade de alto como de baixo impacto. A análise deverá 

ser feita modalidade a modalidade, visto que um motivo está associado a mais do que uma 

modalidade e mais do que uma tipologia de treino. Não obstante, a tendência indica que quanto 

maior a carga de treino cardiovascular, mais vezes surge o motivo “controlo de peso”, e quanto 

maior a carga de treino de força, mais vezes surge o motivo “ganho de massa muscular” (anexo 

4, ponto 10).  
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Figura 5-2 Motivos de prática de cada actividade de fitness em contexto de ginásio 
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6. Conclusões, limitações e recomendações 
 

6.1. Conclusões 

O praticante-tipo de actividades de fitness em contexto de ginásio assemelha-se à descrição 

Norte-Americana apresentada por Schroeder and Donlin (2013), caracterizando-se pelos 

indivíduos entre os 16 e 54 anos, com uma maior concentração entre os 20 e os 29 anos, que 

realizam mais de duas sessões de treino por semana com duração de 60 a 90 minutos cada. 

A escolha das actividades de fitness a praticar em contexto de ginásio, inserida no modelo 

adaptado de Beech and Chadwick (2007), é influenciada tanto pelos factores externos como 

internos. Os factores externos como a cultura e o rendimento são considerados limitativos da 

escolha; já os grupos de referência não apresentam um valor significativo de influência, sendo 

que quando há influência esta provém de familiares e amigos. Os factores internos como a 

personalidade, percepção e motivação condicionam em grande parte esta decisão. A 

personalidade dos praticantes é propícia à prática desportiva em contexto de ginásio, assim 

como a percepção dos benefícios desta prática. A motivação, por sua vez, realça variáveis como 

o bem-estar pessoal, controlo de peso, redução do stress e perda de massa gorda como as 

principais razões da prática de actividades desportivas em contexto de ginásio. 

Na escala motivacional apresentada por Hunter (2010), de forma geral, e Deci and Ryan (2000a) 

na SDT, verifica-se que os praticantes destas actividades estão intrinsecamente motivados para a 

prática de actividades de fitness em contexto de ginásio o que irá resultar numa prática de longo 

prazo das mesmas, segundo Teixeira et al. (2012). 

As diferenças motivacionais entre as várias actividades de fitness existentes são visíveis, sendo 

que motivos como “controlo de peso”, “redução de stress” e “bem-estar pessoal” são as mais 

referidas. É possível extrair uma tendência pela tipologia de actividades e motivos respectivos. 

Desta forma, quanto maior a carga de treino cardiovascular, mais comum é o motivo “controlo 
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de peso” e quanto maior a carga de treino de força, mais comum é o motivo “ganho de massa 

muscular” (anexo 4, ponto 10). 

6.2. Limitações 

As limitações do presente estudo centram-se na revisão de literatura e na recolha dos dados. 

Teoricamente este estudo específico sobre modalidades em contexto de ginásio nunca foi 

realizado, pelo que não existe um suporte teórico que permita a replicação de um estudo já 

existente. As abordagens ao tema são feitas por aproximação feitas tanto pela área do marketing 

como do desporto. 

A falta de dados estatísticos a nível nacional sobre a prática de modalidades de fitness em 

contexto de ginásio não permite afirmações quanto ao número de praticantes existentes nem 

mesmo quais as modalidades existentes a nível nacional. Esta limitação é a principal razão pela 

qual não é possível calcular uma amostra mínima a concretizar neste estudo. 

Pela limitação temporal e de custos, não é possível abranger todos os motivos de prática de 

modalidades de fitness em contexto de ginásio, nem mesmo aplica-lo por via de outras 

amostragens que não a “bola-de-neve”. Esta última é a principal razão do reduzido número de 

indivíduos estudados, apesar do alargado período de disponibilização do questionário. 

Por fim, a colaboração esperada dos ginásios não se mostra tão efectiva como esperado. É 

realizado um primeiro contacto onde o estabelecimento está interessado na colaboração, onde 

estes se comprometem a divulgar o questionário, mas as respostas obtidas como reflexo desse 

esforço são reduzidas.  
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6.3. Recomendações 

As recomendações de gestão que advêm deste estudo prendem-se com a prática desportiva de 

longo prazo. O gestor desportivo em contexto de ginásio deve realizar um esforço para captar 

clientes no longo-prazo, pois são benefícios associados à motivação intrínseca como a perda de 

peso, o alívio do stress e o bem-estar, que mais retêm os clientes. 

O segundo grupo de clientes, aquele que não é tão intrinsecamente motivado, necessita de uma 

resposta positiva rápida para que não perca o interesse na prática desportiva. Estes sim são os 

clientes que mais custos representam para o ginásio visto que o seu tempo de sócio não tende a 

compensar os custos de aquisição do mesmo. Desta forma a proposta para melhor reter estes 

clientes é a convivência com os restantes por meio de actividades fora do âmbito normal do 

ginásio, sejam estas orientações nocturnas, caminhadas ao ar livre, etc.  

A comunicação deverá ser feita maioritariamente visando os benefícios de longo prazo já 

referidos acima, podendo estar associado um benefício económico para os clientes que 

efectivamente cumprirem esse horizonte temporal.  

Relacionado com os preços a praticar, este estudo vem realçar a importância da distinção entre 

treinos. Desta forma, uma estratégia seria a distinção entre dois pacotes, permitindo um o acesso 

maioritário a actividades de controlo de peso e outro a actividades de ganho de massa muscular.  

No âmbito de CRM (customer relationship management) propõe-se ainda a criação de um 

sistema que permita definir o perfil do praticante, associando ao mesmo as modalidades de 

fitness que mais se adequam, não só ao seu perfil, como aos seus objectivos. Este pode também 

ser utilizado como uma base para a criação de novos pacotes de acesso ao ginásio. 

Para o praticante de modalidades de fitness em contexto de ginásio, este estudo permite 

compreender qual a actividade mais apropriada para o tipo de objectivo que pretendem alcançar. 
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6.4. Possível investigação futura 

Visto ser um estudo limitado tanto em recursos como em tempo, existem várias opções de 

investigação futura passiveis de se apresentar. O mesmo estudo poderá ser realizado 

nacionalmente respeitando uma distribuição ponderada pelos vários distritos, poderá ainda fazer 

diferenciação entre sexos, ou mesmo incluir novos motivos e/ou modalidades de fitness. 

Este estudo poderá ainda ser alargado a outros âmbitos como a prática de actividades 

desportivas em contexto associativo, ou mesmo outdoor. Desta forma, o estudo da diferenciação 

entre a escolha das várias alternativas para a prática desportiva permite, nomeadamente, aos 

ginásio compreender quais as suas vantagens competitivas e quais as melhores estratégias de 

comunicação a captação de novos clientes  
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Anexo 1 – Focus Group 

 

Motivações para a práctica de actividades de fitness em contexto de ginásio 

Preâmbulo  

Agradecimentos e recepção 

Introdução do focus group – referência à tese e ao tema em estudo 

Não existem respostas certas nem erradas, pretendo opiniões 

Gravação de som e vídeo 

Perguntar sobre o anonimato dos entrevistados (optar entre uso de letra ou letra e nome) 

Vamos falar sobre as razões que vos levam a realizar determinadas modalidades no ginásio às 
quais chamaremos de modalidades de fitness 

Existem questões iniciais? 

Aquecimento  

Gostava que falassem um pouco sobre vocês 

 (PI1) Nome  

 (PI2) Idade 

 (PD1) Ginásio que frequentam 

 (PD2) Frequência semanal de prática desportiva 

Atitude para com a prática de desporto  

(FI7) Têm gosto pela prática desportiva? (numa escala de 1 a 5, onde um é nenhum e cinco é 

muito) 

(FI1) Porque praticam exercício físico? 

Prática de actividades de fitness 

(FI2) Porque praticam modalidades de fitness em detrimento das restantes actividades 
desportivas? 

(Fit1) Dentro destes quatro tipos de treino: resistência, força, flexibilidade e treino 
cardiovascular – quais aqueles que mais praticam? 

Quais as modalidades de fitness que: (escrever na folha disponibilizada) 

 (Fit2) conhecem? (espaço 1) 

 (Fit3) praticam? (espaço 2) 

 (Fit4) preferem? (eleger três no máximo – espaço 3) 
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(FI6) Na vossa opinião qual é, entre o treino de resistência, força, flexibilidade e cardiovascular, 

o mais relevante em cada uma das modalidades que assinalaram como praticantes? (espaço 4) 

(FI4) Na vossa opinião qual é o output esperado pela prática de cada uma das modalidades que 

assinalaram como praticantes? (espaço 5) 

Motivações para a prática de actividades de fitness 

(FI3) Quais os motivos da prática das modalidades de fitness que escolheram anteriormente? 

(escrever os motivos em frente à modalidade respectiva na folha de papel – espaço 6) 

(FE1) Qual a importância da opinião de terceiros na escolha das actividades desportivas? (FE2) 

E das modalidades de fitness? 

(FE3) Que factores culturais sentem que influenciam a prática desportiva? (FE4) E a escolha da 

modalidade de fitness? 

(FE5e6) Os rendimentos limitam o tipo de prática desportiva e a escolha das modalidades de 

fitness? Se sim, em que medida? 

(FIvsE1) Em suma, quais os factores que têm maior importância na prática desportiva e escolha 
da modalidade de fitness? Internos ou Externos? 

(FI5) Na vossa opinião, pensando em familiares, amigos e conhecidos vossos que também 
pratiquem actividades de fitness, quais pensam ser os motivos que levam essas pessoas a 

praticar determinadas modalidades? 

Fecho 

Obrigada pela vossa disponibilidade 
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Folha de apoio 

Letra/Nome do entrevistado:_____ / ________________________________________ 

Espaço 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Espaço 2, 4, 5 e 6 

 Espaço 2 Espaço 4 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 Espaço 5 Espaço 6 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Espaço 3 
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Anexo 2 – Questionário  

No âmbito de do Mestrado de Marketing do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), 
estou a realizar uma tese de mestrado para conhecer quais os motivos que levam à 

escolha/prática de determinadas actividades de fitness. O questionário aborda duas grandes 

áreas, a prática de fitness e as motivações por detrás dessa prática. O tempo previsto para a 
realização do mesmo é de 5 min. Os dados recolhidos são anónimos e serão confidenciais. 

Pratica desporto em contexto de ginásio? 

o Sim  

o Não (termina questionário) 

O fitness é a sua profissão? 

o Sim (responder ao questionário como utente de um ginásio) 

o Não  

1 - Qual o ginásio que frequenta? 

o Club L 
o Fitness Hut 

o Ginásio Clube Português 

o Health Club Wilson 

o Holmes Place 
o Personalbody 

o PUMP 
o Solinca 

o Solplay 

o Virgin Active 

o Vivafit 
o Outro:_________

2 – Com que frequência pratica exercício físico em contexto de ginásio? 

o Intensivo (mais de 2 vezes/semana) 
o Regular (1 a 2 vezes/semana) 

o Irregular (15 em 15 dias) 
o Ocasional (uma vez por mês

3 - Quanto tempo treina por sessão? 

o <30min 
o 30min – 1h 

o 1h – 1h30 
o 1h30 – 2h00 

o 2h00 – 2h30 
o 2h30 – 3h00 

o >3 horas 

4 - Que tipo de treino pratica essencialmente? (indique no máximo 2) 

o Resistência 

o Força 

o Flexibilidade 

o Treino Cardiovascular

5 - Que modalidades de fitness pratica? 

Aulas de grupo: 

o Aeróbica 
o Alongamentos 

o Cycling 

o Dança 
o GAP 

o Core  

o Hidrobike 
o Hidroginástica 

o Hidrocinesioterapia 

o Localizada 

o Pilates 
o Step 

o Step coreografado 

o Yoga 
o Cross fit 

o Tabata 

Aulas de grupo Les Mills: 
o Body Attack 

o Body Balance 

o Body Jam 
o Body Pump 

o Body combat 

o Body Step 

o Power Jump 
o RPM 

o Sh’Bam 

o Zumba  
o Zumba step 

Actividades Individuais: 

o Artes Marciais 
o Cardiofitness 

o Musculação 

o Natação 
o Personal Training 

o Power Plate 

o TRX 
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6 - Que modalidade(s) de fitness prefere? (indique no máximo 3) 

Aulas de grupo: 

o Aeróbica 
o Alongamentos 

o Cycling 

o Dança 

o GAP 
o Core  

o Hidrobike 

o Hidroginástica 
o Hidrocinesioterapia 

o Localizada 

o Pilates 
o Step 

o Step coreografado 

o Yoga 

o Cross fit 
o Tabata 

Aulas de grupo Les Mills: 

o Body Attack 

o Body Balance 
o Body Jam 

o Body Pump 

o Body combat 
o Body Step 

o Power Jump 

o RPM 
o Sh’Bam 

o Zumba  

o Zumba step 

Actividades Individuais: 
o Artes Marciais 

o Cardiofitness 

o Musculação 

o Natação 
o Personal Training 

o Power Plate 

o TRX 
 

 

 
 

 

7 – Porque pratica exercício físico? (assinale no máximo 3)

o Controlo de peso 

o Redução de stress 

o Bem estar pessoal 

o Aumento de energia 
o Aumento de força 

o Ganho de massa muscular 

o Saúde  

o Perda de massa gorda 

o Ganho de flexibilidade 

o Divertimento 

o Tonificação Muscular 
o Benefício Cardiovascular 

o Auto estima 

o Outro, qual? _____

8 - Porque pratica modalidades de fitness em contexto de ginásio, em detrimento de actividades 

de desporto noutros contextos (ex: ténis, futebol, corrida outdoor, etc.)? 

o Não depende de condições metereológicas 

o Existe maior diversidade num único espaço 

o Não existem desculpas 

o Tem um horário estipulado 

o Previsibilidade do treino (sabe o que o espera) 

o É mais confortável 

o Outro, qual?__________________________________________ 

9 - Quais as razões que pensa que levam as pessoas a praticar actividades de fitness? (assinale 

no máximo 3) 

o Controlo de peso 

o Redução de stress 
o Bem estar pessoal 

o Aumento de energia 

o Aumento de força 

o Ganhar massa muscular 
o Saúde  

 

o Perda de massa gorda 

o Ganho de flexibilidade 
o Divertimento 

o Tonificação Muscular 

o Benefício Cardiovascular 

o Auto estima 
o Outro, qual? _______ 
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10 – Qual a razão/motivo de prática de cada modalidade de fitness? (Indique uma razão/motivo 

para cada modalidade que conhece) 

Modalidade    Razão/Motivo 

Aeróbica    Controlo de peso 

Alongamentos    Redução de stress 

Cycling    Bem-estar pessoal 

Dança    Aumento de energia 

GAP    Aumento de força 

Hidrobike    Ganho de massa muscular 

Hidroginástica    Perda massa gorda 

Hidrocinesioterapia    Ganhar flexibilidade 

Localizada    Divertimento 

Pilates    Tonificação muscular 

Step    Benefício cardiovascular 

Step Coreografado    Auto-estima 

Yoga    Não sabe/ Não Responde 

Crossfit     

Tabata     

Body Attack     

Body Balance     

Body Jam     

Body Pump     

Body Combat     

Body Step     

Power Jump     

RPM     

Sh’bam     

Zumba     

Zumba Step     

Artes Marciais     

Cardiofitness     

Musculação     

Natação     

Personal Trainning     

Power Plate     

TRX     
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11 - Indique de 1 a 7 (sendo 1-Discordo Fortemente e 7-Concordo Fortemente) o seu nível de 

concordância com as seguintes afirmações: 

 1 
Discordo 

Fortemente 

2 3 4 5 6 7 
Concordo 

Fortemente 

Faço exercício porque gosto e não por 

obrigação. 

       

Fazer exercício não é algo que eu escolheria 

fazer, mas é algo que sinto que devo fazer. 

       

Ter que fazer exercício é um pouco como 

uma obrigação, mas tem de ser feito. 

       

12 - Indique de 1 a 5 (sendo -Nenhuma e 5-Muita), qual é, na sua opinião, a importância da 

opinião de terceiros: 

 1 
Nenhuma 

2 
Pouca 

3 
Indiferente 

4 
Alguma 

5 
Muita 

Na escolha de actividades desportivas      

Na escolha de modalidades de fitness      

13 – Quem são as pessoas que o/a influenciam na prática desportiva? 

o Família 

o Amigos 

o Namorado/a 

o Treinador/a 

o Nutricionista 

o Ninguém me influencia 

o Outro, qual? _____

14 – Indique de 1 a 5 (sendo 1-Nenhuma importância e 5-Muita importância), qual é, na sua 

opinião, a importância da cultura na prática de actividades de fitness.

1 

Nenhuma importância 

2 3 4 5 

Muita importância 

15 - Os rendimentos financeiros interferem na escolha do local de prática desportiva (Ex: 

ginásio versus outdoor)? 

o Sim 

o Não 

15.1 - Se sim, qual a limitação entre 1 e 5 (sendo 1-Nada limitado e 5-Muito limitado). 

Nada limitado 

1 

2 3 4 Muito limitado 

5 

16- Os rendimentos financeiros interferem na escolha das modalidade de fitness a praticar em 

contexto de ginásio? 

o Sim 

o Não 

16.1 - Se sim, qual a limitação entre 1 e 5 (sendo 1-Nada limitado e 5-Muito limitado). 

Nada limitado 
1 

2 3 4 Muito limitado 
5 
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17 - Indique qual o nível mais verdadeiro para si, entre 0 e 4, para cada uma das afirmações que 

se seguem (onde 0 corresponde a “não é verdade para mim”, 2 a “algumas vezes é verdade para 

mim  e 4 a “muitas vezes é verdade para mim”) 

0 

Não é verdade para 

mim 

1 2 

Algumas vezes é verdade para mim 

3 4 

Muitas vezes é verdade 

para mim 

1 Faço exercício porque outras pessoas dizem que devo fazer. 0 1 2 3 4 

2 Sinto-me culpado/a quando não faço exercício. 0 1 2 3 4 

3 Dou valor aos benefícios/vantagens do exercício. 0 1 2 3 4 

4 Faço exercício porque é divertido. 0 1 2 3 4 

5 Não vejo porque é que tenho de fazer exercício. 0 1 2 3 4 

6 Participo no exercício porque os meus amigos/familiares dizem que 

devo fazer. 

0 1 2 3 4 

7 Sinto-me envergonhado/a quando falto a uma sessão de exercício. 0 1 2 3 4 

8 É importante para mim fazer exercício regularmente. 0 1 2 3 4 

9 Não percebo porque é que tenho de fazer exercício. 0 1 2 3 4 

10 Gosto das minhas sessões de exercício. 0 1 2 3 4 

11 Faço exercício porque os outros vão ficar insatisfeitos comigo se não 

o fizer. 

0 1 2 3 4 

12 Não percebo o objectivo de fazer exercício. 0 1 2 3 4 

13 Sinto-me fracassado/a quando não faço exercício durante algum 

tempo. 

0 1 2 3 4 

14 Penso que é importante fazer um esforço por fazer exercício 

regularmente. 

0 1 2 3 4 

15 Acho o exercício uma actividade agradável. 0 1 2 3 4 

16 Sinto-me pressionado/a pela minha família e amigos a fazer 

exercício. 

0 1 2 3 4 

17 Sinto-me ansioso/a se não fizer exercício regularmente. 0 1 2 3 4 

18 Fico bem disposto/a e satisfeito/a por praticar exercício. 0 1 2 3 4 

19 Penso que o exercício é uma perda de tempo. 0 1 2 3 4 

18 – Idade (selecione um intervalo): 

o <16 
o 16-19  

o 20-24 

o 25-29 
o 30-34 

o 35-39 

o 40-44 
o 45-49 

o 50-54 

o 55-59 
o 60-64 

o ≥65 

19 - Género: 

o Feminino o Masculino 

20 - Nível de instrução: 

o 4º ano (1º Ciclo do Ensino Básico) 
o 6º ano (2º Ciclo do Ensino Básico) 

o 9º ano (3º Ciclo do Ensino Básico) 

o 12º ano (Ensino Secundário) 
o Licenciatura 

o Pós-graduação 
o Mestrado 

o Doutoramento 

o Outro:____________
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21 – Distrito de residência 

o Aveiro  

o Beja  
o Braga  

o Bragança  

o Castelo Branco  

o Coimbra  
o Évora  

o Faro  

o Guarda  
o Leiria  

o Lisboa  

o Portalegre  

o Porto  
o Santarém  

o Setúbal  

o Viana do Castelo  
o Vila Real  

o Viseu  

o Açores  

o Madeira 

22 – Cargo profissional: 

o Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de 

Empresa  
o Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas  

o  Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio  

o  Pessoal Administrativo e Similares  
o  Pessoal dos Serviços e Vendedores  

o  Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas  

o  Operários, Artífices e Trabalhadores Similares  
o  Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem  

o  Trabalhadores Não Qualificados  

o Reformados 

o Estudantes 
o Não sabe/ Não responde 

23 – Rendimento pessoal líquido mensal: 

o <€500 
o €501 - €1000 

o €1001 - €1500 

o €1501 - €2000 

o €2001 - €2500 
o >€2500 

o Não sabe/não responde 

 

 

Muito obrigada pelo tempo disponibilizado! 
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Anexo 3 – Suporte teórico da construção do questionário 

 

Dimensão Variável Questão do 

questionário 

Estudo 

teórico 

Escala 

P
er

fi
l 

d
o
 i

n
d

iv
íd

u
o
 (

P
I)

 

N
o
m

e 
Anónimo  Não aplicável no inquérito 

Id
ad

e Idade Compass 

Gratton 

(2011) 

16-19 ; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 

50-54; 55-59; 60-64; ≥65 

N
ív

el
 

d
e 

re
n
d
im

en
to

 Indique o seu 

rendimento médio 

mensal 

 <€500; €501 - €1000; €1001 - €1500; €1501 - 

€2000; €2001 - €2500; >€2500; Não sabe/não 

responde 

 

G
én

er
o
 Género  o Feminino 

o Masculino 

 

N
ív

el
 d

e 
in

st
ru

çã
o
 

Nível de instrução  o 4º ano (1º Ciclo do Ensino Básico) 

o 6º ano (2º Ciclo do Ensino Básico) 

o 9º ano (3º Ciclo do Ensino Básico) 
o 12º ano (Ensino Secundário) 

o Licenciatura 

o Pós-graduação 

o Mestrado 

o Doutoramento 

o Outro:____________ 

 

D
is

tr
it

o
 d

e 

re
si

d
ên

ci
a Distrito de residência  Aveiro; Beja; Braga; Bragança; Castelo Branco; 

Coimbra; Évora; Faro; Guarda; Leiria; Lisboa; 

Portalegre; Porto; Santarém; Setúbal; Viana do 

Castelo; Vila Real; Viseu; Açores; Madeira  

 

O
cu

p
aç

ão
 

 Classific. 
IEFP 

o Quadros Superiores da Administração 
Pública, Dirigentes e Quadros Superiores 

de Empresa  

o Especialistas das Profissões Intelectuais 

e Científicas  

o  Técnicos e Profissionais de Nível 

Intermédio  

o  Pessoal Administrativo e Similares  

o  Pessoal dos Serviços e Vendedores  

o  Agricultores e Trabalhadores 

Qualificados da Agricultura e Pescas  

o  Operários, Artífices e Trabalhadores 
Similares  

o  Operadores de Instalações e Máquinas e 

Trabalhadores da Montagem  

o  Trabalhadores Não Qualificados  

o Reformados 

o Estudantes 

o Não Responde 

http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP1.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP1.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP1.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP2.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP2.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP3.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP3.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP4.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP5.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP6.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP6.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP7.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP7.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP8.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP8.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP9.pdf
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P
r
á
ti

c
a
 d

e
sp

o
r
ti

v
a
 (

P
D

) 

G
in

ás
io

 

Qual o ginásio que 
frequenta? 

Levantame
nto de 

ginásios 

o Club L 
o Fitness Hut 

o Ginásio Clube Português 

o Health Club Wilson 

o Holmes Place 

o Personalbody 

o PUMP 

o Solinca 

o Solplay 

o Virgin Active 

o Vivafit 

o Outro:_________ 

F
re

q
u
ên

ci
a Qual a frequência 

semanal de prática 
desportiva? 

Compass 

(adaptado)  
Gratton 

(2011) 

o Intensivo (mais de 2 vezes/semana) 

o Regular (1 a 2 vezes/semana) 
o Irregular (15 em 15 dias) 

o Ocasional (uma vez por mês) 

D
u
ra

çã
o
 Quanto tempo treina 

por sessão 

 <30min; 30min – 1h; 1h – 1h30; 1h30 – 2h00; 

2h00 – 2h30; 2h30 – 3h00; >3 horas 

F
it

n
e
ss

  
(F

it
) 

T
ip

o
s 

d
e 

tr
ei

n
o
 

Que tipo de treino 

pratica? Escolha no 

máximo 2 

Schroeder 

e Dolin 

(2013) 

o Resistência 

o Força 

o Flexibilidade 

o Treino Cardiovascular 

M
o

d
al

id
ad

es
 

Que modalidades de 
fitness conhece? 

 Não aplicável no inquérito 

Que modalidades de 

fitness pratica? 

Grupo: 

o Aeróbica 

o Alongamentos 
o Cycling 

o Dança 

o GAP 

o Hidrobike 

o Hidroginástica 

o Hidrocinesioterapia 

o Localizada 

o Pilates 

o Step 

o Step Coreografado 

o Yoga 
o Crossfit 

o Tabata  

Les Mills 

o Body Attack 

o Body Balance 

o Body Jam 

o Body Pump 

o Body Combat 

o Body Step 

o Power Jump 

o RPM 

o Sh’Bam 
o Zumba 
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o Zumba Step 
Individual 

o Artes Marciais 

o Cardiofitness 

o Musculação 

o Natação 

o Personal Training 

o Power Plate 

o TRX 

Que modalidade de 

fitness prefere? 

Indique apenas uma 

Listagem igual à anterior – escolha múltipla 

F
a

c
to

r 
In

te
r
n

o
 (

F
I)

 

M
o

ti
v
aç

ão
 

Porque pratica 

exercício físico? 

Grantham, 

Patton, 

York, 
Winick 

(1998) 

o Controlo de peso 

o Redução de stress 

o Bem estar pessoal 
o Aumento de energia 

o Aumento de força 

o Ganho de massa muscular 

o Perda de massa gorda 

o Ganho de flexibilidade 

o Divertimento 

o Tonificação Muscular 

o Benefício Cardiovascular 

o Auto estima 

o Outro, qual? ___________ 

Porque pratica 

modalidades de 

fitness em detrimento 

das restantes 
actividades 

desportivas? 

 o Não depende de condições 

metereológicas 

o Existe maior diversidade num único 

espaço 
o Não existem desculpas 

o Tem um horário estipulado 

o Previsibilidade do treino (sabe o que o 

espera) 

o É mais confortável 

o Outro, qual?_______________________ 

 

3 Quais os motivos 

que vos levam a 

praticar as 

modalidades de 

fitness que 

escolheram 

anteriormente? 

 Não aplicável no inquérito 

P
er

ce
p
çã

o
 

Quais os outputs que 

associa à prática de 
cada modalidade de 

fitness? 

Beech & 

Chadwick 
(2007) 

Não aplicável no inquérito 

Quais as razões que 

pensa que levam as 

pessoas a praticar 

desporto? 

Opções de resposta iguais à questão “porque 

pratica exercício físico?” 

Qual o tipo de treino 

que associa a cada 

modalidade de 

fitness? 

Schroeder 

e Dolin 

(2013) 

Duas colunas ligadas por traços entre a 

modalidade e o seu respectivo motivo de prática. 

Cada motivo admite mais do que uma modalidade 
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P
er

so
n
al

id
ad

e 
(m

o
ti

v
aç

ão
 

v
s 

am
o
ti

v
aç

ão
) 

Indique de 1 a 7 
(sendo 1-Discordo 

fortemente e 7-

Concordo 

fortemente) o seu 

nível de concordância 

com as seguintes 

frases: 

Markland 
& 

Ingledew 

(1997) 

(adaptado) 

Discordo fortemente – Concordo fortemente 
(escala de 7 pontos) 

1) Faço exercício porque gosto e não por 

obrigação. 

2) Fazer exercício não e algo que eu 

escolheria fazer, mas é algo que sinto 

que devo fazer. 

3) Ter que fazer exercício é um pouco 

como uma obrigação, mas tem de ser 

feito. 

F
a

c
to

r 
E

x
te

r
n

o
 (

F
E

) 

G
ru

p
o
s 

d
e 

re
fe

rê
n
ci

a 

Qual é a importância 

da opinião de 

terceiros na escolha 

das actividades 
desportivas?  

Beech & 

Chadwick 

(2007) 

Tabela de duas linhas: 

(1) Nenhum, (2) Pouco, (3) Indiferente, (4) 

Algum, (5) Muito 

Qual é a importância 
da opinião de 

terceiros na escolha 

das modalidades de 

fitness? 

C
u

lt
u
ra

 

Qual é a importância 

da cultura na prática 

de actividades de 

fitness? 

Escala de 5 pontos: 1-Nenhuma importância e 5-

Muita importância 

Que factores culturais 

influenciam a escolha 

de modalidades de 

fitness? 

Não aplicável no inquérito 

C
la

ss
e 

so
ci

al
 

Os rendimentos 

financeiros 

interferem na escolha 

do local de prática 

desportiva? 

o Sim 

o Não 

Se sim, qual a 

limitação entre 1 e 5, 
sendo -Nada limitado 

e 5-Muito limitado 

Escala de 5 pontos: 1-Nada limitado e 5-Muito 

limitado 

Os rendimentos 

limitam a escolha das 

modalidades de 

fitness? 

o Sim 

o Não 

Se sim, qual a 

limitação entre 1 e 5, 

sendo 1-Nada 

limitado e 5-Muito 

limitado 

 Escala de 5 pontos: 1-Nada limitado e 5-Muito 

limitado 

F
. 
In

te
r
n

o
 v

s 

E
x
te

r
n

o
 

(F
Iv

sE
) 

M
o
ti

v
aç

ão
 

In
tr

ín
se

ca
 v

s 

E
x
tr

ín
se

ca
 

Quais os factores que 

têm maior 

importância? Internos 

ou Externos? 

Teixeira, 

Silva e 

Markland 

(2007) 

Aplicar BREQ – 2  

- 19 itens numa escala de 5 pontos 

Escala: 

        0-Não é verdade para mim 

        2-Algumas vezes é verdade para mim 

        4-Muitas vezes é verdade para mim 
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Anexo 4 – Análise de dados 

1-Ginásios que frequentam 

Ginásio Freq. absoluta Freq. relativa 

club L 4 5,33% 

fitness hut 7 9,33% 

health club wilson 2 2,67% 

holmes place 9 12,00% 

personal body 13 17,33% 

solinca 1 1,33% 

solplay 1 1,33% 

virgin 3 4,00% 

vivafit 2 2,67% 

Outros 33 44,00% 

Total  75 100,00% 

2-Intensidade do treino 

 

3-Duração do treino 

 

 

68% 

28% 

3% 1% 

intensivo regular irregular ocasional 

1 

18 

36 

12 

5 
1 2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

<30min 30min – 1h 1h – 1h30 1h30 – 
2h00 

2h00 – 
2h30 

2h30 – 
3h00 

>3 horas 

N
º 

d
e

 r
e

sp
o

n
d

e
n

te
s 

intervalos de duração 
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4-Tipologia de treino praticado 

Tipo de treino Freq absoluta Freq. relativa 

Resistência 18 14,40% 

Força 44 35,20% 

Flexibilidade 7 5,60% 

Treino Cardiovascular 56 44,80% 

Total 125 100,00% 

5-Modalidades praticadas 

Modalidade Freq. relativa 

Aeróbica 2,35% 

Alongamentos 6,35% 

Cycling 5,65% 

Dança 4,47% 

Gap 4,94% 

Core 4,47% 

Hidrobike 0,24% 

Hidroginástica 0,94% 

Hidrocinesioterapia 0,00% 

Localizada 6,12% 

Pilates 2,35% 

Step 4,00% 

Step Coreografado 2,82% 

Yoga 0,71% 

Crossfit 1,88% 

Tabata 0,47% 

Body Attack 1,41% 

 

6-Modalidades preferidas 

Modalidade Freq. relativa 

Aeróbica 1,06% 

Alongamentos 1,06% 

Cycling 4,26% 

Dança 5,85% 

Gap 4,79% 

Core 4,79% 

Hidrobike 0,00% 

Hidroginástica 0,53% 

Hidrocinesioterapia 0,53% 

Localizada 3,19% 

Pilates 2,13% 

Step 2,13% 

Step Coreografado 4,26% 

Yoga 1,06% 

Crossfit 3,19% 

Tabata 0,53% 

Body Attack 1,60% 

7-Motivo de prática de exercício físico 

Modalidade Freq. relativa 

Body Balance 2,59% 

Body Jam 1,18% 

Body Pump 4,94% 

Body Combat 3,29% 

Body Step 1,41% 

Power Jump 2,35% 

RPM 3,29% 

Sh'Bam 2,12% 

Zumba 3,29% 

Zumba Step 0,24% 

Artes Marciais 0,71% 

Cardiofitness 7,29% 

Musculação 9,88% 

Natação 2,12% 

Personal Training 2,12% 

Power Plate 0,47% 

TRX 3,53% 

Modalidade Freq. relativa 

Body Balance 1,06% 

Body Jam 1,06% 

Body Pump 4,79% 

Body Combat 3,72% 

Body Step 2,13% 

Power Jump 2,66% 

RPM 2,66% 

Sh'Bam 1,06% 

Zumba 5,32% 

Zumba Step 0,53% 

Artes Marciais 1,06% 

Cardiofitness 5,85% 

Musculação 14,36% 

Natação 3,72% 

Personal Training 4,26% 

Power Plate 1,06% 

TRX 3,72% 
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Motivos Freq. relativa 

Controlo de peso 16,13% 

Redução de stress 11,98% 

Bem estar pessoal 22,12% 

Aumento de energia 2,76% 

Aumento de força 1,84% 

Ganho de massa muscular 7,37% 

Saúde 7,37% 

Perda de massa gorda 11,06% 

Ganho de flexibilidade 0,46% 

Divertimento 5,07% 

Tonificação Muscular 8,76% 

Benefício Cardiovascular 1,84% 

Auto estima 2,30% 

Outro 0,92% 

Por género 

Motivo Fem % Masc % 

Controlo de peso 18,95% 11,32% 

Redução de stress 13,07% 9,43% 

Bem estar pessoal 22,22% 26,42% 

Aumento de energia 1,31% 3,77% 

Aumento de força 0,65% 3,77% 

Ganho de massa muscular 3,92% 18,87% 

Saúde 6,54% 9,43% 

Perda de massa gorda 13,07% 7,55% 

Ganho de flexibilidade 0,65% 0,00% 

Divertimento 5,23% 1,89% 

Tonificação Muscular 11,76% 1,89% 

Benefício Cardiovascular 0,65% 3,77% 

Auto estima 1,96% 1,89% 

8-Motivo de prática de modalidades de fitness em contexto de ginásio em detrimento de 

actividades de desporto noutros contextos 

Motivos da prática em ginásio Freq. relativa 

Não depende de condições metereológicas 23,40% 

Existe maior diversidade num único espaço 20,57% 

Não existem desculpas 9,22% 

Tem um horário estipulado 12,77% 

Previsibilidade do treino (sabe o que o espera) 13,48% 

É mais confortável 13,48% 

Outro 7,09% 
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9-Razões que pensa que levam as pessoas a praticar actividades de fitness 

Razões percepcionadas da prática de actividades de fitness Freq. relativa 

Controlo de peso 25,82% 

Redução de stress 7,98% 

Bem estar pessoal 10,80% 

Aumento de energia 0,94% 

Aumento de força 3,29% 

Ganho de massa muscular 7,51% 

Saúde 17,37% 

Perda de massa gorda 8,92% 

Ganho de flexibilidade 0,94% 

Divertimento 3,76% 

Tonificação Muscular 4,69% 

Benefício Cardiovascular 1,41% 

Auto estima 6,57% 

10-motivo de prática de cada modalidade de ftiness 

  A
er

ó
b

ic
a 

A
lo

n
g

am
en

to
s 

C
y

cl
in

g
 

D
an

ça
 

G
A

P
 

H
id

ro
b

ik
e 

H
id

ro
g

in
ás

ti
ca

 

H
id

ro
ci

n
és

io
te

ra
p

ia
 

Controlo de peso 33% 4% 32% 4% 18% 25% 16% 6% 

Redução de stress 17% 17% 6% 19% 5% 8% 19% 19% 

Bem estar pessoal 11% 11% 4% 43% 14% 19% 27% 32% 

Aumento de energia 4% 0% 10% 11% 7% 3% 0% 0% 

Aumento de força 0% 2% 4% 0% 0% 8% 3% 0% 

Ganho de massa muscular 2% 2% 4% 0% 20% 0% 0% 3% 

Perda de massa gorda 11% 0% 24% 4% 11% 11% 11% 10% 

Ganhar flexibilidade 2% 57% 2% 2% 5% 3% 3% 3% 

Divertimento 4% 0% 0% 9% 2% 0% 0% 0% 

Tonificação muscular 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 

Benefício cardiovascular 4% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 

Auto estima 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Não sabe/não responde 11% 6% 6% 9% 16% 22% 22% 26% 
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L
o
ca

li
za

d
a 

P
il

at
es

 

S
te

p
 

S
te

p
 

C
o
re

o
g
ra

fa
d
o
 

Y
o
g
a 

C
ro

ss
fi

t 

T
ab

at
a 

B
o
d
y
 A

tt
ac

k
 

Controlo de peso 15% 3% 28% 26% 5% 22% 23% 27% 

Redução de stress 2% 26% 18% 6% 33% 8% 19% 8% 

Bem estar pessoal 12% 13% 13% 26% 28% 17% 13% 5% 

Aumento de energia 0% 8% 10% 12% 2% 8% 6% 11% 

Aumento de força 5% 10% 0% 0% 0% 8% 0% 8% 

Ganho de massa muscular 27% 0% 3% 0% 0% 6% 0% 11% 

Perda de massa gorda 22% 3% 13% 3% 0% 8% 10% 11% 

Ganhar flexibilidade 2% 21% 0% 0% 16% 0% 3% 0% 

Divertimento 0% 0% 5% 9% 2% 0% 0% 0% 

Tonificação muscular 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Benefício cardiovascular 0% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 3% 

Auto estima 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Não sabe/não responde 12% 18% 13% 18% 14% 17% 19% 16% 

 

  B
o

d
y

 B
al

an
ce

 

B
o

d
y

 J
am

 

B
o

d
y

 P
u
m

p
 

B
o

d
y

 C
o

m
b
at

 

B
o

d
y

 S
te

p
 

P
o

w
er

 J
u
m

p
 

R
P

M
 

S
h

'b
am

 

Z
u

m
b
a 

Controlo de peso 17% 24% 19% 28% 30% 31% 37% 11% 18% 

Redução de stress 17% 15% 3% 6% 12% 11% 8% 17% 15% 

Bem estar pessoal 9% 15% 8% 6% 6% 11% 5% 22% 21% 

Aumento de energia 9% 12% 17% 17% 9% 11% 13% 11% 10% 

Aumento de força 3% 3% 19% 14% 3% 3% 5% 6% 0% 

Ganho de massa muscular 6% 0% 3% 0% 0% 6% 3% 0% 3% 

Perda de massa gorda 3% 6% 14% 14% 15% 11% 13% 6% 10% 

Ganhar flexibilidade      20% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 3% 0% 

Divertimento 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 8% 

Tonificação muscular 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 3% 0% 

Benefício cardiovascular 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Auto estima 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Não sabe/não responde 17% 21% 17% 17% 21% 17% 11% 14% 15% 
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Controlo de peso 23% 19% 33% 18% 20% 42% 27% 30% 

Redução de stress 9% 13% 8% 4% 14% 6% 12% 3% 

Bem estar pessoal 17% 19% 14% 4% 26% 8% 3% 3% 

Aumento de energia 11% 6% 6% 2% 6% 6% 6% 9% 

Aumento de força 3% 6% 3% 16% 0% 0% 3% 15% 

Ganho de massa muscular 0% 6% 3% 36% 3% 3% 12% 9% 

Perda de massa gorda 9% 0% 19% 9% 9% 17% 12% 6% 

Ganhar flexibilidade 0% 6% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 

Divertimento 9% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tonificação muscular 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 

Benefício cardiovascular 0% 0% 3% 2% 3% 0% 0% 0% 

Auto estima 0% 6% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 

Não sabe/não responde 20% 13% 11% 9% 14% 19% 21% 21% 

11-Propensão para o exercício 

  Gosto Sinto que devo Obrigação 

1 - Discordo Fortemente 3% 36% 41% 

2 3% 21% 24% 

3 5% 7% 9% 

4 8% 5% 9% 

5 12% 12% 5% 

6 16% 9% 4% 

7 - Concordo Fortemente 54% 11% 8% 

Total 100% 100% 100% 

12-importância da opinião de terceiros na escolha de: 

  Actividades desportivas Modalidade de fitness 

1 - Nenhuma 22,37% 19,74% 

2 - Pouca 22,37% 18,42% 

3 - Indiferente 19,74% 19,74% 

4 - Alguma 28,95% 31,58% 

5 - Muita 6,58% 10,53% 

13-pessoas que influência a prática desportiva 

Influenciador Freq. relativa 

Família 22,77% 

Amigos 25,74% 

Namorado/a 19,80% 

Treinador/a 19,80% 

Nutricionista 3,96% 

Ninguém me influencia 27,72% 

Outro 2,97% 

 



Liliana Oliveira Motivações para a prática de fitness em ginásio 2014 

53 
 

14-importância da cultura na prática de actividades de fitness 

1-Nenhuma importância 1,32% 

2 6,58% 

3 19,74% 

4 36,84% 

5-Muita importância 35,53% 

15- Interferência dos rendimentos na escolha do local de prática desportiva 

Sim 92,11% 

Não 7.89% 

 

 

16- Interferência dos rendimentos na escolha do da modalidade de fitness a praticar 

Sim 52,63% 

Não 47,37% 

 

 

17-BREQ – em Português 

 

0 - Não é verdade 

para mim 

1 2 - Algumas vezes é 

verdade para mim 

3 4 - Muitas vezes é verdade para 

mim 

1 68% 12% 16% 3% 1% 

2 18% 8% 24% 21% 29% 

3 0% 1% 9% 13% 76% 

4 1% 5% 24% 24% 46% 

5 83% 11% 5% 1% 0% 

6 67% 13% 16% 1% 3% 

7 45% 18% 13% 13% 11% 

8 0% 4% 13% 22% 61% 

9 83% 9% 3% 4% 1% 

10 0% 3% 11% 32% 55% 

11 80% 8% 9% 3% 0% 

12 88% 4% 4% 3% 1% 

13 21% 13% 17% 25% 24% 

14 1% 3% 16% 22% 58% 

15 0% 3% 14% 26% 57% 

16 78% 7% 11% 4% 1% 

17 14% 8% 33% 20% 25% 

18 0% 1% 11% 17% 71% 

19 89% 4% 5% 1% 0% 

 

 

 

1-Nada limitado 4,29% 

2 5,71% 

3 32,86% 

4 40,00% 

5-Muito limitado 17,14% 

1-Nada limitado 0% 

2 10% 

3 25% 

4 45% 

5-Muito limitado 20% 
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Envolvimento Afirmação 

0 - Não é 

verdade 

para mim 1 

2 - algumas vezes é 

verdade para mim 3 

4 - muitas vezes é 

verdade para mim 

Média 

(entre 0 e 4) 

External 

regulation 

1 x         

0,75 

5 x         

9 x         

13       x   

introjected 

regulation 

2         x 

2,67 

6 x         

10         x 

identified 

regulation 

3         x 

2 

7 x         

11 x         

14         x 

intrinsic 

regulation 

4         x 

3 

8         x 

12 x         

15         x 

18-idade 

 

19-género 

Género Freq. absoluta Freq. relativa 

Feminino 55 73,33% 

Masculino 20 27,67% 

20-Nível de instrução 

Nível de instrução Freq. relativa 

4º ano (1º Ciclo do Ensino Básico) 0,00% 

6º ano (2º Ciclo do Ensino Básico) 0,00% 

9º ano (3º Ciclo do Ensino Básico) 6,67% 

12º ano (Ensino Secundário) 17,33% 

Licenciatura 36,00% 

Pós-graduação 9,33% 

Mestrado 29,33% 

Doutoramento 0% 

Outro 1,33% 

 

10,67% 

45,33% 

20,00% 

9,33% 
4,00% 5,33% 

2,67% 2,67% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

16 - 19 
anos 

20 - 24 
anos 

25 - 29 
anos 

30 - 34 
anos 

35 - 39 
anos 

40 - 44 
anos 

45 - 49 
anos 

50 - 54 
anos 
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21-distrito 

Distrito Freq Relativa 

Aveiro 0,00% 

Beja 1,33% 

Braga 1,33% 

Bragança 0,00% 

Castelo Branco 1,33% 

Coimbra 0,00% 

Évora 0,00% 

Faro 1,33% 

Guarda 0,00% 

Leiria 0,00% 

22-cargo profissional 

Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa  10,67% 

Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas  6,67% 

Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio  13,33% 

Pessoal Administrativo e Similares  8% 

Pessoal dos Serviços e Vendedores  6,67% 

Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas  0,00% 

Operários, Artífices e Trabalhadores Similares  0,00% 

Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem  1,33% 

Trabalhadores Não Qualificados  0,00% 

Reformados 0,00% 

Estudantes 40,00% 

Não sabe/ não responde 13,33% 

23-rendimento pessoal líquido mensal 

<€500 18,67% 

€501 - €1000 46,67% 

€1001 - €1500 10,67% 

€1501 - €2000 4,00% 

€2001 - €2500 0,00% 

>€2500 1,33% 

Não sabe/ não responde 18,67% 

 

Distrito Freq Relativa 

Lisboa 72,00% 

Portalegre 1,33% 

Porto 4,00% 

Santarém 0,00% 

Setúbal 14,67% 

Viana do Castelo 0,00% 

Vila Real 2,67% 

Viseu 0,00% 

Açores 0,00% 

Madeira 0,00% 


