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O mundo está diferente. Se, por um 
lado, esta pandemia nos veio retirar 
algumas das coisas que tomávamos 
por garantidas – nomeadamente, 
a nossa liberdade de, por inteiro, 
decidirmos onde vamos, quando 
vamos, como vamos, ou mesmo, com 
quem vamos -, a realidade é que este 
novo cenário que todos os dias nos 
desafia fez, ao mesmo tempo, surgir 
das cinzas, como uma verdadeira 
fénix, oportunidades que, para alguns 
já tinham sido contempladas, mas para 
poucos tomavam uma proporção  
já real.

O mundo mudou: ainda está a mudar, 
verdade seja dita. E nós, que acredito 
que, nem nos sonhos menos lúcidos 
tivéssemos contemplado viver uma 
realidade como a que enfrentamos 
atualmente, mudámos com ele.

Ou pelo menos, é neste sentido que 
reunimos todos os nossos esforços.
Já há muito tempo que o bom e 
velho papel deixou de fazer sentido 
em grandes empresas e estruturas 
institucionais. O online passou a 
ocupar um papel ativo e marcante e a 
transformação digital foi, sem dúvida, 
um desafio que todos os negócios e 
setores – do fitness, à restauração, 
passando pelo retalho, indústria, entre 

outros, - tiveram que encarar. E, claro 
está, superar.
Repensar um modelo que estava mais 
do que estudado e implementado, 
como é o caso do fitness, não foi tarefa 
fácil, com todas as condicionantes 
que a isso estão associadas. Retirar 
deste setor de negócio, elementos que 
são ponto preponderante para a sua 
evolução foi um desafio que nunca 
almejamos ter que ultrapassar.

Pessoalmente, quando iniciei a 
carreira e percurso profissional nesta 
área, enquanto personal trainer e 
agora como diretor técnico numa 
das maiores cadeias de ginásios do 
país, nunca concebi que houvesse 
um momento em que, por exemplo, 
o spotting táctil – o momento em 
que dou feedback ao aluno através 
do contacto físico, para uma correta 
execução do exercício – deixasse 
de fazer sentido e tivesse que ser 
repensado. E este é apenas um 
(pequeno) exemplo de como o mundo 
mudou, neste caso no setor do fitness.

Para nos adaptarmos a um mundo que 
está confinado, com medo, e, acima 
de tudo, expectante pelo retorno à 
normalidade – seja ela qual for –, 
recorremos ao digital.

Foi lá que encontrámos a solução 
(quase perfeita) para a viabilidade 
da continuidade da prestação de um 
serviço tão precioso como o exercício 
físico a todos aqueles que querem e, 
mais do que isso, precisam de manter 
o corpo e a mente ativos.

Acreditamos a 1000% (sim, mil por 
cento) que o presente e o futuro 
estão nas plataformas digitais que, 
com todas as suas características e 
peculiariedades, nos oferecem muito 
mais do que aquilo que nos retiram.

Em primeiro lugar, o espaço deixou 
de ser limitado: podemos chegar a 
toda e qualquer pessoa que tenha, na 
sua posse, um telemóvel, um tablet, 
uma televisão, ou um qualquer outro 
dispositivo que disponha de imagem e 
conexão à internet. Em qualquer parte 
do mundo.

...a realidade é que este novo 
cenário que todos os dias 
nos desafia fez, ao mesmo 
tempo, surgir das cinzas, 
como uma verdadeira fénix, 
oportunidades...

“

“

PLATAFORMAS DIGITAIS: 
O MUNDO DE HOJE É DIFERENTE. 
E AINDA BEM!
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...temos, através das 
plataformas digitais, a 
oportunidade perfeita 
para trabalhar a um 
ritmo muito maior ...

“

“

Em segundo lugar, não sejamos falsos 
moralistas: as plataformas digitais 
vêm também democratizar, neste 
caso, o serviço de fitness. Se há quem 
veja nos 15€ de mensalidade de um 
ginásio um verdadeiro entrave a todos 
os benefícios que daí poderão advir, 
as plataformas digitais têm um custo 
muito mais baixo para o utilizador. O 
que significa que estão acessíveis a 
todo o tipo de “bolsos”.

Em terceiro lugar, a versatilidade que 
uma plataforma digital nos oferece 
é, de longe, compensadora. Num só 
local, podemos juntar tudo o que é 
necessário para servir às mais variadas 
personas que nos procuram. No nosso 
caso, temos aulas de grupo para todos 
aqueles que percebem e gostam 
das vantagens que estão inerentes a 
este tipo de atividades. Além disso, 
e porque sabemos que o mundo é 
recheado do mais diferente tipo de 
pessoas – e ainda bem –, temos dicas 
de treino para diferentes objetivos. 

No fundo, para os que já têm alguma 
autonomia de treino e querem 
apenas aprimorar: seja a técnica, ou a 
execução da sua atividade física. Para 
complementar, temos também a parte 
nutricional – que penso que, todos os 
que praticam desporto, percebem as 
vantagens óbvias de criar uma aliança 
rica entre nutrição e desporto (e 
descanso, não esqueçamos).

Em suma, conseguimos num só local 
dar resposta em massa às necessidades 
de todos que nos procuram e que têm 
necessidade da prática de exercício 
físico. Parece confuso?
Explicamos: temos, através das 
plataformas digitais, a oportunidade 
perfeita para trabalhar a um ritmo 
muito maior (diria que quase 
alucinante, à semelhança da 
velocidade do mundo de hoje em 
dia) para oferecer um número de 
conteúdos numa escala, também 
ela, muito maior, e conseguimos, à 
distância de um ecrã tocar até aqueles 
que, por razões geográficas ou socio-
económicas, não conseguíamos em 
período pré-pandemia.

É desta forma que vemos as 
plataformas digitais: iniciamos esta 
ação por uma razão, talvez, demasiado 
dura - a pandemia. Mas temos em 
consideração, a cada dia, que, mais do 
que o presente, as plataformas digitais 
são o futuro que nos espera e para o 
qual nos preparamos para abraçar – e 
de lá sair bem sucedidos.

No entanto, quero terminar este 
artigo voltando um capítulo atrás e 
regressando às origens. Não há nada 
como um clube de fitness aberto. Se as 
plataformas digitais suprimem algumas 
das necessidades atuais, há outras que 
continuam por suprimir.
Tenho – e acredito que todos temos –  

saudades dos sócios a entrarem nos 
clubes, das músicas que passam 
na rádio e que estimulam a prática 
do exercício físico, do barulho das 
máquinas de cardio. Tenho saudades 
dos alunos e das equipas que celebram 
todas as vitórias que nos permitem 
manter clubes e torná-los o número 
um, seja em que vertente for. 

Tenho saudades das relações que se 
criam num espaço concebido, também 
ele, para ser social. 

As saudades são muitas. Mas os 
esforços para que este novo mundo 
pareça e seja sentido como o mais 
normal possível são ainda maiores. 
E vingaremos, com certeza!




