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Vivemos num mundo, onde o
mercado do Health & Fitness não é
excepção, com constantes e rápidas
transformações, novos e desafiantes
obstáculos, novas ameaças / novas
oportunidades e variadas tendências.
Em suma, vivemos numa era onde
as dificuldades e os desafios para
as empresas / Clubes de Fitness são
inúmeras e muito diversificadas.
Com experiência de 20 anos no
negócio de Health e Fitness, tentarei,
neste breve artigo, demonstrar (através
de uma perspectiva mais prática)
que, umas das melhores “armas”
para sobreviver, vencer e prosperar,
neste mercado altamente competitivo,
passa pelo perfil e capacidade do
seu responsável máximo. Na minha
opinião, ele é o motor e o principal
elemento para conseguir uma empresa
bem preparada, bem estruturada e mais
capaz para competir.
Na verdade, não basta ter um
responsável máximo que seja um bom
gestor, ou que seja um bom líder, ou
até mesmo, um bom empreendedor.
O responsável ideal será aquele que
conseguir englobar o máximo de
características de Gestor, Líder e
Empreendedor, tudo num só indivíduo.
Ou seja, não será suficiente, ter
processos organizados e eficientes
(Gestão), se não houver profissionais
comprometidos e motivados com a

empresa/equipa de trabalho (Liderança)
e, se ao mesmo tempo, a empresa não
caminhar com estratégias visionárias,
disruptivas e que procuram novas
soluções, para atingir o sucesso e
alcançar todas as metas e objectivos
(Empreendedor).
Quando falamos em Gestão, Liderança
e Empreendedorismo, ainda existe
o erro comum de acharmos que
representam todos a mesma coisa.
Importa entender que nem sempre um
gestor é um bom líder ou um líder é
um bom gestor, da mesma forma que
um Líder não é, obrigatoriamente, um
empreendedor e um empreendedor não
é um líder nato.
Na verdade, qualquer pessoa pode ser
chefe, mas são poucas aquelas que
se mostram Líderes, com ferramentas
de Gestão e perfil de Empreendedor.
Atenção: essas características são
reconhecidas de forma espontânea,
pelas suas qualidades e competências e
não adianta autoproclamar-se ... apenas
os profissionais o reconhecem como
tal.
Na actualidade os termos Gestão,
Empreendedorismo e Liderança fazem
parte do vocabulário organizacional.
Numa primeira abordagem, podemos
dizer que a Gestão está relacionada
com procedimentos, aspectos técnicos
e estratégicos, a Liderança está
“focada nas pessoas”, em inspirar,

orientar e influenciar pessoas é necessário
“ Para
conhecer a natureza humana, lidar com
emoções e desejos, capacidade de análise
individual e ser perspicaz para direcionar
tarefas ao colaborador mais apto.
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“

motivar e desenvolver a equipa e,
por outro lado, o Empreendedorismo
situa-se no envolvimento de pessoas
e processos, que, em conjunto,
levam à transformação de ideias em
oportunidades e conduzem à criação
de negócios de sucesso. Com as novas
mudanças no mercado e no mundo
corporativo, cada vez mais, é exigido
um desempenho acima da média e
habilidades específicas, de quem gere
uma empresa.
Parece-me, por isso, fundamental
ter as melhores técnicas de gestor,
habilidades de liderança e espírito
de empreendedor, pois, já não há
espaço para gestores sem a habilidade
de liderar, de persuadir, influenciar,
procurar soluções e de guiar as pessoas
a exporem as suas potencialidades e a
sentirem-se confortáveis e confiantes.
O papel do responsável ideal, extrapola
o ambiente organizacional, os aspectos
processuais ou estratégicos, pois a
sua preocupação visa também, atingir
o campo emocional, inspirando
confiança, certeza, força, método,
coragem, optimismo e convicção. Ser
capaz de gerar compromisso com as
pessoas, facilitando o cumprimento das
estratégias para se atingir o sucesso.
O seu papel não é só intelectual, nem
cognitivo, é, também, emocional.
Para orientar e influenciar pessoas
é necessário conhecer a natureza
humana, lidar com emoções e desejos,
capacidade de análise individual e ser
perspicaz para direcionar tarefas ao
colaborador mais apto.
O capital humano é muito valioso pois,
ele guia porque convence as pessoas e
é seguido porque fala sobre soluções,
com convicção, confiança, respeito e
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Foco nos processos

Foco nas pessoas

Foco na criatividade

Desenvolve sistemas
e procedimentos

Desenvolve compromissos
e motivação dos profissional

Desenvolve ideias
em oportunidades de negócio

Gere pelo método

Lidera pela influência

Cria através da inovação
e espírito visionário

Foco em indicadores e metas

Foca na cultura, missão,
visão e propósito

Foco em sentimenros
e realização do sonho

Planeamento, análise e controlo

Guia, confiança e motivação

inspiração e paixão

Controlo rigido dos processos

Comunicação e relacionamento
com a equipa

Desafios e novos objectivos

Organiza e faz a estratégia

Conduz a equipa

Inicia e executa algo de novo

o principal responsável pelo negócio
“ (...)
e pelos caminhos do sucesso da empresa,

terá de ser um individuo que não se resigne
ao comodismo e à apatia (...).

“

dedicação. Tem de existir um vínculo
emocional forte, um compromisso
apaixonado entre líder, equipa e
objetivos, para que tudo funcione da
forma mais perfeita.
Os responsáveis máximos têm, assim,
de ser visionários, saber tomar decisões,
fazer a diferença, agregando valores
aos produtos e serviços que colocam
no mercado. Têm de ser exploradores
de oportunidades, determinados,
dinâmicos, dedicados e optimistas.
Apaixonados pelo que fazem e
independentes, para construírem
o próprio destino, ou seja, Líderes
críticos e formadores de opinião. Como
resumo, apresento, no quadro seguinte,
as características de cada perfil:
Quando o Gestor é Líder e
Empreendedor, consegue apresentar
a melhor estratégia e as melhores
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ferramentas, potenciando todos os
colaboradores, de forma a aceitarem
e cumprirem as tarefas, uma vez
que o vêem como amigo / exemplo
/ confiança. Acredito que, mais
facilmente a equipa responderá, em
concordância, ao solicitado por um
“amigo” do que uma ordem de um
chefe. E, como a obra prima do mestre,
não é prima do mestre de obras, os
resultados organizacionais também
variam a todos os níveis, quando o
carisma de quem lidera se evidencia
com competência e proximidade
individual, em vez de uma mera
obrigação laboral, conseguindo-se
profissionais auto motivados, felizes
com entrega e comprometimento
com o projecto. E, quanto maior o
compromisso, maior a liberdade
/ independência oferecida pelo
líder aos seus colaboradores o que

determina, automaticamente, maior
responsabilidade e, como tal, aumenta
a dependência à organização, projecto
e causa. Concluindo, podemos
entender que numa sociedade moderna
e num mercado global, competitivo e
em constantes mudanças, o principal
responsável pelo negócio e pelos
caminhos do sucesso da empresa,
terá de ser um individuo(a) que não se
resigne ao comodismo e à apatia, que
está em constante procura de novas
oportunidades. Deverá ser eficiente e
estimulante levando os colaboradores
a produzirem mais, contando
com uma ampla visão estratégica,
investindo em novos conhecimentos
e especializações, comprometendose, ao máximo, com os valores da
empresa e, fundamentalmente, tratar-se
de um agente integrador, catalisador
e coordenador de pessoas, planos,
serviços e processos, sempre
em mutação.
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