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RESUMO: Nos dias de hoje, as empresas se empenham para descobrir e aprimorar 

formas de responder às necessidades e exigências dos consumidores buscando estar atentas às 

mudanças do mercado e preparadas para enfrentá-las, no sentido de sobreviver e até mesmo 

de antecipar-se aos seus concorrentes. O estudo tem como objetivo analisar a qualidade dos 

serviços prestados por uma Academia de ginástica e entender de que forma podemos atingir a 

satisfação dos clientes freqüentadores e potenciais. Para melhor entendimento do assunto foi 

aplicado uma pesquisa exploratória com um questionário contendo perguntas visando as 

quatro dimensões (Atendimento, Valor, Ambiente e Variedade) propostas pelo modelo de 

TERBLANCHE e BOSHOFF (2006) tendo como finalidade compreender o grau de 

importância dos serviços que deverão ser oferecidos em uma Academia de ginástica para 

alcançar a plena satisfação do cliente. 

Palavras-chave: Academia de ginástica, serviços, atendimento, satisfação do cliente. 

 

ABSTRACT: In todays times, all companies must make a concerted effort to discover 

and improve the means to satisfy the consumer demand, being constantly aware of market 

changes and being prepared to adapt to them both in order to survive and even more so to 

anticipate the changes prior to the competitors. This study aims to analyse the quality of 

services rendered by a Fitness Academy and understand how one can better meet the 

expectations of the public that already uses such services aswell as potential clients. In order 

to understand the matter more fully, an exploratory market research was carried out using a 

questionnaire covering aspects in the four dimensions proposed by the Terblanche and 

Boshoff method (2006), (Service, Value, Environment and Variety) The final objective was to 

understand the level of importance of the services to be offered in a Fitness Academy to 

achieve full customer satisfaction 

Wordkeys: Fitness Academy, services, customer satisfaction 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, praticamente todas as organizações reconhecem a importância do 

bom atendimento ao cliente. A competição pela sobrevivência e pelo crescimento da 

participação no mercado exige das empresas um empenho cada vez maior em satisfazer a todo 

e qualquer cliente. Para isso, as empresas se empenham para descobrir e aprimorar formas de 

responder às necessidades e exigências dos consumidores. Necessitando estar atentas às 

mudanças do mercado e preparadas para enfrentá-las, no sentido de sobreviver e até mesmo 

de antecipar-se aos seus concorrentes. Desenvolvendo estratégias para incrementar sua 

produtividade, melhorar a qualidade de seus serviços e superar as expectativas de seus 

clientes. Pois o objetivo final é atraí-los e mantê-los fiéis à organização.  

Na atração e fidelização dos clientes é necessário conhecer os atributos que os mesmos 

julgam ser importantes na prestação do serviço e suas expectativas para assim construir 

ofertas que venham de encontro a satisfazer tais necessidades.  

Para KOTLER (2003), prestar bons serviços é a essência do negócio orientado para os 

clientes. Os serviços são basicamente intangíveis e constituem processos vivenciados 

subjetivamente, onde as atividades de produção e consumo acontecem simultaneamente. E 

nessas interações está incluída uma série de contatos entre o cliente e o prestador de serviços, 

de tal forma que estes acontecimentos poderão ter um impacto crítico sobre o serviço 

percebido pelo cliente. Devendo ser cuidadosamente planejado, pois um serviço bem feito 

gera satisfação aos clientes atendidos, que voltam a comprar ou indicam outros para 

efetuarem o mesmo relacionamento. 

O setor de fitness e bem-estar, no Brasil e no mundo, vem apresentando um 

crescimento importante nos últimos anos, o que atrai o interesse dos investidores. Os números 

são bastante animadores: a indústria mundial de fitness faturou em 2006 cerca de US$ 55.788 

bilhões, sendo que os Estados Unidos foi+ o país que mais movimentou o setor, com US$ 

17.600.000. Isso significa 30% do faturamento mundial. Tratando-se de América Latina, o 

faturamento foi de US$ 1.613.050 bilhões. Somente o Brasil é responsável por 50% deste 

faturamento, fechando 2006 com US$ 801.150 milhões. Para o ano que se encerra, esses 

dados devem seguir a tendência de alta.Isso não é diferente em número de academias. Hoje, o 

Brasil é o terceiro país do mundo em número de academias, com 7.350 unidades. 

(Informações fornecidas pela Fitness Brasil. Ano base: 2007). 

Apesar da comparação com os índices do gigante mercado dos Estados Unidos, é 

impossível não negar o potencial brasileiro. O mais importante é que o mercado tem espaço 
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para todos, desde que sejam competentes e bem administrados, independentemente do 

tamanho da academia e local onde ela se localiza. A indústria das academias se mantém forte 

em qualquer condição econômica. Trata-se de saúde e saúde não tem preço. As pessoas 

economizam em tudo, menos com a possibilidade de melhorar sua saúde. Por isso as 

academias no Brasil continuam crescendo em número de alunos, mesmo em momentos 

difíceis. 

Diante do exposto tem-se como pergunta de partida da pesquisa: Quais os motivos que 

levam a escolha e o que é importante ter numa academia de ginástica para gerar satisfação? O 

objetivo geral é entender a percepção dos clientes quanto à satisfação dos serviços de uma 

academia de ginástica. Como objetivos específicos têm-se: 1) Compreender os modelos 

teóricos sobre qualidade do serviço, satisfação do cliente e atendimento; 2) Investigar os 

motivos da escolha por uma academia de ginástica; 3) Identificar quais serviços em academias 

de ginástica gera a satisfação do cliente. 

 

2. SERVIÇOS 

Conforme LOVELOCK e WRIGHT (2005), o serviço pode ser oferecido por uma 

parte à outra como um ato ou desempenho essencialmente intangível, embora o processo 

possa estar ligado a um produto físico, não resulta em propriedade de nenhum fator de 

produção. Também se consideram serviços como atividades econômicas que criam valor e 

oferecem benefícios aos seus clientes em tempos e lugares específicos.  

O setor de serviços vem se despontando na economia mundial com uma expressiva 

representatividade. Segundo afirmam LOVELOCK e WRIGHT (2005, p.5), “os serviços 

constituem o grosso da economia de hoje, não só no Brasil, onde respondem por 55 % do 

Produto Interno Bruto (PIB), mas também no mundo”. 

Segundo KOTLER (2000), os serviços são intangíveis, inseparáveis, variáveis, e 

perecíveis. Cada característica apresenta desafios e exige certas estratégias. Deve-se aumentar 

a produtividade das pessoas envolvidas na prestação de serviços ajustando-se conforme a 

demanda de mercado. Devendo administrar a qualidade do serviço para atender as 

expectativas dos consumidores.   

Já para ZEITHAML e BITNER (2003), serviço consiste basicamente de ações, 

processos e atuações realizadas para os clientes onde o produto é intangível e agrega valor no 

momento em que é consumido. Os serviços podem ser definidos como ações, esforços ou 

desempenhos tendo como diferença principal a intangibilidade.  
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“Um serviço é um processo, consistindo em uma serie de atividades mais ou menos 

intangíveis que, normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem nas interações entre 

o cliente e os funcionários de serviço e ou recursos ou bens físicos e ou sistemas do 

fornecedor de serviços e que são fornecidas como soluções para problemas do cliente.” 

(HARVEY-JONES APUD GRONROOS, 2003). 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 

Devido à sua diversidade, é difícil definir serviços, muitas vezes é difícil compreender 

o modo pelo qual os serviços são criados e entregues aos clientes, por causa das suas 

características: Intangibilidade, Inseparabilidade, Perecebilidade e Heterogeinedade.  

São Serviços intangíveis, que não podem ser vistos, tocados, provados, ouvidos ou 

sentidos antes de serem comprados (AMBROSIO E SIQUEIRA, 2002). Consequentemente, a 

tarefa do prestador de serviços é administrar a evidencia para tornar “tangível o intangível”.  

Enquanto as empresas de produtos são desafiadas a acrescentar idéias abstratas, as 

empresas de serviços são desafiadas a colocar evidencias físicas à suas ofertas abstratas. Pois 

segundo (HOFFMAN e BATESON, 2003) são serviços intangíveis aqueles que não podem 

ser avaliados como bens.  

Todo serviço tem um momento em que sua produção e consumo são simultâneos, 

inseparáveis. Os produtos físicos são manufaturados, depois estocados, mais tarde são 

vendidos e, finalmente, consumidos. De outra forma os serviços são primeiro vendidos, 

depois produzidos e consumidos simultaneamente. Assim, os serviços são inseparáveis 

daqueles que os proporcionam, sejam eles pessoas ou máquinas.  

Serviços são perecíveis, não podendo ser estocados para vendas ou uso futuros. 

Ocorre-se a produção ao mesmo tempo em que o consumo. Para (HOFFMAN e BATESON, 

2003) a definição da perecibilidade refere-se à incapacidade de armazenar ou estocar serviços. 

Os serviços que não consumidos na hora da programação, deixam de existir.  

A heterogeneidade associada aos serviços é, em larga escala, o resultado da interação 

humana (inúmeras interações possíveis entre funcionários e clientes) e de todas as variações 

daí decorrentes (ZEITHAML e BITNER, 2003) 

Segundo conceituam (HOFFMAN e BATESON, 2003 p. 56) heterogeneidade: 

Relaciona-se a variabilidade inerente ao processo de prestação de serviços. O principal 

problema ligado à heterogeneidade é que a padronização e o controle de qualidade são difíceis 

de prover regularmente pela empresa de serviços. Pode reagir em duas direções diferentes, 
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algumas tentam padronizar o desempenho substituindo o trabalho humano por maquinas, 

outras empresas tiram vantagem da variabilidade oferecendo serviços customizados que 

satisfazem necessidades individuais do cliente.   

 

3. QUALIDADE EM SERVIÇOS 

A qualidade em serviços é um importante diferencial e deve ser avaliado 

constantemente, por isso o prestador de serviços deve sempre estar atento se o seu cliente está 

satisfeito com o atendimento recebido, comparando as expectativas do cliente com a avaliação 

do serviço oferecido. A opinião do cliente contribui muito para revelar a medida certa da 

qualidade dos produtos e serviços. 

Conforme BATESON e HOFFMAN (2001), A qualidade em serviços de uma 

academia de ginástica é avaliada com base em atributos tais como se há equipamentos 

disponíveis e em condições de uso quando necessário, quão responsiva é a equipe com relação 

às necessidades dos clientes, quão preparados são os instrutores e se as instalações recebem 

manutenção adequada. 

ZEITHMAL e BITNER (2003) atribuem à qualidade de serviços, a discrepância que 

existe entre as expectativas e as percepções (qualidade percebida) do cliente com relação a um 

serviço experimentado. PAULINS (2005) relata que a percepção da satisfação dos clientes 

com a qualidade dos serviços recebidos é diretamente proporcional com a possibilidade da 

falha de suas expectativas. 

Para ZEITHMAL e BITNER (2003) “na maior parte das indústrias, fornecer serviços 

de qualidade não é mais simplesmente uma questão de opção. O ritmo acelerado de 

desenvolvimento de tecnologias e a intensificação da competição torna mais difícil a 

aquisição de vantagens competitivas estratégicas tão somente por meio de produtos físicos. 

Além disso, os clientes estão mais exigentes. Eles não apenas esperam receber bens de 

excelência e alta qualidade, eles também têm a expectativa de, juntamente com esses 

produtos, receber serviços de alto nível.” A qualidade em serviços é uma avaliação focada 

onde reflete a percepção do cliente sobre dimensões especificas dos serviços: confiabilidade, 

responsividade, segurança, empatia e tangibilidade.  

Para BATESON e HOFFMAN (2001), é extremamente frustrante para o cliente se 

deparar com prestadores de serviço não confiáveis. Portanto, é a “Confiabilidade” que confere 

a consistência e a certeza de que a empresa conseguirá um desempenho que lhe trará 

benefícios. Por isso, é necessário que a empresa preste o mesmo nível de serviço de qualidade 
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a todos que lhe procuram, além de cumprir suas promessas feitas ao cliente e trata- lo de 

maneira adequada na primeira vez que o atender. 

Segundo ZEITHAML e BITNER (2003), a “Confiabilidade” compreende a habilidade 

de entregar o serviço que foi prometido. No seu sentido mais amplo, a “Confiabilidade” 

significa que a empresa fornece o serviço com base naquilo que foi prometido – promessas 

sobre a entrega, sobre a prestação do serviço, a solução do problema e o preço. Os clientes 

querem fazer negócios com empresas que mantêm suas promessas, particularmente as 

promessas sobre os atributos dos serviços. 

A confiança é para PARASURAMAN (1997) “a habilidade de fazer o serviço de 

maneira correta e precisa”. Esta dimensão está no coração da qualidade do serviço, porque um 

serviço não confiável é um serviço deficiente, a despeito de suas outras dimensões 

LOVELOCK e WRIGHT (2001). Se o serviço básico não for atendido com confiabilidade, os 

clientes logo desacreditarão da competência do prestador de serviço e buscarão outro 

fornecedor. 

A velocidade de atendimento é em geral um critério importante para a maioria dos 

clientes, notadamente quando a presença deste é necessária. O tempo que o cliente tem que 

desprender para receber um serviço é geralmente considerado um tempo perdido, a não ser 

que algum outro serviço, em contrapartida, preencha esse tempo. 

Quanto à responsividade, BATESON e HOFFMAN (2001) observam que elas dizem 

respeito ao compromisso da empresa em prestar o serviço de maneira adequada e oportuna. 

Assim, os clientes desejam e esperam uma situação onde os funcionários atendam de maneira 

receptiva. 

Para ZEITHMAL e BITNER (2003), esta dimensão enfatiza a atenção e a prontidão 

no trato com solicitações, com questões, reclamações e problemas dos clientes. A 

responsividade é comunicada aos clientes pelo tempo que eles devem esperar por ajuda, das 

respostas às perguntas ou da atenção aos problemas. O consumidor deve ser o ponto de 

referência para que essa dimensão favoreça a empresa, e assim a prestação de serviços deve 

estar norteada a partir do ponto de vista do cliente. 

 A “Segurança” se dá a partir do conhecimento e cortesia dos funcionários da 

organização e, principalmente, da sua capacidade e habilidade de inspirar confiança e 

credibilidade frente ao consumidor KOTLER (1994). A cortesia, segundo BATESON e 

HOFFMAN (2001), reflete polidez, afabilidade e consideração quanto ao cliente. E a certeza 

também se configura como ponto de importância para essa dimensão, uma vez que ela 
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refletirá os sentimentos do cliente quanto à sensação de estarem livres de perigo, riscos e 

dúvidas. 

Para ZEITHAML e BITNER (2003), Esta dimensão compreende o conhecimento dos 

funcionários e a simpatia, bem como a habilidade da empresa e de seus funcionários para 

inspirar credibilidade e confiança. É provável que essa dimensão seja particularmente 

importante no caso de serviços em que os clientes percebem que há um alto risco e/ou quando 

estão incertos sobre sua habilidade para avaliar resultados  

A “Empatia” pode ser entendida, para BATESON e HOFFMAN (2001), como a 

capacidade que o indivíduo possui de estar vivenciando os sentimentos pertencentes a outras 

pessoas. Assim, as empresas empáticas são aquelas que conseguem vivenciar os sentimentos 

que são pertencentes aos seus clientes e entendê-los de maneira mais clara e de acordo com 

suas necessidades. 

Já para ZEITHAML e BITNER (2003), Empatia é considerada uma atenção 

individualizada, é o cuidado que a empresa oferece a seus clientes. Além disso, a essência da 

empatia reside na ideia de que os clientes da empresa são inigualáveis e, portanto, precisam de 

um atendimento personalizado, que se enquadre em cada estilo. 

A dimensão tangibilidade incide diretamente sobre a aparência física de instalações, 

equipamentos, pessoal e materiais de comunicação. Logo, “Tangíveis” refere-se à aparência 

de qualquer evidência física do serviço ou do sistema de produção. Este critério é importante 

para a maioria dos serviços devido à dificuldade do cliente avaliar o serviço antes da compra, 

fazendo com que esteja atento àqueles aspectos que ele consegue avaliar facilmente: os itens 

tangíveis. 

Segundo ZEITHAML e BITNER (2003), “Tangíveis” compreende a aparência das 

instalações físicas, do equipamento, dos funcionários e dos materiais de comunicação. Tudo 

isso proporciona representações físicas da imagem dos serviços, a qual será usada pelos 

clientes, em especial por novos clientes, para avaliar a qualidade. 

Para LAS CASAS (2000), para gerar esta satisfação e tornar uma prestação de 

serviços de qualidade, fazem necessárias algumas precauções, tais como administrar as 

expectativas, formando de acordo com as promessas oferecidas pelas prestadoras de serviços. 

E saber lidar com a percepção da qualidade, controlando todo o processo e verificar se o 

consumidor também esta verificando o serviço como algo de qualidade.  
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4. QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

Acreditar que atender clientes faz parte de um processo de qualidade é um dos valores 

fundamentais que as empresas devem adotar. Academias de Ginástica e mau atendimento 

geralmente andam juntos, pois a maioria dos proprietários de academias são educadores 

físicos com poucos conhecimentos na área de gestão.  

Conforme ressalta COUTINHO (1994), não existe uma faculdade que ensine uma 

pessoa a atender bem, pois a educação não é ensinada na escola e sim vem de casa, mas pode-

se aproveitar as qualidades que as pessoas possuem, como a comunicação, a simpatia, o 

entusiasmo, a curiosidade, a organização, sabendo-se que a parte mais importante da 

prestação de serviços é o individuo. Sem pessoal bem treinado, bem administrado e motivado, 

não há prestação de serviço com qualidade. 

KOTLER (1998) comenta que a razão de serviços serem oferecidos por pessoas, o 

treinamento e a motivação dos funcionários fazem com que o consumidor também fique 

satisfeito com o atendimento, por isso os funcionários devem mostrar competência, atenção, 

responsabilidade, iniciativa, habilidade para resolução de problemas e boa vontade.  

“Uma empresa inteligente cria um alto nível de satisfação de funcionários, que leva a 

um esforço maior,  que leva a produtos e atendimento de melhor qualidade, que criam maior 

satisfação de clientes, que leva a negócios mais regulares, que levam a maiores taxas de 

crescimento e lucro, que levam a um alto nível de satisfação de acionistas, que leva a mais 

investimentos e assim por diante. Esse é o círculo virtuoso que significa lucros e 

crescimento.” KOTLER (2000, p.63). 

Quando um cliente compra um serviço, ele compra uma experiência. Com muita 

frequência certos funcionários contratados e sem treinamento, são lançados no mercado. Uma 

grande porcentagem de queixas de clientes relacionados aos serviços é devido a esses 

funcionários. As criticas a qualidade do serviço focalizam a respostas robóticas dadas pelo 

pessoal, treinadas para usar tecnologia associada com o negocio, mas não em lidar com 

diferentes tipos de clientes HOFFMAN e BATESON (2003). 

 

5. SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

Satisfação é a avaliação feita pelo cliente com respeito a um produto ou serviço, como 

contemplando ou não as necessidades e expectativas do próprio cliente ZEITHAML e 

BITNER (2003). 
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KOTLER e ARMSTRONG (1999, p. 6), dizem que “As empresas inteligentes têm 

como meta encantar os clientes, prometendo somente o que podem oferecer e depois 

oferecendo mais do que prometeram” 

KOTLER e ARMSTRONG (1995, p.458), relatam que “Lidar com clientes felizes faz 

com que os funcionários fiquem ainda mais satisfeitos, resultando em melhores serviços 

oferecidos e maior repetição de negócios”, ou seja, melhores resultados para a empresa. 

Afirmam ainda que as melhores empresas prestadoras de serviços acreditam que as relações 

com os seus colaboradores refletirão sobre as relações com os consumidores.  

Segundo ZEITHAML e BITNER (2003), a satisfação do cliente é influenciada pelas 

percepções acerca da qualidade do produto e preço e pelas percepções a respeito de fatores 

situacionais e pessoais. Por isso, há necessidade de saber a respeito dos consumidores, o que 

valorizam e o que querem em determinados momentos, para sobreviver em um mercado cada 

vez mais competitivo. 

A satisfação do cliente depende do desempenho do produto percebido com relação ao 

valor relativo às expectativas do comprador. Se o desempenho faz jus às expectativas, o 

cliente fica satisfeito. Se exceder as expectativas, ele fica encantado. KOTLER e 

ARMSTRONG (1995). 

Ainda relatam, que os clientes que ficam apenas satisfeitos podem facilmente trocar de 

fornecedor quando aparece uma oferta melhor; já os clientes altamente satisfeitos estarão 

muito menos propensos a trocar de fornecedor, pois clientes altamente satisfeitos criam um 

vínculo emocional de lealdade com a empresa fornecedora de serviços. 

Para o desenvolvimento do instrumento de coleta de dados da pesquisa, utilizou-se o 

modelo de TERBLANCHE e BOSHOFF (2006), onde desenvolveram um estudo sobre 

satisfação acumulada do consumidor, provenientes da avaliação da experiência vivenciada no 

ponto de venda. Nestes termos, os autores desenvolveram um modelo, no qual as quatro 

dimensões apresentadas (Atendimento, Valor, Ambiente e Variedade) foram apontadas como 

antecedentes da satisfação geral, e esta seria influenciadora da lealdade dos clientes, nos 

níveis atitudinal e comportamental.  

Segundo este modelo a formação da satisfação perpassa pela entrega de um 

atendimento de excelência, pacote de valor entregue ao cliente, ambiente ou atmosfera de 

varejo e a variedade dos serviços: O atendimento está diretamente ligado aos negócios que 

uma organização pode ou não realizar, de acordo com suas normas e regras. O atendimento 

estabelece dessa forma uma relação de dependência entre o atendente, a organização e o 
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cliente. A qualidade do atendimento que oferecemos pode determinar o sucesso ou o fracasso 

de um negócio. O contato de um funcionário com os clientes da empresa como um todo 

influenciará o relacionamento com a companhia. KOTLER (2004). 

Conforme MATTAR (2011), valor de um produto, serviço, marca ou loja é um 

conceito utilizado de forma intuitiva e intensa pelo consumidor no processo de compra. Nesse 

processo, a tendência é a do consumidor escolher sempre a opção que lhe proporcionará o 

maior valor de entrega.  

O ambiente de varejo é um aspecto importante de ser considerado em seu 

desempenho. A experiência de compra criada pelo ambiente do ponto de venda desempenha 

um papel importante na construção de padrões do varejo e na reação afetiva do consumidor. 

As percepções sobre o ambiente de varejo são guiadas substancialmente por suas 

características tangíveis, tais como formato, distância do varejo em relação à residência; e 

intangíveis, como o ambiente de varejo. Devido à natureza intangível dos serviços, muitas 

informações significativas sobre suas características podem ser obtidas através da observação 

do ambiente no qual estão inseridos. Considerando que os serviços são desempenhados no 

local, a atmosfera pode impactar tanto no comportamento do funcionário e do consumidor, 

quanto no grau de qualidade com o qual o serviço é conduzido.  O ambiente de varejo deve 

ser elaborado com base em um perfil específico de consumidor, compreendendo quais 

elementos são mais valorizados por estes, se elementos hedônicos que envolvem o prazer na 

compra ou os utilitários, decisão mais racional da compra, BAKER (2005). 

O mix de produtos é o conjunto de todas as mercadorias oferecidas pelo varejista. A 

variedade de um ponto de venda de bens ou serviços compreende o número de linhas de 

produtos com que o varejista trabalha. O mix de produtos do varejista é formado pelo total de 

variedades e sortimentos de produtos no ponto de venda. Para decidir sobre a variedade de 

serviços ou bens a serem oferecidos precisa haver um estudo detalhado das necessidades do 

público-alvo, MATTAR (2011). 

 

6. METODOLOGIA 

Como estratégia metodológica foi definida neste trabalho dois tipos de pesquisas. Com 

base nos objetivos a primeira, foi escolhida uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, 

com o proposito de fazer um levantamento bibliográfico para melhor entendimento do 
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assunto. Em seguida, uma pesquisa descritiva, de características quantitativas responsável 

pelas conclusões do estudo.  

O questionário foi aplicado para 50 pessoas com o proposito de avaliar a qualidade dos 

serviços de academias de ginástica na cidade de Fortaleza no período de Maio de 2011. As 

perguntas do instrumento de coleta de dados foram desenvolvidas de acordo com as quatro 

dimensões (Atendimento, Valor, Ambiente e Variedade) propostas pelo modelo de 

TERBLANCHE e BOSHOFF (2006).   

Para avaliação das dimensões da qualidade utilizou-se uma escala do tipo Likert de 1 a 

5 conforme descrito em quadro 1 

 

 

 

7. ANÁLISE DE DADOS 

O questionário foi aplicado com 5 perguntas, para melhor conhecimento do perfil do 

entrevistado e de suas opiniões referente a importância de atributos em uma Academia de 

ginástica. 
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A primeira pergunta Analisada no questionário foi a Idade dos respondentes.   
GRÁFICO 1 – IDADE DOS RESPONDENTES 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Como mostra o gráfico 1, o público atingido na pesquisa foi de 38% com pessoas com 

mais de 35 anos, 30% entre 21 e 25 anos, 18% de 26 a 30 anos, 12% de 31 a 35 anos e 

somente com 2% pessoas com menos de 20 anos. 

Na segunda pergunta do questionário foi analisado o Gênero dos respondentes. 

 
GRÁFICO 2 – GÊNERO DOS RESPONDENTES 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

Conforme o gráfico 2, 52% dos entrevistados eram do sexo feminino e 48% do sexo 

masculino.  

Na terceira pergunta do questionário foi analisado o grau de instrução dos 

respondentes. 
 

GRÁFICO 3 – GRAU DE INSTRUÇÃO DOS RESPONDENTES 
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FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Conforme o gráfico 3, o público entrevistado possui escolaridade de 44% com 

superior incompleto, 34% com pós-graduação, 18% com Ensino superior, 2% Ensino 

fundamental e 2% possuem outras escolaridades. 

A quarta pergunta do questionário foi analisado se os respondentes frequentam 

Academia de ginástica atualmente. 

 
GRÁFICO 4 – FREQUENTADORES DE ACADEMIAS 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

Como mostra o gráfico 4, apenas 32%, ou seja, 16 dos Entrevistados frequentam 

Academia de ginástica atualmente e 34% que corresponde a 34 pessoas, não frequentam 

Academia de Ginástica no momento.  

No item da pergunta quatro foi perguntado para os que frequentam Academia de 

ginástica atualmente, há quanto tempo eles são assíduos da mesma. 
GRÁFICO 5 – TEMPO DE FREQUENCIA EM ACADEMIAS 
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FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Conforme o gráfico 5, 32% dos Entrevistados frequentam Academia de ginástica a 

mais de 2 anos, onde mostra um público fiel e assíduo. 19% dos Entrevistados frequentam de 

3 a 6 meses, 13% frequentam apenas a 1 mês, 6% frequentam de 6 meses a 1 ano e os outros 

6% frequentam de 1 a 2 anos.  

 

A seguir verificam-se os principais motivos de escolha de uma Academia de ginástica. 

A pergunta tinha como opção proximidade, horários, instalações, qualidade dos serviços, 

preços e ambiente social. O respondente poderia marcar mais de um item como resposta. 

 
GRÁFICO 6 – PRINCIPAIS MOTIVOS DE ESCOLHA DE ACADEMIA 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 
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Como representa o gráfico 6, os principais motivos de escolha da Academia foram 

proximidade com 22%, qualidade dos serviços com 18%, instalações e horários com 16% 

cada, preço com 14%, ambiente social com 8% e com apenas 6% os professores. 

Na última questão foi perguntado sobre as quatro dimensões do modelo de Terblanche 

e Boshoff (2006). A seguir verificam-se as questões a cerca da dimensão Atendimento, a 

saber: Atendimento na recepção; Rapidez no atendimento da lanchonete; Simpatia dos 

professores; Profissionais limpando constantemente o ambiente. 

 

 

No quadro 2, verifica-se a avaliação maior em cada item: no atendimento na recepção 

20 pessoas consideraram Importante e 15 pessoas como Muito Importante. Na rapidez de 

atendimento na Lanchonete 26 pessoas atribuíram Importante e 11 pessoas atribuíram como 

muito importante. Referente à simpatia dos professores 20 pessoas consideraram muito 

importante e 22 pessoas consideraram Essencial. Para profissionais limpando constantemente 

o Ambiente, 16 pessoas atribuíram como muito importante e 18 pessoas como Essencial. 

Para melhor entendimento da dimensão Atendimento foi desenvolvido o gráfico 7, a 

seguir: 
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GRÁFICO 7– DIMENSÃO ATENDIMENTO 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Como mostra o gráfico 7, 34% definiram esta dimensão como Importante, 31% 

definiram como Muito importante, 27% definiram como Essencial, 7% definiram como pouco 

importante e apenas 1% definiram como Indiferente. Assim verifica-se a importância da 

Dimensão Atendimento nos procedimentos de uma Academia de ginástica.  

Em seguida verificam-se as questões acerca da dimensão Valor, a saber: Facilidade de 

acesso; proximidade; preço acessível; vestiários amplos e confortáveis; competência técnica 

dos professores; Academia reconhecida no mercado; equipamentos modernos e variedade e 

quantidade de equipamentos.  

 

 
 

No quadro 3, verifica-se a avaliação maior em cada item: na facilidade de acesso 24 

pessoas avaliaram como Importante e 17 pessoas como Muito Importante, com relação a 

proximidade 17 pessoas avaliaram como muito importante, 13 pessoas avaliaram como 
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importante igualmente a outras 13 pessoas que avaliaram como Essencial, na questão de preço 

acessível,  22 pessoas consideraram como Importante e 18 pessoas avaliaram como Muito 

Importante, em vestiários amplos e confortáveis 22 pessoas avaliaram como Importante e 16 

pessoas como Muito Importante, com relação a competência técnica dos professores 34 

pessoas consideraram como Essencial e 9 pessoas consideraram Muito Importante, Academia 

reconhecida no mercado foi avaliada por 16 pessoas como Pouco Importante, igualmente a 

outras 16 pessoas que avaliaram como Muito Importante, com relação a equipamentos 

modernos 32 pessoas consideraram como Muito Importante e 11 pessoas avaliaram como 

Importante e com relação a variedade e quantidade de equipamentos 25 pessoas avaliaram 

como Muito Importante e 14 pessoas avaliaram como Importante. 

 

Para melhor entendimento da dimensão Valor foi desenvolvido o gráfico 8, a seguir: 

	  

GRÁFICO 8 – DIMENSÃO VALOR 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Conforme o gráfico 8, na dimensão Valor 38% das pessoas entrevistadas consideraram 

Muito Importante os itens desta dimensão, 31% avaliaram como Importante, 23% 

consideraram como Essencial, 7% consideraram como Pouco Importante e apenas 1% 

consideraram como Indiferente. Assim verifica-se a necessidade de criar valor nos 

procedimentos dentro de uma Academia de ginástica. 

Em seguida verificam-se as questões acerca da dimensão Ambiente: Ar condicionado 

nos principais ambientes da academia; Limpeza de aparelhos e colchonetes; Limpeza do 

Espaço físico; Ambiente bem iluminado; facilidade de Estacionamento; qualidade e variedade 

do som ambiente; boa comunicação visual; ambiente amplo e arejado. 
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No quadro 4, avalia-se a pontuação maior em cada item: com relação a Ar-

condicionado nos principais ambientes da Academia 18 pessoas avaliaram como pouco 

importante e 16 pessoas consideraram como Importante, na limpeza dos aparelhos e 

colchonetes 26 pessoas consideraram como Essencial e 20 pessoas consideraram como muito 

importante, na limpeza do espaço físico 24 pessoas avaliaram como essencial e 20 pessoas 

avaliaram como muito importante, com relação ao ambiente iluminado 25 pessoas atribuíram 

como muito importante e 19 pessoas consideraram como importante, na facilidade de 

estacionamento 23 pessoas atribuíram como importante e 18 pessoas como muito importante, 

na qualidade e variedade do som ambiente 25 pessoas consideraram como importante e 10 

pessoas consideraram como muito importante, na boa comunicação visual 25 pessoas 

consideraram como importante e 15 pessoas consideraram como muito importante e em 

ambiente amplo e arejado 23 pessoas atribuíram como muito importante e 16 pessoas 

consideraram como importante. 

Para melhor entendimento da dimensão Ambiente foi desenvolvido o gráfico 9, a 

seguir: 
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GRÁFICO 9 – DIMENSÃO AMBIENTE 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Como mostra o gráfico 9, na dimensão Ambiente o item de maior pontuação foi o de 

Muito Importante com 35% de atribuições, 34% para importante, 22% para Essencial, 10% 

para pouco importante e apenas 1% para Indiferente. Com isso, verifica-se a importância de 

um Ambiente adequando dentro de uma Academia de ginástica. 

 

Em seguida verificam-se as questões acerca da dimensão Variedade: Planos flexíveis; 

Ambiente adaptado para deficientes; possuir salão de beleza; serviços de massoterapias; 

espaço kids; avaliação física online; parceria com nutricionista; parceria com médicos 

esportivos; manobristas fardados e atenciosos e oferecer pacotes promocionais. 
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No quadro 5, avalia-se a pontuação maior em cada item: em planos flexíveis 20 

pessoas avaliaram como muito importante e 14 pessoas consideraram como essencial, em 

ambiente adaptado para deficientes físicos 18 pessoas avaliaram como importante e 14 

pessoas avaliaram como muito importante, com relação a possuir salão de beleza 18 pessoas 

consideraram como indiferente e 21 pessoas consideraram como pouco importante, em 

serviços de massoterapias 22 pessoas consideraram como importante e 10 pessoas avaliaram 

como indiferente, no espaço kids 19 pessoas consideraram como importante e 14 pessoas 

consideraram como indiferente, ter avaliação física online foi considerado para 16 pessoas 

como muito importante e 12 pessoas avaliaram como importante igualmente a 12 pessoas que 

avaliaram como essencial, ter parceria com nutricionista foi considerado para 19 pessoas 

como muito importante e 13 pessoas como importante igualmente a outras 13 pessoas que 

consideraram como essencial, ter parceria com médicos esportivos 18 pessoas consideraram 

como importante e 17 pessoas consideraram como muito importante, com relação a 

manobristas fardados e atenciosos 20 pessoas consideraram como pouco importante e 14 

pessoas avaliaram como indiferente, oferecer pacotes promocionais 23 pessoas avaliaram 

como muito importante e 14 pessoas avaliaram como essencial. 

 

Para melhor entendimento da dimensão Variedade foi desenvolvido o gráfico 10, a 

seguir: 
GRÁFICO 10 – DIMENSÃO VARIEDADE 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Como mostra o gráfico 10, 29% definiram esta dimensão como Importante, 26% 

avaliaram como muito importante, 16% consideraram como essencial, 10% como pouco 
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importante e apenas 1% como Indiferente. Assim dar se a importância de ter variedade em 

serviços e diferencias em uma Academia de ginástica. 

Para melhor avaliação da média das dimensões estudadas segue o gráfico 11, a seguir: 

 
GRÁFICO 11 – MÉDIA DE PONTUAÇÃO DAS DIMENSÕES 

 

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

Como mostra o gráfico 11, analisa-se que a dimensão de maior relevância para os 

entrevistados é a dimensão de Valor, onde a pontuação de 1 a 5 obteve-se 3,75, em seguida 

com 3,74 tem-se a dimensão Atendimento como a segunda mais relevante para os entrevistas 

e com 3,3 e 3,1 as dimensões de Atendimento e Variedade respectivamente. 

Para uma melhor avaliação da dimensão Valor com seus respectivos itens segue 

abaixo o gráfico 12, a seguir: 
GRÁFICO 12 – PONTUAÇÃO DA DIMENSÃO VALOR 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 



26	  
	  

Conforme o gráfico 12, na dimensão valor foram apontadas como mais importante os 

itens de competência técnica dos professores atribuindo a maior média de 4,5 que refere-se a 

confiabilidade e segurança do serviço. E equipamentos modernos com 3,86 que está ligada a 

tangibilidade do negócio. Dando segurança e qualidade em serviços oferecidos por uma 

Academia de ginástica. 

Para uma melhor avaliação da dimensão Atendimento com seus respectivos itens 

segue abaixo o gráfico 13, a seguir: 
GRÁFICO 13 – PONTUAÇÃO DA DIMENSÃO ATENDIMENTO 

 
  FONTE: DADOS DA PESQUISA 

Como mostra o gráfico 13, na dimensão Atendimento verifica-se que o item de 

simpatia dos professores foi apontado como mais importante atribuindo a maior média de 

4,26 que refere-se a atenção dada aos alunos e a forma que são recepcionados. E profissionais 

limpando constantemente o ambiente com 4,02 que está relacionado com o ambiente 

confortável e limpo. Oferecendo qualidade em serviços oferecidos por uma Academia de 

ginástica e certifica-se da importância de uma infraestrutura adequada para a prática da 

atividade física em ambientes higienizados. 

Para melhor entendimento da dimensão ambiente, segue abaixo o gráfico 14, 

analisando cada item: 
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GRÁFICO 14 – PONTUAÇÃO DA DIMENSÃO AMBIENTE 

 

   FONTE: DADOS DA PESQUISA 

Conforme o gráfico 14, na dimensão Ambiente, verifica-se no gráfico 14, com 4,42 de 

grau de importância para a limpeza de aparelhos e com 4,36 para limpeza do espaço físico, 

atestando a importância de uma infraestrutura adequada e confortável para realizações de 

atividades. 

Para melhor entendimento da ultima dimensão analisada, segue abaixo o gráfico 15, da 

dimensão Variedade: 
GRÁFICO 15 – PONTUAÇÃO DA DIMENSÃO VARIEDADE 

 
FONTE: DADOS DA PESQUISA 

Como mostra o gráfico 15, na dimensão Variedade, analisa-se com 3,9 como grau de 

importância oferecer planos flexíveis que atendam as necessidades e estilo de vida de cada 

cliente. E um ambiente adaptado para deficientes físicos com 3,58 que mostra a preocupação 

das pessoas com deficientes que precisam de uma atenção especial. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A FITNESS BRASIL afirma que a concorrência no mercado de Fitness, é apontada 

como uma das maiores tendências do setor de serviços. Parece que outra constatação pode ser 

verdadeira quanto ao resultado desta pesquisa que mostra que quanto mais o serviço prestado 

se aproximar das expectativas do cliente, mais qualidade será percebida e consequentemente, 

mais satisfeito esse cliente estará. 

Os resultados avaliados nesta pesquisa com relação às dimensões da qualidade 

(especificamente do atendimento, do ambiente, do valor e da variedade) e as percepções do 

público com relação à importância dos serviços oferecidos por uma academia de ginástica, 

constataram o seguinte: 

� Com relação à dimensão Atendimento, faz se necessário ter profissionais no perfil e 

bem treinados para receber os clientes e saber atender suas expectativas e necessidades 

diante das percepções da empresa. 

�  Na dimensão valor, é importante oferecer características que agregam um diferencial 

e podem chamar a atenção de seus clientes, ter profissionais capacitados na área, estar 

em uma localização adequada para o público que será atingido e oferecer 

equipamentos modernos que facilitem o uso. 

� Para a dimensão Ambiente, é indispensável ter um lugar limpo e confortável, uma 

iluminação adequada e o som ambiente que agrade a todos os gostos; também se faz 

importante ter um estacionamento com facilidade de acesso para o melhor conforto de 

seus clientes, além de uma boa comunicação visual para melhor entendimento da 

infraestrutura.  

� Com a dimensão Variedade, entende-se a importância de oferecer planos flexíveis que 

atendam a necessidade de cada estilo de vida dos seus clientes, que ofereçam serviços 

adicionais que agregam valor ao ambiente e que sejam adaptados para qualquer 

necessidade específica; nesta dimensão tem como grande importância o diferencial em 

serviços de uma Academia de Ginástica. 

Em termos teóricos, acredita-se que o estudo aqui desenvolvido contempla uma 

demanda em termos de pesquisa em qualidade do serviço prestado. O estudo poderá 

contribuir para desenvolver uma consciência junto aos Educadores físicos, pois demonstrou 

níveis das dimensões a satisfação do cliente relacionados aos serviços oferecidos que poderão 

trazer uma melhoria continua no segmento de Academias de ginástica 
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A pesquisa desenvolvida atingiu um público restrito de possíveis frequentadores de 

Academias e mostrou o grande potencial do segmento e as exigências básicas que definem a 

tomada de decisão deste publico. De acordo com o Fitness Brasil, 2 % da população brasileira 

já frequentam academias. Faz se necessário ampliar o conteúdo da pesquisa visando entender 

melhor os fatores que poderiam atrair ainda mais os atuais frequentadores e as forças que 

motivariam as pessoas que desejariam frequentar, mas que ainda não tomaram a decisão, que 

seja por falta de pro atividade da pessoa ou das próprias academias. As pesquisas futuras 

deveriam ser comportamentais e quantitativas  para entender melhor os hábitos, percepções e 

desejos dos  não frequentadoras de academias para incentivar e motivar a pratica da atividade 

física.   

Uma Academia de ginástica vende saúde, qualidade de vida, lazer e bem estar, 

trazendo o grande desafio de encantar a todo e qualquer cliente de forma única, oferecendo 

qualidade nos serviços, diferenciais no atendimento, consequentemente satisfazendo seus 

clientes e ajudando os mesmos a alcançar os seus objetivos pessoais. 	  
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