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Introdução 

 

O desporto é um dos maiores fenómenos sociais do planeta e o seu impacto em áreas 

como a economia e a saúde é incalculável. A crescente correria do mundo globalizado fez 

surgir nas cidades um conceito particular de desporto, as academias de ginástica (também 

chamadas de centros de fitness, health clubs, ginásios, etc.). Essas instalações estão 

actualmente preparadas para trabalhar todo o aparelho locomotor humano, com intensidades 

próprias para cada nível de preparo físico, desde o idoso iniciante até o atleta de alto-nível. 

Esse tipo de espaço desportivo é largamente difundido em escala global, um bom exemplo é 

que, os clubes de desporto profissional usam esse tipo serviço ou mesmo dispõem de uma 

academia nos seus centros de treinamento. Isso mostra a importância do desporto de 

academia na preparação física de atletas de alto nível em diversas modalidades.  

As academias evoluíram consideravelmente desde o seu surgimento. A sua 

popularização deve-se em grande parte ao cinema, tendo Arnold Schwarzenegger como seu 

ícone principal, e, posteriormente com o surgimento da ginástica aeróbica, popularizada por 

Jane Fonda. O advento da aeróbica mudou o formato das academias para sempre, incluindo 

as salas de ginástica de grupo (estúdios) e o público feminino, pois antes os homens eram 

quase uma exclusividade nesse tipo de instalações. Hoje, além das salas de exercícios e dos 

estúdios, a maioria das academias dispõe de serviços de treinamento personalizado e 

avaliação física e nutricional. Os grandes health clubs possuem piscinas, quadras, campos, 

paredes de escalada, baby-sitting, etc., sendo verdadeiros centros de lazer e bem-estar. 

Outros serviços agregados como restaurante/café, lojas de roupas, cabeleireiro e estética 

também fazem parte da estrutura de apoio dos grandes health clubs, mostrando a enorme 

dimensão económica e empresarial alcançada por esse segmento. 

A boa localização, a oferta diversificada de modalidades, os horários alargados e a 

orientação de profissionais especializados faz desse tipo de espaço um lugar bastante atraente 

para a prática de exercícios nas cidades. No entanto, a indústria do fitness tornou-se muito 

competitiva, e o aumento do poder de escolha do consumidor tem forçado os gestores dos 

centros de fitness a focar as atenções a satisfazer as altas expectativas dos seus clientes. 

Hoje, a maioria das academias tem o foco na limpeza das instalações e no bom 

atendimento, possuem equipamentos semelhantes e oferecem um cardápio de modalidades 

bastante parecido (Macintosh e Doherty, 2007), diferindo mais nos horários das aulas do que 

na sua configuração. As semelhanças do serviço e a grande concorrência no sector estimulam 
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a rotatividade dos clientes nas academias criando inúmeros problemas financeiros para os 

gestores, uma vez que dificulta a previsão de um fluxo de caixa mais estável.   

Dessa forma, conquistar a lealdade dos clientes é um dos maiores desafios dos 

gestores de academias no novo milénio (Alexandris et al., 2008). Além da óbvia economia na 

angariação de novos clientes, a lealdade oferece vários outros benefícios. Clientes leais 

compram mais, estão mais predispostos a gastar mais e consumir mais serviços da empresa, 

agindo como seus fiéis defensores e publicitários, tudo isso sem cobrar nada.  

A satisfação dos clientes é vista como uma das principais precursoras da lealdade, 

possuindo um papel de destaque na literatura de marketing. Num sector de grande 

concorrência como o de fitness, é fundamental satisfazer as necessidades e desejos dos 

clientes, pois o risco de mudança de academia é cada vez mais presente. Um índice de 

insatisfação persistente pode levar a altos níveis de deserção, isso significa que o número de 

ex-clientes (pessoas convencidas de que a academia não oferece um bom serviço) acabará se 

tornando maior do que o número de leais defensores. Essa situação pode atingir um ponto em 

que nenhum esforço de marketing poderá reverter a imagem da empresa no mercado. Assim, 

o objectivo da empresa deve ser satisfazer o cliente, porque ele é quem sustenta a 

organização. As suas necessidades e desejos estão sempre em mutação e é preciso dedicar 

especial atenção a isso, pois a satisfação do cliente pode ser a diferença entre o sucesso e o 

fracasso da empresa. 

Para cumprir esse objectivo, deve-se identificar quais são os atributos da academia que 

mais importam para a satisfação e lealdade dos clientes. 

A informação é um instrumento de gestão indispensável para as academias que querem 

sobreviver no mercado globalizado, sendo o principal recurso para a elaboração de uma 

estratégia de gestão. Essa estratégia deve focar pontos críticos do serviço na óptica do cliente, 

direccionando a distribuição de recursos para áreas que realmente importam. Para isso, é 

necessário saber se atributos como a cor do tapete da recepção ou a água quente nos duches 

fazem diferença na satisfação do cliente, a ponto de haver intenção (ou não) de trocar de 

academia. A essência da ideia é que o foco em determinados atributos pode deixar os clientes 

mais satisfeitos e mais predispostos a continuar usufruindo do serviço. A optimização da 

distribuição dos recursos com foco na satisfação dos clientes é fundamental para a conquista 

da lealdade, que por sua vez, é um contributo muito importante para as academias que 

querem sobreviver, competir e crescer no mercado global. 

Os objectivos principais do nosso estudo pretendem identificar quais são os atributos de 

satisfação em academias mais referenciados por três categorias sociodemográficas (sexo, 
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idade e escolaridade). Pretendemos também tentar relacionar as diferentes categorias 

sociodemográficas com indicadores de lealdade. Dessa forma, pretendemos contribuir para um 

melhor direcionamento dos investimentos nas academias, aumentando a eficiência da 

distribuição dos recursos com o foco na satisfação do cliente  
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Revisão da Literatura 
 
 

 

1. Serviços 

 

Os serviços podem ser definidos como um processo constituído por um conjunto de 

actividades mais ou menos intangíveis que, maioritariamente, são concretizadas pela 

interacção entre os clientes e os recursos (humanos e/ou físicos, e/ou informáticos) da 

entidade prestadora do serviço (Grönroos, 2000). Essas actividades são prestadas como 

soluções para os problemas do cliente. Podemos extrair desta definição, três características 

básicas: (I) os serviços são processos constituídos por actividades ou séries de actividades e 

não por bens; (II) os serviços são em maior ou menor extensão produzidos e consumidos 

simultaneamente; (III) o cliente participa com maior ou menor intensidade no processo de 

produção do serviço. 

O consumo do serviço é um processo que implica uma interacção entre o fornecedor e o 

consumidor, considerada uma relação interpessoal por natureza (Crosby et al., 1990; Crosby e 

Stephens, 1987; Ostrom e Iacobucci, 1995). Consequentemente, a percepção do cliente a 

respeito da sua interacção com empregados ou gestores certamente afectará a sua avaliação 

a respeito da organização, e também a sua satisfação (Bitner et al., 1994; Goff et al., 1997; 

Rust e Zahorik, 1993) 

Os serviços possuem quatro particularidades fundamentais que os distinguem dos bens. 

São elas a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e a perdurabilidade (Lovelock, 

1996)  

 Intangibilidade: Os serviços são experiências, o que dificulta a avaliação dos 

seus atributos. Eles são muitas vezes julgados de forma subjectiva e qualitativa. 

 Inseparabilidade: Os consumidores participam com maior ou menor intensidade 

no processo de execução do serviço. Considerando essa participação, os 

consumidores podem contribuir para sua própria satisfação. A inseparabilidade 

é apontada por Kim e Kim (1995) e Chelladurai e Chang (2000) como um factor 

chave para os serviços de desporto. 

 Variabilidade: Está ligada à dificuldade de assegurar a consistência do 

comportamento humano, que no caso dos serviços, varia consoante o 
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fornecedor, o cliente e o dia. O papel mais ou menos activo do cliente 

(inseparabilidade) exerce influência na duração do processo e na qualidade do 

serviço. Essa heterogeneidade dos serviços dificulta particularmente a avaliação 

e a gestão da qualidade. 

 Perdurabilidade: O serviço se extingue juntamente com o seu consumo, só 

existe durante a sua produção, o que impossibilita a sua armazenagem ou 

transporte. Isto obriga o encontro do cliente com o serviço, para que ele se 

realize. Há uma relação de simultaneidade entre o consumo e a produção.   

Apesar da intangibilidade ser uma característica muito importante dos serviços, muitas 

vezes há uma forte dependência de elementos tangíveis para a sua execução. No caso dos 

transportes, o serviço depende do veículo transportador, na restauração o serviço depende de 

pratos e talheres. Nas academias, os elementos tangíveis representam a cultura da 

organização. Podemos referir alguns símbolos e artefactos como a logomarca da empresa, a 

farda usada pelo staff, quadros, pinturas e outros objectos decorativos espalhados pela 

academia (Macintosh e Doherty, 2007; Smith e Shilbury, 2004). Além destes elementos, a 

própria configuração da instalação (aparelhos, espaço, balneários, música, etc.) é um factor 

determinante para a boa execução do serviço. 

A literatura apresenta também o termo “conceito de serviço”, que se traduz na imagem 

mental de um conjunto de elementos e aspectos do serviço. Numa academia, o conceito de 

serviço não seria “duas horas de musculação e uma hora de corrida na esteira” mas sim “um 

momento de superação física num ambiente estimulante”. O conceito de serviço engloba a 

experiência e o resultado do serviço, as operações necessárias para a execução do serviço e 

o valor do serviço para o cliente. 

Os serviços contam com uma grande diversidade de categorias, de acordo com a sua 

área de actuação. As telecomunicações, a restauração e o desporto/fitness são exemplos 

dessas áreas. Essas classificações não permitem uma análise detalhada de cada negócio em 

si, pois uma academia pode ser voltada ao treinamento de alto rendimento, como o 

bodybuilding, e outra pode trabalhar com treinos rápidos e pré-montados apenas para o 

público feminino, por exemplo. Apesar das diferenças, as duas instalações seriam 

enquadradas em serviços de desporto. 

Num esforço para classificar os processos de prestação de serviços, Silvestro et al., 

(1992) sugerem a existência de três tipos de serviços: os serviços profissionais (professional 

services), os service shop, e os serviços de grande consumo (mass services). 
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Os serviços de grande consumo apresentam alto índice de padronização da oferta, 

baixa amplitude de decisão do front office (funcionários que actuam na linha de frente, em 

interacção directa com os clientes), focalização no equipamento, geralmente apresenta baixo 

tempo de contacto do cliente com o fornecedor. A oferta é principalmente voltada para o 

produto, como por exemplo os transportes públicos. 

Os service shop são um modelo intermediário, possuindo nível médio de 

estandardização da oferta. Nesse caso o front office detém algum poder de decisão, há um 

maior tempo de contacto do fornecedor com o cliente e o foco é voltado para as pessoas e 

para os equipamentos. Alguns tipos de serviços financeiros, como certos investimentos, são 

exemplos. 

Na categoria de serviços profissionais enquadram-se os serviços de desporto, 

apresentando alto grau de envolvimento e poder de decisão do front office. Essa categoria de 

serviço oferece também elevado nível de personalização da oferta, sendo esta voltada 

essencialmente para as pessoas e para o processo. Há uma grande preocupação com as 

necessidades individuais do cliente. As academias de ginástica são um bom exemplo de 

serviços profissionais. Os professores e instrutores (front office) têm grande liberdade para 

manipular os treinos dos alunos, de forma a aumentar a personalização do serviço. O cliente é 

parte integrante e fundamental do trabalho, tornando esse tipo de serviço muito dependente da 

interacção entre os professores e alunos durante o seu processo de execução (Silvestro et al., 

1992). 

De acordo com Robinson (2006), as organizações do desporto possuem algumas 

características que as distinguem de outras organizações de serviços. O autor também sugere 

que esses factores criam maiores expectativas a respeito das organizações desportivas do que 

outros tipos de serviços. As características inerentes aos serviços desportivos citadas por 

Robinson (2006) são: 

 Os serviços do desporto podem ser considerados como um luxo supérfluo, pois o 

desporto também pode ser praticado de forma livre e gratuita. 

 A utilização desses serviços é realizada durante as horas de lazer e tempos livres. 

 Há muitas vezes um envolvimento emocional com as actividades relacionadas às 

organizações do deporto, como o apoio a uma equipa, o sentimento de pertença a um 

clube ou a prática desporto visando uma vida mais saudável. 
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2. Qualidade em Serviços 

 

A comunidade científica de marketing há muito defende a qualidade do serviço como o 

principal precursor da satisfação dos clientes (Shonk e Chelladurai, 2008; Olsen, 2002; Wong, 

2004). Vários autores sugerem uma positiva relação entre a qualidade, a satisfação e o 

comportamento de recompra (Tsuji et al., 2007),  e entre a qualidade e a lealdade (Alexandris 

et al., 2008) no contexto dos serviços de desporto. A importância da qualidade tem motivado 

inúmeros estudos, realizados com o objectivo de conceptualizar e mensurar a qualidade dos 

serviços. Devido à sua positiva relação com a satisfação do cliente, faremos uma breve 

apreciação do conhecimento que tem sido produzido sobre o tema, de forma a esclarecer o 

conceito de qualidade e a sua ligação com a satisfação. 

Qualidade é definida por Zeithaml e Bitner (2006) citadas por Alexandris et al. (2008) 

como o julgamento global do consumidor acerca da superioridade ou excelência de um 

produto. Parasuraman et al. (1985, 1988) consideram que a avaliação da qualidade do serviço 

depende do gap (diferença entre as expectativas e o desempenho) percebido pelos clientes 

acerca dos níveis de desempenho do serviço. 

 Em um trabalho incontornável sobre o tema, Parasuraman et al. (1988) compuseram 

uma escala que analisa a qualidade dos serviços em cinco dimensões. O instrumento 

SERVQUAL, apresentado pelos autores, tem servido de base para o desenvolvimento de 

vários outros instrumentos de avaliação em diversos estudos posteriores relacionados com o 

tema. As dimensões inerentes aos serviços (escala SERVQUAL), propostas pelo estudo são:   

• Confiabilidade: capacidade da empresa de realizar o serviço prometido de forma 

confiável e precisa. 

• Presteza: disponibilidade em ajudar o cliente e prover pronto atendimento. 

• Segurança: habilidade em transmitir confiança e segurança, com cortesia e 

conhecimento. 

• Empatia: atenção e cuidados individualizados aos clientes. Foco nos interesses e 

necessidades dos clientes. 

• Aspectos tangíveis: tudo o que se refere à aparência dos elementos físicos e humanos 

(instalações, equipamentos, pessoal envolvido, indumentárias e material de comunicação). 

  Os autores propuseram que cada dimensão da qualidade pode ser quantificada 

obtendo medidas dos níveis das expectativas e percepções do desempenho para os atributos 

dos serviços relevantes para cada dimensão, calculando a diferença entre as expectativas e a 
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percepção do desempenho desses atributos e então calculando a média transversalmente 

entre os atributos. Os autores também sugeriram que as expectativas são influenciadas pelas 

necessidades pessoais, comunicações boca a boca e experiências anteriores. Bolton e Drew 

(1991) acrescentam que os determinantes das percepções não são discutidos pelo modelo, 

mas presume-se que são influenciados pelos processos de execução ou fornecimento do 

serviço. A adaptação da escala aos diferentes contextos surge como a abordagem mais 

adequada para o uso do instrumento.  

A percepção da qualidade do serviço tende a ser avaliada após a execução do mesmo, 

em pesquisas com o consumidor. Os resultados permitem identificar as fraquezas do serviço e 

melhorar a sua qualidade, com o objectivo de ir ao encontro das expectativas de quem 

compra. No entanto, aparentemente os consumidores de serviços do desporto esperam mais 

do que geralmente acham que recebem. As pesquisas de Howat et al. (1996) com clientes de 

centros de lazer na Austrália; de Theodorakis et al. (2001) com espectadores de jogos de 

basquetebol profissional na Grécia; e Williams (1998) com consumidores de serviços de 

desporto e lazer no Reino Unido mostram que os níveis de expectativas dos consumidores são 

maiores do que a qualidade percebida dos serviços que recebem. Alguns destes resultados 

podem estar relacionados ao facto de que a satisfação dos consumidores em jogos 

desportivos está positivamente relacionada com o resultado do próprio jogo. 

Como identificado por Murray e Howat (2002) a relação entre a qualidade do serviço e a 

satisfação do consumidor tem sido debatida extensivamente. Alguns autores defendem a 

satisfação como anterior à qualidade (Bolton e Drew, 1991;  Bitner, 1990). No entanto, a 

suposição dominante é que se considera a qualidade do serviço como anterior à satisfação do 

consumidor (Zeithmal e Bitner, 2003; Cronin, et al., 2000; Cronin e Taylor, 1994; Martensen, et 

al., 2000; Murray e Howat, 2002; Parasuraman et al., 1994a). Assim, é possivelmente mais 

importante estabelecer o que os consumidores esperam em termos de qualidade antes de 

focar o trabalho em como satisfazê-los. Em vez de os gestores buscarem soluções baseando-

se apenas no que eles próprios acham que influenciaria a satisfação dos consumidores, o 

melhor seria perguntar ao próprio consumidor. 

Em uma extensa revisão literária a respeito da relação entre a qualidade dos serviços e 

a rendibilidade das empresas, Zeithaml (2000) identificou muitos estudos de empresas que 

verdadeiramente se beneficiaram economicamente com a melhoria da qualidade dos seus 

serviços. Por outro lado, a autora também cita vários outros estudos onde o lucro das 

empresas se manteve estável, e em alguns casos, até diminuiu após a implementação de 

estratégias de gestão da qualidade. Zeithaml conclui que o investimento na qualidade do 



Revisão da Literatura 

 

 

 - 17 - 

serviço não segue uma trajectória linear em direcção ao lucro devido a várias razões. Primeiro, 

da mesma forma que a publicidade, os benefícios da qualidade do serviço raramente são 

vivenciados a curto prazo. Em vez disso, acumulam-se ao longo do tempo, tornando-se menos 

propícios à detecção usando as tradicionais abordagens de investigação. Em segundo lugar, 

além da qualidade do serviço, muitas variáveis diferentes influenciam na rendibilidade das 

empresas (como o preço, a concorrência, a distribuição e a publicidade), tornando difícil isolar 

a contribuição de cada uma delas no lucro das mesmas. Em terceiro lugar, não são apenas 

meros gastos com o serviço que trarão o lucro, mas sim o investimento nas variáveis certas e 

a correcta execução do serviço.  

Há uma maior dificuldade em avaliar a qualidade percebida dos serviços do que dos 

bens, e isso justifica-se por dois motivos principais. Primeiro pelo fato do cliente avaliar a 

qualidade do serviço não somente pelo seu resultado, mas também pelo seu processo de 

execução. Outra razão é o maior número de características experienciais que integram o 

fornecimento de um serviço (Grönroos, 2000; Parasuraman et al., 1985). A avaliação dos bens 

conta também com o apoio de uma característica chamada “propriedades de pesquisa”, que 

são aspectos (tangíveis) que o consumidor pode avaliar antes da compra, por exemplo a cor 

do produto (Parasuraman et al., 1985). A grande parte dos serviços possui poucos elementos 

tangíveis (a indumentária do staff ou o local de execução, por exemplo) e há dificuldade em 

projectar as características de um serviço para uma experiência posterior, dada a influência da 

variabilidade (Parasuraman et al., 1985). 

Apesar da variabilidade inerente aos serviços, é possível estabelecer um expressivo 

controlo da qualidade do serviço, desde que haja organização e recursos suficientes 

disponíveis (humanos, financeiros, etc.). A satisfação por sua vez, não depende apenas da 

percepção da qualidade pelo cliente. Uma série de variáveis que não podem ser controladas 

pelo fornecedor também influenciam na satisfação, mesmo que a qualidade tenha uma 

avaliação positiva. O cliente pode perfeitamente considerar que a academia oferece um 

excelente serviço, tem bons equipamentos, estrutura adequada e staff qualificado, mas ao 

mesmo tempo, pode não sentir-se bem com o ambiente da academia. Apesar de considerar 

que a academia oferece um serviço de qualidade, o facto do cliente não se sentir à vontade no 

ambiente poderia provocar-lhe o sentimento de insatisfação. Da mesma forma, várias outras 

situações que fogem ao controle da gestão podem influenciar a satisfação, independente da 

avaliação da qualidade pelo cliente. Cronin e Taylor (1992) argumentam que o consumidor 

nem sempre compra o serviço que apresenta maior nível de qualidade. Segundo os autores, a 
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satisfação pode também ser influenciada por factores como a conveniência, a disponibilidade e 

o preço. 

 

3. Satisfação 

 

A satisfação vem sendo estudada exaustivamente pela academia há décadas, devido à 

sua relação directa com outros temas de pesquisa em comportamento do consumidor, como 

as reclamações e a recompra. Considera-se que a satisfação exerce influência na avaliação da 

qualidade do serviço, nas intenções de compra e no comportamento LaBarbera e Mazursky 

(1983) citado por Iacobucci, et al. (1995).  

Cunningham (2007) refere a satisfação com a prática desportiva como positivamente 

relacionada a variáveis como: o aumento da motivação na actividade, tempo gasto na prática 

da actividade, comprometimento com a equipa ou com a actividade e com a intenção de 

permanecer na actividade. Como veremos adiante, a formação da lealdade também tem como 

um dos seus principais critérios a satisfação do consumidor, consolidando o papel de destaque 

que o tema possui na literatura de marketing.   

Segundo Giese e Cote (2000) a falta de consenso sobre a definição da satisfação 

prejudica as pesquisas sobre o tema, dificultando a comparação e a avaliação dos estudos. Os 

autores definem a satisfação como uma resposta afectiva direccionada a aspectos da 

compra/consumo do produto, com duração temporal limitada. Esta definição exemplifica a 

satisfação enquanto resposta afectiva, considerando os atributos do serviço, sendo adequada 

ao presente trabalho. De acordo com Oliver (1989) essa resposta pode ser relativa à 

satisfação como contentamento, satisfação como prazer, satisfação como consolo e satisfação 

como novidade. Privilegiamos a escolha dessa definição por estar ligada ao próprio conceito 

de satisfação em si, diferente das abordagens que se relacionam mais com o processo de 

formação da satisfação, referindo-se quase sempre ao modelo de não confirmação das 

expectativas. 

Para Theodorakis et al. (2004) existe uma divisão sequencial de quatro etapas na 

formação da satisfação. Na primeira etapa, são formadas as expectativas a respeito do 

serviço, baseadas nas necessidades e desejos do consumidor. Na segunda etapa há uma 

avaliação a respeito do desempenho do serviço. Na terceira etapa, o consumidor faz a 

comparação entre as expectativas prévias e a percepção do uso do serviço. Para finalizar, se 

as expectativas forem alcançadas, o resultado será a satisfação. 
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A satisfação e a qualidade são apresentadas muitas vezes na literatura quase como 

sinónimos. Por exemplo, alguns pesquisadores da qualidade nos serviços descrevem 

satisfação de forma mais específica, uma avaliação de curto prazo (avaliando um único 

encontro, por exemplo) e qualidade como um termo mais geral e avaliado a longo prazo 

(Parasuraman et al., 1985). Em contraste, alguns pesquisadores de satisfação do consumidor 

posicionam qualidade como um julgamento mais específico e um componente da satisfação, 

dando a esta uma avaliação mais ampla (Oliver, 1993). De certa forma o termo qualidade 

parece estar ligado a uma dimensão cognitiva, considerando a utilidade do serviço e 

aplicações técnicas. O conceito de satisfação se aproxima mais do sentimento e da emoção a 

respeito do uso do serviço, caracterizando-se mais afectiva do que cognitiva.  

De acordo com Anderson et al. (1994), a qualidade percebida e a satisfação diferem de 

três formas: 

 A satisfação requer experiência de uso do produto, a qualidade não. 

  As duas têm diferentes relações com o preço, sendo a satisfação altamente 

dependente do preço devido à sua ligação com o valor. Por se tratar da 

percepção da eficiência de um produto, a avaliação da qualidade não depende 

do preço.  

 A qualidade relaciona-se apenas com as percepções actuais enquanto a 

satisfação baseia-se no passado e também na antecipação de experiências 

futuras, sendo portanto, cumulativa. 

A satisfação cumulativa (conjunto de experiências) e a satisfação pontual (incidente 

específico) também são pontos de divergência entre os autores. Oliver et al., (1997) alicerçou 

muito do seu trabalho baseado no modelo da não confirmação das expectativas, que trabalha 

a partir de uma visão pontual da satisfação. Já Fornell et al. (1996) defendem o efeito 

cumulativo, a partir dos seus trabalhos com índices nacionais de satisfação do consumidor. 

Não consideramos que essas abordagens sejam concorrentes. As duas formas de avaliação 

parecem se completar, apenas diferindo no período de tempo de avaliação. 

Os estudos sobre a satisfação do consumidor ganharam força a partir de 1970 (Oliver et 

al., 1997), e desde então tem sido produzido muito conhecimento a respeito. Porém, como 

pudemos avaliar, alguns aspectos importantes sobre o conceito e as suas relações com a 

qualidade ainda permanecem sem consenso entre os pesquisadores. 



Revisão da Literatura 

 

 

 - 20 - 

Iacobucci et al. (1994) defendem que um serviço ruim leva à insatisfação do cliente, mas 

um serviço bom não é suficiente para o inverso. Uma razão para isso é que as empresas 

apresentam serviços centrais muito semelhantes e o consumidor tende a julgar os serviços 

adicionais oferecidos (Iacobucci et al., 1994). Isso mostra que cada vez mais as empresas 

devem procurar agregar mais valor aos seus serviços, buscando satisfazer as necessidades e 

desejos dos seus clientes. A falha na qualidade pode levar à insatisfação, que por sua vez 

diminui as intenções de recompra do serviço (Park et al., 2006) 

A satisfação continua a ser um indispensável pré-requisito para a lealdade e deve ser 

uma preocupação constante para as empresas que querem competir e crescer no mercado 

global. 

 

3.1 Satisfação com Atributos 

A mensuração da satisfação tem sido realizada maioritariamente em duas dimensões: a 

satisfação global e a satisfação com os atributos. A satisfação global considera a avaliação do 

tema de análise como um todo, sendo mais apropriada para relacionar a satisfação com outros 

conceitos, como a lealdade por exemplo. A satisfação com os atributos contempla uma 

avaliação mais específica das características que englobam o objecto de análise. Nesse caso 

é possível avaliar de forma individual os aspectos do serviço, sem a interferência de outros 

aspectos que poderiam “mascarar” possíveis avaliações negativas com algum dos atributos 

em questão. Na satisfação global é feita uma “média” da satisfação com os atributos, não 

considerando graus de satisfação ou insatisfação específicos dos atributos que formam o 

objecto de análise. Numa aula de aeróbica, o aluno pode estar descontente com a selecção 

musical do professor (atributo específico), mas considerando a soma de vários atributos como 

a animação, a coreografia, a intensidade da aula, a higiene da sala e o horário da aula, o 

mesmo aluno pode ter uma avaliação global positiva da aula (satisfação global). 

 Nesse sentido, Oliver (1993) define a satisfação com atributos como o julgamento 

subjectivo da satisfação do consumidor derivada da observação do desempenho dos atributos 

do serviço. A satisfação com os atributos é mais adequada para a identificação de possíveis 

falhas no serviço, possuindo maior importância prática,  sendo a mais apropriada para o nosso 

estudo.  

A avaliação da satisfação com atributos surge em estudos onde se procura avaliar os 

determinantes da satisfação global, sendo a formação desta, dependente da avaliação 

específica dos elementos que compõem o serviço (Mittal et al., 1999; Bolton e Drew, 1991; 
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Spreng et al., 1996). A satisfação global é formada também através da avaliação completa da 

experiência do serviço, não considerando apenas os atributos (Spreng et al., 1996). As duas 

abordagens do conceito de satisfação estão relacionadas, porém são distintas. Na satisfação 

global os autores geralmente atribuem o mesmo valor para os diferentes atributos avaliados, 

desconsiderando que os atributos podem ter diferentes prioridades para o consumidor. Na 

prática isso significa que a academia pode estar investindo na correcção de algo que tem 

pouca importância. Referente a essa situação, Ravald e Grönroos (1996) sugerem que, em 

vez de os gestores colocarem o foco da estratégia em como ressaltar a satisfação do 

consumidor melhorando a qualidade percebida, a discussão deveria ser alargada perguntando 

se esta é realmente a qualidade que o cliente deseja. 

Bartikowski e Llosa (2003) citam vários estudos (Herzberg et al., 1959; Kano, 1984; 

Cadotte e Turgeon, 1988; Brandt, 1988; Brandt e Scharioth, 1998; Venkitaraman e Jaworski, 

1993; Llosa, 1997, 1999) que desenvolveram classificações para medir a importância de 

atributos de satisfação para os clientes. A influência dos atributos na satisfação é dividida em 

quatro categorias derivadas de duas dimensões básicas, segundo Bartikowski e Llosa (2003). 

As duas dimensões são: atributos de influência variante e atributos de influência invariante.  

Atributos de influência invariante são aqueles que, independente dos atributos terem um 

bom desempenho ou não, influenciam sempre a satisfação do cliente (de forma positiva ou 

negativa) ou causam indiferença. Os atributos de influência invariante são classificados como:  

 

 Atributos de grande influência: são atributos que influenciam de forma significativa a 

satisfação, positiva ou negativamente. O número de instrutores e os preços praticados 

pelo ginásio podem ser enquadrados nessa categoria. Se o preço for alto, esse 

atributo terá influência negativa, se o preço for baixo a influência na satisfação do 

cliente será positiva. 

 Atributos de pouca influência: são os que não influenciam de forma significativa a 

satisfação, sendo praticamente indiferente a sua existência ou falta. A existência de 

áreas de restauração/alimentação nas academias são exemplos. 

Atributos de influência variante são os que influenciam apenas de forma positiva ou 

apenas de forma negativa a satisfação. 

 Atributos com grande influência se a performance é baixa, mas pouca influência se a 

performance é alta: são atributos avaliados como básicos e indispensáveis para o bom 

funcionamento da instalação. Se estes atributos apresentam elevada performance, o 
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cliente sente que a academia não faz mais do que a sua obrigação. Apresentando 

baixa performance, esses atributos tem forte influência no descontentamento. A 

iluminação das instalações e a disponibilidade do staff são exemplos. 

 Atributos com pouca influência se a performance é baixa, mas grande influência se a 

performance é alta: esses atributos são como “elementos surpresa” que trazem altos 

níveis de satisfação se existem, mas a sua falta não implica em insatisfação, pois os 

clientes não contam com eles. O acompanhamento individual dos clientes é um 

exemplo desses atributos. 

Os atributos citados como exemplos nas quatro categorias mencionadas foram 

identificados a partir do trabalho de Bodet (2006). Utilizando o modelo TETRACLASSE 

concebido por Llosa (1997, 1999, citada por Bodet, 2006), o autor identificou a importância de 

44 atributos avaliados por 184 clientes de academias em França. 

Na tabela desenvolvida por Bartikowski e Llosa (2003), o nome das dimensões dos 

atributos variam conforme os autores, mas tem essencialmente o mesmo significado: 

 

Impacto na 
satisfação do 
consumidor 

 

 
 
                            Variante 

 
 

Invariante 

Autores 
Grande se a 

performance é baixa, 
pouca se for alta 

Pouca se a 
performance é baixa, 

grande se é alta 
Grande Influência Pouca Influência 

Herzberg et al. 
(1959) 

Higiene Motivador - - 

Kano (1984) Deve existir Atrativo Unidimensional Indiferente 

Cadotte e 
Turgeon (1988) 

Insatisfatório Satisfatório Crítico Neutro 

Brandt (1988) Requisito mínimo Valor aumentado Híbrido 
Insignificante como 

determinante 

Brandt e 
Scharioth 

(1998) 
Básico Atrativo Unidimensional Baixo impacto 

Venkitaraman e 
Jaworski 
(1993) 

Plano Valor adicionado Chave Baixo 

Llosa (1997, 
1999) 

Básico Plus Chave Secundário 

Tabela1 - de Bartikowski e Llosa (2003) 
 
 

Essas classificações identificam a real importância dada pelos clientes acerca das 

características do serviço prestado pela organização. Isso permite uma optimização na 

distribuição de recursos, visando o melhoramento de pontos-chave do negócio. A divisão da 
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satisfação em atributos sugere que eles não tem o mesmo peso na satisfação dos clientes. Há 

uma enorme variância entre os diferentes serviços e diferentes fornecedores do mesmo 

serviço, a respeito dos atributos mais importantes para o cliente. A estrutura da recepção de 

uma academia (assentos confortáveis, revistas e outros) pode não fazer diferença alguma para 

a satisfação dos clientes, se a academia tiver um atendimento rápido nesse sector. Por outro 

lado, se há uma constante demora no atendimento, a estrutura da recepção pode ser um ponto 

a investir, devendo ser considerado pelo gestor. 

 Cabe às academias uma efectiva análise do que realmente importa para a satisfação 

dos seus clientes. Cada empresa apresenta particularidades que podem não ser reveladas por 

estudos com outras empresas do mesmo segmento. Por sua vez, os clientes de um serviço 

podem ter diferentes opiniões sobre serviços semelhantes e até sobre o mesmo serviço. Os 

critérios de valor dos clientes variam entre eles e entre a mesma pessoa, dependendo do 

momento da avaliação. Descobrir o que o cliente realmente quer é um elemento fundamental, 

pois (Woodall, 2003) os gestores nunca podem prever com absoluta certeza como os clientes 

reagem aos atributos do serviço. 

 

3.2 Satisfação e expectativas 

 

Spreng et al. (1996) afirmam ser surpreendente que não haja um maior acordo na 

literatura sobre uma definição conceitual da construção das expectativas. Os mesmos autores 

definem expectativas como convicções acerca das propriedades ou desempenho de um 

produto, em algum tempo futuro, citando Olson e Dover (1979). 

Coye (2004) define as expectativas como crenças sobre um evento futuro, 

desenvolvidas a partir da informação recebida de uma variedade de fontes. Essas expectativas 

actuam como comparadores na avaliação da qualidade do serviço (Coye, 2004; Niedrich et al., 

2005; Parasuraman et al., 1985).  

O trabalho pioneiro desenvolvido por Parasuraman et al. (1985) baseado no paradigma 

da não confirmação das expectativas sugere que, se o serviço prestado vai de encontro as 

expectativas do cliente (confirmação), então considera-se o serviço num nível aceitável de 

qualidade, gerando um sentimento neutro. Se o serviço excede as expectativas (não 

confirmação positiva) o serviço é considerado bom, gerando satisfação. De outra forma, se a 

qualidade percebida do serviço é menor do que as expectativas, o serviço é considerado ruim, 

gerando insatisfação (não confirmação negativa). Assim, de forma a provocar o sentimento de 

satisfação no cliente, é necessário superar as suas expectativas. 
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Não há discordâncias sobre o papel das expectativas como um comparador na 

formação de impressões da qualidade dos serviços. Dessa forma, as expectativas tem também 

um papel central na gestão da qualidade dos serviços. 

Walker (1995) sugere que expectativas são previsões do que aconteceria durante a 

realização do serviço, e estas são usadas como referência em comparações de performance 

do resultado. Quando há diferenças entre o que se espera e a percepção do que realmente se 

recebe ocorre a não confirmação das expectativas (Niedrich et al., 2005). Isto é usualmente 

referido como gap entre expectativas e desempenho (Burns et al., 2003).  

Afthinos et al. (2005) apontam que a variável mais importante que afecta as expectativas 

dos clientes de ginásios na Grécia é o género. As mulheres têm maiores expectativas em 

relação aos elementos tangíveis da instalação, staff (atitudes e habilidades), e disponibilidade 

de actividades. Elas também são mais sensíveis à disponibilidade de espaço para a prática 

dos exercícios. No caso dos homens, estes dão mais atenção à possibilidade de conhecer 

pessoas e socialização. 

Organizações desportivas têm boas chances de conseguir resultados positivos se forem 

devidamente compreendidos e aplicados os factores que contribuem para a satisfação dos 

consumidores. Superar as expectativas dos consumidores vai aumentar a satisfação destes, 

aumentando as hipóteses de se tornarem clientes leais do serviço 

 

 

3.2.1. Tipos de Expectativas 

 

Num estudo amplamente referenciado realizado por Boulding et al. (1993) demonstrou-

se que as expectativas não são unidimensionais. Os pesquisadores argumentaram que estas 

podem ser divididas em expectativas de desejo (preditivas, will) e expectativas de dever 

(normativas, should). Expectativas de desejo referem-se ao que os consumidores gostariam 

que acontecesse na próxima vez que se realizasse o serviço, enquanto expectativas de dever 

referem-se ao que os consumidores acreditam que, no mínimo, deveria acontecer. Por 

exemplo, em uma aula de ginástica com a sala muito cheia, o aluno gostaria de estar em seu 

lugar preferido na sala (expectativa preditiva, o aluno idealiza a hipótese que lhe agrada), mas 

também espera participar da aula independentemente do lugar que vai ocupar (expectativa 

normativa, o que o aluno acha que deve acontecer independente da lotação da sala).  

Em uma abordagem muito semelhante, Parasuraman et al. (1994b) consideram as 

expectativas em duas dimensões, o serviço desejável e o serviço adequado, e que o gap entre 
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os dois seria uma zona de tolerância considerada como um serviço aceitável. Por exemplo: um 

cliente deseja não ter que esperar para usar um determinado equipamento de musculação, 

mas aceita a ideia de que pode haver mais clientes do ginásio usando a máquina quando ele 

chegar. Desde que a espera não seja demasiado longa, na visão do cliente, isso não vai 

afectar a sua percepção da qualidade do serviço. 

Walker (1995) diferenciou entre expectativas activas, que são previstas claramente e de 

forma consciente pelo consumidor e expectativas passivas, que não são previstas até que elas 

se não se confirmem. Sobre as últimas, um exemplo seria o cliente de um ginásio que espera 

tomar um duche após a sua sessão de treino, mas só pensa nisso se não houver água no 

balneário. As expectativas passivas são coisas tidas como óbvias, portanto não se pensa a 

respeito até que algo dê errado. 

Em sua discussão sobre os modos de satisfação, Oliver (1989) propôs que as respostas 

dos consumidores com respeito ao contínuo fornecimento do serviço ou serviços com longo 

prazo de duração são caracterizadas por expectativas passivas. Portanto, a não confirmação 

dessas expectativas não acontecerá a menos que a performance seja fora de série, além ou 

aquém do que é fornecido normalmente. A avaliação de serviços contínuos (como sessões de 

personal trainer, ou aulas de bike indoor) depende exclusivamente da avaliação do 

desempenho. 

Uma tipologia mais detalhada sobre as expectativas foi desenvolvida por Ojasalo (2001). 

O autor argumenta que os consumidores apresentam seis tipos de expectativas: indistintas, 

implícitas, irreais, precisas, explícitas e realísticas. Expectativas indistintas referem-se a 

quando o consumidor espera algo do serviço, mas sem saber precisar o quê exactamente. 

Expectativas implícitas são aquelas raramente pensadas pelos consumidores, que por serem 

óbvias só são lembradas quando algo dá errado (conceito semelhante ao de expectativas 

passivas de Walker (1995)). Expectativas irreais são aquelas que não podem ser medidas. 

Expectativas precisas acontecem quando o consumidor sabe exactamente o que está à 

espera. Expectativas explícitas são as que podem ser identificadas e medidas (conceito 

semelhante ao de Walker (1995) sobre expectativas activas). Finalmente, expectativas 

realistas são aquelas que podem realmente ser satisfeitas pelo serviço.  

 

3.2.2. A Formação das Expectativas nos Serviços 

 

Controlar totalmente as expectativas dos consumidores é provavelmente impossível, 

mas existe potencial para influenciar (O’Neil e Palmer, 2003).  
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Afirmar a influência sobre as expectativas é um processo complexo devido ao número 

de factores que contribuem para a sua formação. As expectativas são dinâmicas, algumas 

vezes mudando durante e entre as experiências (Boulding et al., 1993; Coye, 2004; Diaz-

Martin et al., 2000; Ojasalo, 2001). 

Há uma tendência cada vez maior dos consumidores esperarem mais do que percebem 

que recebem, exigindo cada vez mais dos fornecedores (Douglas e Connor, 2003; Donnelly e 

Shui, 1999). As razões para isso são variadas. Primeiro, tem havido uma maior divulgação dos 

direitos dos consumidores e do que eles podem esperar dos fornecedores. Um bom exemplo é 

que muitos países obrigam estabelecimentos comerciais a manter de forma visível um quadro 

com a legislação sobre os direitos dos consumidores de forma a informar e melhorar as 

expectativas sobre os produtos. Segundo, a facilidade com que os consumidores podem viajar 

pelos seus países e pelo mundo permite que eles experienciem os atributos oferecidos por 

outros fornecedores de serviços de desporto em outros lugares (Douglas e Connor, 2003). 

Além disso, inovações em tecnologia têm facilitado essa comparação. Televisão via satélite e 

internet permitem aos consumidores ver como são os serviços de desporto em outros países 

(Robinson, 2006). Estratégias de melhoria da qualidade também são responsáveis pelo 

aumento das expectativas de serviços pelos consumidores. Robinson (1999, 2006) também 

afirma que, como a gestão da qualidade dos serviços aumentou nível do produto oferecido aos 

consumidores, estes passaram a esperar melhorias contínuas na qualidade. 

Ojasalo (2001) considera as necessidades dos consumidores o gatilho natural para as 

expectativas, assim como a razão para escolher fazer uso de um serviço. Também é sugerido 

que quanto mais importante for a necessidade, maior será a expectativa da qualidade do 

serviço (Bolton e Drew, 1991; Parasuraman et al., 1994b; Ting e Chen, 2002). Possivelmente, 

se os fornecedores de serviços de desporto forem capazes de identificar as necessidades mais 

importantes dos seus consumidores, eles poderão influenciar as expectativas (Ting e Chen, 

2002). No entanto o impacto das necessidades nas expectativas pode não ser assim tão 

simples. Segundo O’Neil e Palmer (2003), não apenas os consumidores tem diferentes 

necessidades, como a relativa prioridade delas pode mudar, causando uma mudança nas 

expectativas. Isto pode ocorrer a qualquer momento com uma mudança qualquer nas 

circunstâncias, como uma chuva de granizo por exemplo. 

A experiência de consumo no passado é considerada o factor principal que molda a 

expectativa do serviço (Bolton e Drew, 1991; Boulding et al., 1993; Coye, 2004; Douglas e 

Connor, 2003; Kang e James, 2004; Parasuraman et al., 1994a; Robledo, 2001). A 

familiaridade com o serviço aumenta a probabilidade de expectativas realistas, embora O’Neil 
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e Palmer (2003) sugerirem que utilizadores com alguma experiência anterior no uso do serviço 

tem expectativas mais complexas a respeito dele, do que utilizadores sem experiências 

prévias. De qualquer forma, essa conclusão não discorda da afirmação anterior, pois 

expectativas mais complexas podem também ser mais realistas. Parece que o conhecimento 

mais detalhado de um serviço promove expectativas multifacetadas, embora estas sejam mais 

realistas devido ao prévio conhecimento da configuração do serviço e seus processos de 

execução. 

Consistência e excelência na entrega do serviço são meios para influenciar expectativas 

(Robinson, 2003; Robledo, 2001). A literatura mostra ser evidente que a melhoria das 

estratégias de qualidade tem um papel fundamental na influência das expectativas que se 

formam a partir de experiências prévias.  

O conhecimento de serviços similares também é útil na formação de expectativas, 

particularmente se o consumidor não tem experiência prévia com o exacto fornecedor em 

questão (Bolton e Drew, 1991; Boulding et al., 1993; Coye, 2004; Douglas e Connor, 2003; 

Kang e James, 2004; O’Neil e Palmer, 2003; Robledo, 2001). Dessa forma supõe-se que o 

serviço recebido será semelhante em outros lugares. Boulding et al. (1993) argumentam que, 

na perspectiva de um fornecedor, a experiência de um serviço concorrente com alto nível de 

qualidade percebida pelo cliente não é vantajosa, pois faz o consumidor criar grandes 

expectativas sobre serviços similares. Por outro lado, usando a mesma lógica dos autores, um 

consumidor com repetidas insatisfações a respeito de um fornecedor tende a deixar de usar o 

serviço, prejudicando todo o sector.  

A esse respeito Robinson (1999) e Rust et al., (2000) argumentam que embora as 

estratégias de melhoria da qualidade tenham a capacidade de aumentar as expectativas dos 

consumidores elas também dão a oportunidade de prover serviços com níveis de qualidade 

compatíveis com o aceitável, tanto aos consumidores quanto à própria empresa (Robinson, 

2003). Desta forma, as estratégias de melhoria dos níveis de qualidade reforçam as 

expectativas realistas e influenciam as expectativas dos consumidores de maneira positiva 

para as empresas. 

Comunicações e informações via boca a boca entre família, amigos e outras fontes tidas 

como credíveis permitem às pessoas formar expectativas sobre serviços que ainda não 

experimentaram. Essa forma de comunicação também actua mudando ou reforçando 

expectativas já existentes (Bolton e Drew, 1991; Boulding et al., 1993; Coye, 2004; 

Parasuraman et al., 1994a). De facto Robledo (2001) argumenta que o boca a boca é a mais 

influente fonte de expectativas, um argumento também apoiado Grace e O’Cass (2005) que 
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sustentam que o consumidor confia fortemente nesse tipo de comunicação quando forma 

opinião sobre uma organização e seus serviços. Devido à sua importância, o tema será 

abordado posteriormente de forma mais ampla. 

 

4. Satisfação e Lealdade 

 

Há uma breve discordância entre vários autores da academia de marketing em relação à 

linearidade da conexão satisfação-lealdade. Uma parte defende a satisfação como um dos 

principais motores da lealdade dos clientes (Parasuraman e Grewal, 2000; Oliver et al., 1997; 

Fornell et al., 1996), enquanto outra parte se apresenta muito mais hesitante em afirmar essa 

relação directa (Dick e Basu, 1994; Garbarino e Johnson, 1994). Uma justificativa para isso, 

mencionada por Reichheld (1996) e Ettlie e Johnson (1994) ambos citados por Anderson et al. 

(1994) apontam como possíveis causas da não percepção de ganhos competitivos 

relacionados à implementação melhoria e controle de qualidade pelas empresas, a falha dos 

dados de mercado e a impaciência das empresas em esperar para obter resultados do seu 

investimento na qualidade e satisfação do consumidor.  

Realmente alguns estudos são um pouco reticentes (ou prudentes) em afirmar uma 

relação directamente proporcional entre a satisfação dos clientes e a lealdade destes à marca. 

Várias correntes literárias defendem que a satisfação não é o único e derradeiro precursor da 

lealdade, mas não podemos negar a sua importância central no desenvolvimento desta. Assim, 

acreditamos que sem clientes satisfeitos, a única relação que se pode ter provavelmente é 

com a falência da empresa, tornando a satisfação num elemento indispensável para a 

formação da lealdade. 

Os serviços de desporto, que contam com um grande envolvimento do cliente, têm a 

relação satisfação-lealdade facilitada. O trabalho de Anderson et al. (1994) defende que a 

correlação entre a satisfação e as intenções de compra são mais fortes quando há um maior 

envolvimento do cliente com o serviço ou a empresa. O envolvimento entre o cliente e o 

serviço é citado como um factor estimulante para a lealdade dos clientes. 

Gerson (1999) citado por Macintosh e Doherty (2007) apresenta uma série de 

obstáculos enfrentados pelas academias na conquista da lealdade dos clientes: baixo nível de 

atendimento, fraco entendimento das necessidades e expectativas dos clientes, procedimentos 

rígidos em relação ao serviço, baixo nível organizacional dos serviços, falta de comunicação 

entre o staff e os clientes, falta de serviços personalizados, falta de feedback e sugestões dos 
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clientes. Identificar o nível de satisfação dos clientes nas academias pode auxiliar na remoção 

de várias dessas barreiras. Baixo nível de satisfação em qualquer atributo pode significar 

efeitos negativos na retenção dos clientes (Alexandris e Palialia, 1999). 

Um direcionamento alternativo na literatura é a ideia do encantamento do cliente. 

Segundo Oliver et al. (1997) e Jones e Sasser (1995), um esforço no sentido de surpreender o 

cliente, superando de forma inesperada as suas expectativas, conduziria à satisfação máxima. 

Os autores defendem que a extrema satisfação, advinda da surpresa ou da excelência do 

serviço, se traduziria em níveis mais altos de lealdade dos clientes do que simplesmente a 

satisfação. Estes e outros autores também apresentam evidências que sugerem que atitudes 

de recompra e boca a boca são positivamente influenciadas por sentimentos de grande 

satisfação Estelami, 2000; Oliver et al., 1997) 

A ideia de encantar o cliente surpreendendo-o, levada ao extremo, possivelmente teria o 

efeito contrário do desejado (insatisfação ao invés de satisfação máxima). Entregar ao cliente 

algo a mais do que ele espera em todas as suas interacções com a empresa pode ser 

extremamente difícil, principalmente no caso de serviços de venda frequente e repetitiva 

(academias, por exemplo), porque exige que a empresa mantenha um elevado nível de 

criatividade ao longo do tempo. A capacidade da empresa de transformar suas novas ideias 

em funcionalidades práticas a serem agregadas aos serviços precisa ser superior à 

capacidade imaginativa dos clientes, para continuar garantindo o “encantamento”. Como a 

imaginação não tem limites, mas a sua transformação em realidade está sujeita às limitações 

técnicas e à escassez de recursos, poucas serão as empresas capazes de garantir um ritmo 

de inovação tal que permita ao cliente se deparar sempre com novidades e benefícios 

inesperados em seus serviços. O constante aumento dos benefícios gera expectativas cada 

vez maiores dos clientes em relação aos serviços. Segundo o paradigma da não confirmação 

das expectativas, a empresa pode vir a não satisfazer o consumidor, mesmo apresentando um 

óptimo serviço, se as expectativas forem altas demais.  

Uma constatação interessante de Lowenstein et al. (1989) e Corfman e Lehmann 

(1993), ambos citados por Estelami e De Maeyer (2002) é que o consumidor também se 

preocupa com o bem-estar da outra parte, durante uma transacção. Isto indica que, no caso de 

generosidade exagerada do fornecedor, pode-se fazer o cliente considerar os aspectos morais 

da compra. Assim, o efeito seria o contrário do que se deseja, deixando o cliente pouco à 

vontade e preocupado com a justiça da transacção em vez de muito satisfeito. 

A satisfação do consumidor é importante para todos os gestores, especialmente na área 

dos serviços, porque, “ao contrário dos bens, há menos objectos mensuráveis para julgar o 
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produto”. (Iacobucci et al., 1994 p.1). Infelizmente, como indica Javadein et al. (2008) os 

trabalhos que investigam a relação entre a lealdade, qualidade percebida e satisfação no 

contexto desportivo têm recebido pouca atenção. 

 

 

5. Lealdade  

 

Na literatura de marketing, vários pesquisadores têm defendido que a lealdade dos 

consumidores é uma fonte de vantagem competitiva (Bharadwaj et al., 1993) e a chave para a 

sobrevivência e crescimento da empresa. Há um consenso geral entre os gestores e a 

academia de marketing, a respeito das vantagens em manter um relacionamento de longo 

prazo com os clientes. Isso torna a lealdade um dos principais objectivos perseguidos pelas 

empresas, devido à rendibilidade agregada à retenção do cliente. No entanto, não há um 

acordo sobre a conceptualização da lealdade. Esta tem sido alvo de diversas teorias que 

divergem a respeito das dimensões que a formam. Essa grande variedade de conceitos e 

formas de medir a lealdade prejudica a aplicação prática de estratégias de fidelização dos 

clientes. Nesse sentido, Oliver (1999) propõe que sejam realizados mais estudos a fim de 

preencher essa lacuna conceptual e auxiliar na padronização da avaliação e mensuração da 

lealdade. 

Em uma interessante proposta, Oliver (1999) define a lealdade dos clientes como um 

profundo comprometimento de repetir uma compra ou o consumo de um serviço de forma 

consistente no futuro, causando repetição da aquisição da mesma marca, apesar das 

influências e esforços de marketing terem potencial para causar uma mudança de 

comportamento. Assim, o comportamento de recompra representa o valor directo que os 

clientes leais têm para as empresas. Isso tem feito as empresas se esforçarem cada vez mais 

para aumentar os índices de retenção dos clientes, de forma a aumentar o lucro (Schlesinger e 

Heskett, 1991). 

Para as empresas, uma das principais vantagens económicas da lealdade dos clientes é 

que o custo de atracção de um consumidor é substancialmente maior do que o custo de 

retenção do mesmo (Fornell e Wernerfelt, 1987). Alguns autores defendem que custa seis 

vezes mais caro atrair um novo consumidor do que manter um consumidor que já existe 

(Rosenberg e Czepiel, 1983), o que torna a conquista da lealdade um objectivo crucial na 

optimização da rendibilidade da empresa. Pequenos aumentos na retenção dos clientes 

podem trazer significativos aumentos no lucro da firma. Além da já citada economia no que se 
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refere à angariação de novos clientes, as negociações com os actuais consumidores são mais 

eficientes, pois ambas as partes já estão familiarizadas com os processos de compra, venda e 

consumo (Fornell e Wernerfelt, 1987, 1988; Reichheld e Sasser, 1990). Clientes leais compram 

mais, estão mais predispostos a gastar mais e consumir mais serviços da empresa, agem 

como seus fiéis defensores, tem maior boa vontade em participar em pesquisas de marketing e 

fazem sugestões para o melhoramento dos serviços (Zeithaml e Bitner, 2006, citadas por 

Alexandris et al., 2008). 

O valor dos consumidores para a empresa tem sido frequentemente discutido na 

literatura, onde geralmente o foco principal é o impacto financeiro directo que os consumidores 

leais têm para as empresas (Reichheld e Sasser, 1990; Zeithaml e Bitner, 1996). Para 

Zeithaml e Bitner (1996) os cálculos do valor directo da lealdade não apresentam a totalidade 

do valor que o consumidor leal representa para e empresa, pois despreza a influência que 

esse tem na angariação de novos clientes. Infelizmente, por se tratar de uma influência 

indirecta, a adição de valor à empresa através de recomendações e publicidade boca a boca 

feita pelos clientes leais é de difícil mensuração. De qualquer forma, os cálculos de valor 

directo da lealdade são por si só suficientemente representativos e convincentes para desfrutar 

da atenção dos gestores. Assim, há uma tendência em enfatizar as estratégias de 

lealdade/retenção com mais intensidade do que as estratégias de aquisição de novos clientes. 

A literatura cita algumas particularidades vantajosas a respeito da lealdade nos serviços. 

Zeithaml (1991) defende que ela tem maior predominância entre os clientes e os serviços do 

que entre clientes e os bens. Os serviços oferecem mais oportunidades de interacções 

pessoais entre fornecedor e cliente, gerando uma maior cumplicidade entre as partes, 

facilitando o desenvolvimento da lealdade (Parasuraman et al., 1985; Surprenant e Solomon, 

1987). Essa maior interacção ajuda a tranquilizar o cliente quanto à segurança da transacção, 

pois a percepção do risco percebido pode ser atenuada.  

A lealdade em serviços é mais dependente do desenvolvimento das relações 

interpessoais, diferentemente da lealdade relativa aos bens (Macintosh e Lockshin, 1998), e 

essas relações formam um elemento essencial no marketing de serviços (Surprenant e 

Solomon, 1987; Crosby et al., 1990). Os atributos intangíveis dos serviços, como a 

confiabilidade, têm um papel fundamental na construção e manutenção da lealdade (Dick e 

Basu, 1994). Parasuraman et al. (1988) defendem mesmo que a confiabilidade é a dimensão 

mas importante da lealdade nos serviços, independentemente da configuração do mesmo. Isso 

revela um grande ponto a favor para os serviços de fitness no desenvolvimento da lealdade, 

devido ao grande envolvimento do cliente com o serviço. No caso específico do treinamento 



Revisão da Literatura 

 

 

 - 32 - 

personalizado, por exemplo, há uma grande tendência para o desenvolvimento da confiança 

entre o cliente e o treinador devido à intensa interacção do cliente com o serviço e com o 

próprio professor.  

Bettencourt (1997) cita comportamentos positivos dos clientes leais em relação à 

empresa, como pegar algum lixo espalhado, avisar que uma lâmpada está queimada, arrumar 

mesas, etc. Essas atitudes indicam um sentimento de pertença, amizade e cumplicidade com a 

empresa. Em alguns serviços, como ginásios, os clientes adicionam valor à empresa através 

de laços de amizade formados com outros clientes, proporcionando encorajamento mútuo 

(Grove e Fisk, 1997; Zeithaml e Bitner, 1996). Zeithaml e Bitner, (1996) também citam que 

além de atitudes de encorajamento, clientes leais servem de mentores e são predispostos a 

auxiliar no entendimento de outros clientes a respeito das regras e execução do serviço.  

Os custos de troca são citados por vários estudos como uma influência directa na 

lealdade dos clientes. Ruyter et al., (1997) citando Porter (1980) definem custos de troca como 

os custos que envolvem a mudança de um fornecedor de serviço para outro. Esses custos 

incluem o esforço psicológico de adaptação ao novo serviço e a incerteza de negociar com um 

novo fornecedor (Dick e Basu, 1994). Da mesma forma como os clientes parecem ser mais 

leais aos serviços que aos bens, Gremler e Brown (1996) referem que os custos de troca 

relativos aos serviços são maiores do que relativos aos bens. Ruyter et al. (1998) concluem 

que parece haver uma relação positiva entre a lealdade e os custos de troca em alguns 

serviços, como os de fitness, mas o mesmo não ocorre com a mesma intensidade em outros 

serviços, como o fast-food. Essa influência parece estar ligada ao grau de envolvimento do 

cliente com o serviço, que é alto no caso de serviços de desporto.  

Park e Kim (2000) numa pesquisa com clientes de actividades desportivas 

recreacionais, revelaram que os clientes com maior lealdade afectiva à actividade (grande 

identificação com a actividade, prática por prazer) são mais leais do que os que têm pouca 

afectividade com a prática. Estes são mais integrados com a actividade em si e com os outros 

praticantes, proporcionando a criação de um ambiente positivo e de incentivo mútuo, 

desenvolvendo laços de amizade. 
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5.1. Dimensões da Lealdade 

 

Os estudos sobre o comportamento do consumidor nos anos 60 e 70 relacionavam a 

lealdade predominantemente a partir de uma perspectiva comportamental (Ruyter et al., 1998). 

Actualmente a literatura de marketing quase sempre defende a lealdade como um conceito 

multidimensional. No entanto, apesar de não ser um tema recente, não há ainda um consenso 

entre os autores a respeito de quantas e quais são as dimensões que formam o conceito de 

lealdade. 

Park e Kim (2000) citando Allen e Meyer (1990) numa interessante abordagem 

relacionada com o desporto, optam por um conceito unidimensional, a lealdade atitudinal, 

dividida em 3 componentes. São eles: lealdade de investimento, lealdade normativa e lealdade 

afectiva. A lealdade de investimento identifica a inclinação da pessoa em investir em coisas 

relacionadas ao seu desporto favorito, como revistas, ou no próprio desporto em si, 

intensificando o treinamento. Lealdade normativa refere-se a pressões sociais a favor de 

determinados comportamentos ou para a intensificação deles, como o medo de abandonar um 

desporto por causa de possíveis sanções sociais. Lealdade afectiva está ligada ao gosto pela 

prática de determinada actividade que faz com que os consumidores se identifiquem com o 

desporto e tenham uma grande afinidade afectiva com ele. O estudo de Park e Kim (2000) 

sugere a integração desses componentes, quanto maior a afectividade, maior o investimento, e 

que os participantes com maior grau de afectividade também sofrem com mais expectativas e 

pressões normativas. 

Além da atitude, a lealdade cognitiva também é frequentemente referida na literatura de 

marketing e pode ser definida como uma lealdade raciocinada, onde os consumidores reúnem 

informações (publicidade, experiências prévias, etc.) e avaliam os prós e contras de marcas 

concorrentes. Na dimensão cognitiva da lealdade há uma avaliação consciente entre o 

custo/benefício da decisão de compra ou consumo (Fornell, 1992; Zeithaml et al., 1996). 

Por outro lado Reichheld (2003) argumenta a possibilidade de muitas empresas de 

serviços poderem usar apenas uma medida para identificar a lealdade do consumidor, “a 

intenção de recomendar a empresa a terceiros”. O autor defende que este indicador de 

lealdade é um forte preditor da taxa de crescimento da empresa, sendo de certa forma uma 

espécie de visão unidimensional da lealdade. Cronin e Taylor (1992), também abordam a 

lealdade de uma forma unidimensional, considerando apenas a repetição da compra.  

A conclusão do trabalho de Ruyter et al. (1998) defende a lealdade construída em três 

dimensões: (i) Lealdade de preferência, baseada no conceito de lealdade atitudinal, refere-se à 
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boa vontade do cliente em repetir a compra e propagar a sua boa experiência a outras 

pessoas. (ii) Lealdade de indiferenciação do preço, fundamentada no conceito de lealdade 

cognitiva, onde o consumidor aceita pagar mais pelo que acha ser o melhor serviço. (iii) 

Resposta de descontentamento, que são as reclamações ao próprio fornecedor, órgãos de 

defesa do consumidor, boca a boca negativo ou descontinuidade da compra. O estudo 

também revela uma relação positiva entre a qualidade percebida do serviço, a lealdade de 

indiferenciação do preço e reposta de descontentamento. 

Diferentes estágios, com maior ou menor importância são atribuídos à formação da 

lealdade (Dash et al., 2007) sendo vários os estudos que propõem a lealdade como um 

processo dinâmico e sequencial. Isto implica em um maior ou menor espaço de tempo para o 

alcance das fases mais avançadas da lealdade. Num exemplo interessante, Oliver (1997) 

sequencia 4 fases da construção evolutiva da lealdade segundo suas características e maior 

ou menor vulnerabilidade: 

 Lealdade Cognitiva: Baseada em informações como o desempenho da marca e 

o preço. Está directamente ligada à satisfação, tornando os laços do cliente com 

a marca bastante vulneráveis. Se a avaliação for positiva, pode levar à próxima 

fase (lealdade afectiva); se for negativa, há a tendência de mudança de marca.  

 Lealdade Afectiva: Essa fase desenvolve-se após sucessivas experiências 

positivas de uso, onde o cliente cria laços afectivos com a marca, tornando-se 

mais fortes do que os laços cognitivos. 

 Lealdade Conativa: Intenção específica de repetir a compra de uma marca. Há 

um grande comprometimento do cliente, um forte desejo de possuir a marca. 

 Lealdade Activa: Conversão da intenção de compra em acção e superação de 

possíveis obstáculos que possam atrapalhar a concretização do acto. 

Estas fases, em maior ou menor grau sofrem influências de acções de marketing de 

outras marcas, surgimento de produtos mais avançados ou baratos, promoções e etc. Essas 

influências tendem a se intensificar cada vez mais, pois as facilidades da globalização 

permitem ao consumidor mudar para melhores alternativas tão logo quanto elas existam. 

Algumas razões para a falta de lealdade dos consumidores, citadas por Oliver (1999), 

são: a lealdade com várias marcas, a cessação do consumo (ex. deixar de fumar) e mudanças 

nas necessidades e desejos. Uma das justificativas dessas mudanças nas necessidades é o 

tempo. À medida que os consumidores crescem e amadurecem, suas necessidades e desejos 

de criança já não serão as mesmas de quando adulto. 
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Bens de consumo podem ter significado para além de suas utilidades e valor comercial, 

tornando o consumo uma experiência de aumento da auto-estima e afirmação pessoal. 

Intensas experiências com marcas podem levar o consumidor à lealdade, algumas vezes a 

níveis de extrema lealdade, passando à devoção pela marca (Pimentel e Reynolds, 2004). 

Níveis tão intensos de conexão do consumidor com a marca sobrevivem a diversas 

intempéries, como baixos níveis de desempenho, má publicidade, escândalos envolvendo a 

marca, preços elevados e falta de campanhas promocionais (Pimentel e Reynolds, 2004). 

 Esse tipo de adoração pela marca ocorre em muitos segmentos de produtos e serviços, 

como refrigerantes, roupas e também no desporto. Organização de torcidas, o culto das cores 

do clube favorito, identificação de locais tidos como sagrados (estádios), consumo de produtos 

relacionados ao clube e a intensa mediatização de aspectos pouco relacionados com o 

desporto em si (como a vida pessoal dos atletas, por exemplo) revelam uma estreita ligação 

entre o desporto e seus consumidores. Dionísio et al. (2008) citam comportamentos religiosos 

como a sinceridade, a seriedade e o fervor relacionados com os torcedores aficcionados por 

seus clubes. A relação do fã com o desporto revela uma intensa lealdade em vários aspectos 

(exclusividade de consumo, apologia, defesa da marca, etc.) Esse fanatismo leva muitas vezes 

ao esquecimento do espírito desportivo, com a ocorrência de verdadeiras batalhas campais 

entre torcedores de equipas adversárias. 

Em Portugal foi lançado recentemente na TV por assinatura o canal BenficaTV, que, 

semelhante aos seus homólogos de outros clubes na Europa, transmite notícias relacionadas 

ao clube, entrevistas exclusivas com jogadores, comissão técnica, conferências de imprensa e 

jogos clássicos do clube. Para nós, um exemplo actual de devoção no desporto, já que 

informações sobre o clube são largamente veiculadas diariamente por diversos meios de 

comunicação. 

 A intenção de voltar a usar o serviço é citada por vários estudos (Javadein, 2008; Mittal 

e Kamakura, 2001) como medida de lealdade. No nosso estudo, consideramos que a intenção 

de não voltar a utilizar o serviço de uma academia concorrente corresponde à intenção de não 

trocar de fornecedor, continuando a preferir o serviço actual. Dessa forma, a intenção de não 

regressar a alguma academia anteriormente frequentada, é por nós utilizada como indicador 

de lealdade dos clientes.  
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5.2. Comunicações boca a boca 

 

Para Harrison-Walker (2001, p. 63) boca a boca é uma “comunicação pessoal e informal 

entre um comunicador percebido como não comercial e um dado receptor, relacionada a uma 

marca, a um produto, a uma organização ou a um serviço”. Alexandris et al. (2004) referem o 

boca a boca como o tipo mais eficaz das estratégias de comunicação nos serviços. 

Devido à natureza particular desse tipo de comunicação (Clow et al., 1997; Grace e 

O’Cass, 2005) os consumidores estão mais propensos a acreditar nas informações faladas por 

fontes (pessoas) que eles acham credíveis do que informações vindas de fontes escritas, por 

exemplo. Trata-se de um fenómeno tão poderoso que Ojasalo (2001) e Grace e O’Cass (2005) 

afirmam que a comunicação boca a boca tem maior potencial do que todos os factores 

antecedentes à experiência, para gerar expectativas irreais. 

A literatura apresenta o boca a boca (do inglês Word of Mouth, ou WOW) como um 

fenómeno particularmente importante para as empresas. Evidências também sugerem que 

atitudes de recompra e boca a boca são positivamente influenciadas por sentimentos de 

grande satisfação (Estelami, 2000; Oliver et al., 1997). Clientes leais recomendam a empresa a 

outros potenciais clientes, gerando novos negócios (Reichheld e Sasser, 1990; Schlesinger e 

Heskett, 1991; Zeithaml et al., 1996), tornando o boca a boca um comportamento muito 

importante para a divulgação da marca e angariação de novos clientes para as empresas.   

A força das comunicações boca a boca vai além da rede social das pessoas e passa 

também por recomendações feitas pelos amigos dos amigos (Gremler e Brown, 1999). Isso 

mostra que a abrangência e a importância desse tipo de comunicação não devem ser 

desprezadas pelos gestores. Como refere Crane (1989; citado por Gremler e Brown, 1999), 

para pessoas que nunca utilizaram o serviço, essas recomendações servem como uma 

espécie de substituto das suas próprias avaliações do serviço. Assim, a lealdade de quem 

recomenda pode ser indirectamente transferida para quem ouve, ou no mínimo, ajuda a 

influenciar positivamente quem ouve. Potenciais clientes abordados por comunicações boca a 

boca também são mais susceptíveis de se tornarem clientes leais dos que os que compram 

devido a publicidade. 

O comportamento boca a boca é influenciado também por um fenómeno chamado 

dissonância cognitiva. Wangenheim (2005) cita estudos antigos sobre o assunto (Festinger, 

1957; Hunt, 1970), o que nos mostra que o interesse pelo tema não é recente. De uma forma 

sintética, estes autores identificam a dissonância cognitiva como atitudes inconsistentes após 

uma decisão errada. Uma das formas básicas desse fenómeno é a dissonância após a tomada 
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de decisão. Esta situação implica em comportamentos como a exposição selectiva à 

informação, procurando informações que confirmem a decisão e evitando o confronto com as 

que são contrárias a ela. Um outro comportamento comum é tentar se auto-convencer da 

própria decisão convencendo outras pessoas, influenciando o boca a boca tanto positiva 

quanto negativamente. O consumidor, como forma de consolidar a sua decisão, tentará 

minimizar os inconvenientes desta. No caso de troca de fornecedor por exemplo, enaltecendo 

o novo fornecedor e rebaixando o anterior. 

O nível de envolvimento com o produto é referido como determinante no boca a boca, 

positivo ou negativo (Wangenheim, 2005). A troca de fornecedor devido à insatisfação 

influencia positivamente o boca a boca negativo, ao contrário da troca devido ao menor preço, 

que tem pouca influência negativa nesse tipo de comunicação (Wangenheim, 2005). O autor 

alemão alerta para o cuidado que as empresas devem tomar com três tipos de clientes: os que 

são ávidos por informações a respeito dos produtos (lançamentos, promoções, configurações, 

etc.), os clientes com grande envolvimento com o produto e os que são mais sensíveis ou 

atentos ao risco percebido. Esses três tipos de clientes são mais propensos a falar mal da 

empresa em caso de insatisfação, ameaçando a imagem da organização (Wangenheim, 

2005). 

Parece haver uma tendência dos consumidores em acreditar mais em relatos de 

experiências reais de outras pessoas a respeito do uso do serviço do que em publicidade. 

Talvez a percepção de que o relato que se ouve é de uma fonte independente e sincera, pois a 

pessoa que conta sua experiência não ganha nada com isso, tenha um maior peso na opinião 

do consumidor do que outras formas de propaganda. As promessas da publicidade, na óptica 

do cliente, não desfrutam da mesma credibilidade de um depoimento de quem já vivenciou o 

uso do serviço. Considerando a forte influência que o boca a boca exerce na formação das 

expectativas sobre o serviço e, que ele transcende os círculos de amigos, esse tipo de 

comunicação revela-se uma ferramenta importante e delicada para a formação da imagem da 

empresa entre os potenciais clientes. Assim, utilizamos a intenção de recomendar a academia 

a outras pessoas como um indicador de lealdade dos clientes. 
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Metodologia 

 

No presente capítulo iremos abordar a conceptualização do estudo empírico, bem como 

descrever os objectivos subjacente ao estudo em causa, instrumento utilizado, procedimento e 

a descrição da amostra. 

 

 

1. Conceptualização do estudo empírico 

 

A investigação realizada seguiu os procedimentos de uma metodologia de investigação 

de cariz não-experimental, visto que não houve manipulação de variáveis independentes 

(Alferes, 1997). A investigação segue também os procedimentos de uma metodologia de 

investigação descritivo-correlacional (Fortin, 2000) ou diferencial, na medida em que, 

ultrapassou a simples descrição dos fenómenos numa tentativa de estabelecer relações entre 

as variáveis em estudo.  

Trata-se de um estudo transversal, na medida em que, os dados foram recolhidos num 

único momento, não tendo ocorrido qualquer intervenção. 

 

 

2. Objectivos e questões da investigação 

 

Os principais objectivos que pretendemos alcançar com a realização deste estudo 

foram respectivamente: 

 Obter dados que permitissem conhecer o nível de satisfação geral e lealdade 

dos alunos que frequentam academias no Brasil;  

 Identificar os atributos que apresentam maior índice de satisfação e de 

insatisfação relacionando-os com o Sexo, Idade e Habilitações literárias; 

 Verificar a influência das relações entre indicadores lealdade e um importante 

conjunto de variáveis sociodemográficas nomeadamente; o Sexo, a Idade e 

as Habilitações literárias dos alunos envolvidos. 

 Identificar quais são os atributos de satisfação mais apontados pelos clientes 

leais e pelos não leais. 

Neste sentido foram elaboradas as seguintes questões de investigação: 
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A) Qual o nível de satisfação global dos alunos inquiridos? 

B) Existe diferença entre o nível de satisfação global e as habilitações literárias dos 

alunos inquiridos? 

C) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para os alunos com 12º ano de escolaridade? 

D) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para os alunos com Ensino Superior? 

E) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para os alunos com Ensino Superior Incompleto? 

F) Existe diferença entre o nível de satisfação global e o sexo dos alunos inquiridos? 

G) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para as alunas sexo feminino? 

H) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para os alunos sexo masculino? 

I) Existe diferença entre o nível de satisfação global e a idade dos alunos inquiridos? 

J) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para os alunos pertencentes ao grupo etário dos 15 aos 25 anos? 

K) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para os alunos pertencentes ao grupo etário dos 26 aos 32 anos? 

L) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para os alunos pertencentes ao grupo etário dos 33 aos 58 anos? 

M) Qual é o nível de lealdade dos alunos? 

N) Qual é o nível de lealdade dos alunos nas diferentes categorias etárias? 

O) Qual é o nível de lealdade dos alunos dos diferentes géneros? 

P) Qual é o nível de lealdade dos alunos nas diferentes categorias de escolaridade? 

Q) Quais são os atributos com maior índice de satisfação e insatisfação entre clientes 

leais? 

R) Quais são os atributos com maior índice de satisfação e insatisfação entre clientes não 

leais? 
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3. Instrumento 

 

Para realizar o presente estudo optou-se pela utilização de um questionário (cf. Anexo1) 

enquanto técnica de recolha de dados, na medida em que é uma técnica indicada em 

situações nas quais as amostras são grandes (no presente estudo, a amostra inicial era de 328 

inquiridos), não implica muitos custos económicos e, além disso, garante o anonimato do 

inquirido, o que, à partida, contribui para maior sinceridade nas respostas. 

O questionário utilizado é dividido em quatro partes, em que todas as questões 

envolvem uma escala de resposta do tipo Likert, com cinco níveis, com excepção da última 

questão, que segue as normas de um formato aberto de resposta. 

 A 1ª parte é composta por nove questões, referentes aos dados sociodemográficos dos 

inquiridos (exemplo: sexo, idade, habilitações literárias, estado civil, etc.).  

A 2ª parte é composta por quatro questões. A 1ª questão refere-se às expectativas em 

relação à academia, em que 1 representa expectativas “muito baixas” e 5 representa 

expectativas “muito elevadas”. A 2ª questão refere-se aos atributos determinantes para a 

escolha da academia, onde 1 representa “nada importante” e 5 “extremamente importante”. A 

3ª questão, sobre a satisfação com os atributos da academia, onde 1 representa “muito baixo” 

e 5 representa “muito elevado”. A 4ª questão, sobre sentimentos gerais acerca da academia, 

onde 1 representa “discordo muito” e 5 representa “concordo muito”. 

 A 3ª parte é composta por duas questões. A 1ª questão refere-se a sentimentos a 

respeito da própria vida, onde 1 representa “discordo muito” e 5 representa “concordo muito”. A 

2ª questão refere-se às emoções sentidas na academia, onde 1 representa “nada importante” 

e 5 “extremamente importante”.  

A 4ª parte possui 14 questões sobre aspectos variados como: formas de pagamento 

utilizadas, frequência e tempo de permanência na instalação, se tenciona regressar a alguma 

academia que já frequentou, se pretende recomendar a academia a parentes e amigos e 

sugestões ou comentários acerca do serviço. Esta última questão é a única que segue as 

normas do formato aberto de resposta. 
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4. Procedimento 

 

Numa primeira fase, procedemos à tradução e adaptação do questionário através de 

um estudo exploratório onde foi aplicada uma versão provisória a um grupo de dez alunos 

frequentadores de academias no Estado do Paraná do Brasil, a quem foi solicitada a 

participação, através do método de reflexão falada. Este estudo exploratório permitiu identificar 

e corrigir alguns obstáculos linguísticos, como as dificuldades na compreensão de termos 

portugueses, tendo sido introduzidas algumas alterações. A versão definitiva do questionário 

foi entregue aos alunos em cinco academias no referido país, durante os primeiro e segundo 

trimestre de 2008. A solicitação da participação dos alunos foi realizada através de um convite 

informal a cada participante, após o consentimento dos responsáveis das academias em 

questão. Foi ainda afixado um comunicado, colocado nas recepções, que pedia a participação 

dos alunos na investigação em causa.  

A população-alvo do presente estudo compreendeu os alunos que no passado ano de 

2008 se encontravam a frequentar uma das cinco academias no sul do Brasil, mais 

especificamente, Estado do Paraná. Trata-se de uma amostra de conveniência, constituída 

pelos alunos que voluntariamente acederam a responder aos questionários que lhes foram 

entregues.  

De um total de 500 questionários distribuídos, foram preenchidos 328, o que 

corresponde a uma taxa de resposta de 65,6%. Por termos algumas dúvidas quanto à validade 

de alguns questionários que nos foram devolvidos, optámos por excluir 10 sujeitos, tendo 

considerado para efeitos de análise estatística 318 questionários.  

 

 

Tratamento dos dados 

 

Após o processo de recolha de dados, procedeu-se à análise e tratamento estatístico 

dos mesmos, através do programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 

15.0 que é reconhecido como um programa de grande utilidade e eficácia para projectos e 

análises de cunho estatístico, utilizando-se no presente estudo metodologias relativas à 

estatística descritiva e inferencial.  
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Para a análise das variáveis sociodemográficas, bem como das variáveis referentes aos 

atributos de satisfação e comportamentos de lealdade recorreu-se à estatística descritiva 

(frequências, percentagens, médias e desvios-padrão). 

Procedeu-se à codificação das variáveis Idade, Género e Escolaridade para posterior 

tratamento estatístico. A variável Idade foi categorizada em três grupos: 15-25 anos; 26-32 

anos e 33-58 anos. A variável Género foi dividida entre duas categorias, homens e mulheres e 

a variável escolaridade foi categorizada em três grupos: 12º ano; Ensino superior incompleto e 

Ensino superior completo. 

Considerando os tipos de análise existentes na estatística, para identificar correlações 

de diversas variáveis independentes (X) com uma variável dependente (Y), neste trabalho 

utilizou-se a Regressão Linear de Stepwise, pois com ela, conseguimos estudar com mais 

profundidade as variáveis de satisfação que influenciam na lealdade dos sujeitos inquiridos. 

A consistência interna foi avaliada através do teste Alpha de Cronbach, e nas provas de 

inferência estatística o nível de significância foi mantido em 5%. 

 

 

5. Descrição da amostra 

 

A amostra é constituída por 318 alunos que frequentam cinco academias no Brasil, mais 

especificamente cidade de Londrina, Estado do Paraná.  

Desta amostra, 176 (55.3%) são do género feminino e 142 (44,7%) são do género 

masculino. Em termos de idade, a amostra em questão, varia entre os 15 e os 58 anos, sendo 

a média de idades 30,30 anos (DP = 9,07). Importa ainda salientar que todos os inquiridos 

(318) são de nacionalidade brasileira. 

Na tabela seguinte (cf. Tabela 2) apresenta-se uma descrição das restantes 

características sociodemográficas desta amostra, tendo em conta o estado civil (considerados 

os estados de solteiro ou casado), se possui filhos menores, habilitações literárias (por 

categorias), situação profissional, rendimentos médios e por fim o ano de inscrição na 

academia que actualmente frequentam.  
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Tabela 2. Características sociodemográficas da amostra 

 N total (=318) Percentagem 

Género 

Feminino 

Masculino 

 

176 

142 

 

55.3 

44.7 

Estado civil 

Casado 

Sim 

Não 

 

 

106 

212 

 

 

33,3 

66,7 

Solteiro 

Sim 

Não 

 

175 

143 

 

55,0 

45,0 

Filhos menores   

Sim 71 22,3 

Não 247 77,7 

Habilitações Literárias  

Escola 

Universidade 

Ensino Superior 

Incompleto 

 

27 

237 

54 

 

 

8,5 

74,5 

17,0 

Situação Profissional 

Activo 

 

242 

 

76,1 

Não Activo 76 23,9 

Rendimentos 

Menos de 400 

Entre 400 e 700 

Entre 700 e 1000 

Entre 1000 e 1500 

Entre 1500 e 1900 

Mais de 1900 

 

22 

46 

67 

42 

63 

78 

 

6,9 

14,5 

21,1 

13,2 

19,8 

24,5 

Ano de Inscrição na Academia 

2005 

2006 

2007 

2008 

 

11 

57 

138 

112 

 

3,5 

17,9 

43,9 

35,2 

 

 

 

Sintetizando, verifica-se que os alunos inquiridos são na sua maioria solteiros (55%), 

seguindo-se dos casados (33%). Pode-se observar que a soma das percentagens dos 

inquiridos que se declaram solteiros e casados não corresponde a 100%. Assim, consideramos 

pertinente ao estudo encontrar a diferença entre estes valores, que é de 11,7%. Este valor 

pode corresponder aos alunos com outros estados civis, por exemplo, divorciados, viúvos ou 

união de facto.  
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33,3% dos inquiridos referem ter filhos menores de idade. Os inquiridos são na sua 

grande maioria profissionalmente activos (76,1%), sendo (74,5%) detentores de grau 

académico superior (licenciatura, mestrado, pós-graduação, etc) contrastando com os 8,5% 

dos alunos que refere ser detentores de habilitações equivalentes ao 12ºano de escolaridade 

(Ensino Médio).  

No que se refere aos rendimentos dos alunos em questão, o intervalo de rendimentos 

que se apresentou mais frequente foi de “Mais de 1900 reais” (24,5%), seguidamente o 

intervalo entre “700 e 1000” reais (21,1%), contrastando com 6,9% dos alunos que refere ter 

rendimentos de “Menos 400 reais”. 

Acrescenta-se ainda que apesar da notável distribuição das idades, considerando-se 

assim uma amostra muito abrangente (cf. Anexo 2), as percentagens mais elevadas são 

referentes aos: 23 e 28 anos de idade (7,9%), 25 anos de idade (6,6%) e os 27 anos de idade 

(6,3%). 

Relativamente ao ano de inscrição verifica-se que 43,9% dos alunos inscreveram-se em 

2007 nas academias em questão, seguido do ano de 2008 com 35,2% da amostra. 
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Resultados: 

 

A apresentação dos principais resultados é efectuada com o intuito de dar resposta às 

questões formuladas para esta investigação.  

 

A) Qual o nível de satisfação global dos alunos inquiridos? 

 

No que concerne à questão supracitada, a média relativa à satisfação global é de 4.18 

(DP=0.67). Assim os resultados demonstram que os alunos inquiridos apresentam maior 

percentagem de adesão ao item “Elevado”, que detém 59,1% das respostas. Seguidamente, 

com 30,5% das respostas encontra-se o item “Muito elevado”. Os níveis de intensidade “Baixo” 

e “Médio” apresentam respectivamente 2,2% e 8,2% do total de respostas.  

Importa referir que nenhum aluno assinalou o item “Muito baixo” (cf. Gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Satisfação global 

 

Considerando que os níveis 1 e 2 representam os níveis negativos “Muito baixo” e 

“Baixo” e os níveis 4 e 5 representam os níveis positivos “Elevado” e “Muito elevado”, para 

responder às questões que se seguem, optamos por somar as percentagens para uma melhor 

compreensão. 
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B) Existe diferença entre o nível de satisfação global e as habilitações literárias dos 

alunos inquiridos? 

 

No que se refere a esta questão, a análise dos dados (cf. Tabela 3) demonstrou que: 

dos alunos com 12º ano de escolaridade 66.67% apresentam nível “Elevado” de satisfação, 

22.22% apresentam nível “Muito elevado” de satisfação e, nenhum assinalou a opção “Baixo” 

para descrever o seu nível de satisfação. Entre os alunos com Ensino Superior, 62.44% 

apresentam nível “Elevado” de satisfação, 27.42% apresentam nível “Muito elevado” de 

satisfação e 2.95% assinalaram nível “Baixo” de satisfação. Entre os alunos com Ensino 

Superior Incompleto, 40.74% apresentam nível “Elevado” de satisfação, 48.15% apresentam 

nível “Muito elevado” de satisfação e, nenhum assinalou a opção “Baixo” para descrever o seu 

nível de satisfação.  

Para efectuar os cálculos apresentados no que se referem às percentagens, foram tidos 

em conta o número total de alunos correspondentes a cada nível de escolaridade. 

 

Tabela 3 - Satisfação global e habilitações literárias 

Satisfação global Habilitações Literárias 

  12º ano 
 

Ensino superior Superior Incompleto 

N= 54         % 

N=27           % N= 237             % 

 Baixo 0 0 7 2.95 0 0 

 Médio 3 11.11 17 7.17 6 11.11 

  Elevado 18 66.67 148 62.44 22 40.74 

  Muito Elevado 6 22.22 65 27.42 26 48.15 

Total 27 100 237 100 54 100 

 

 

 

 

C) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e 

insatisfação para os alunos com 12º ano de escolaridade 

 

No que se refere a esta questão, verifica-se que os níveis de menor intensidade (“Muito 

baixo” e “Baixo”) apresentam pouca percentagem de adesão no que se refere às respostas 

dos alunos inquiridos. No entanto, podemos destacar o tempo de espera para as aulas 

(40.74%), o tempo de espera na recepção (37.03%), o tempo de espera para uso dos 

equipamentos (33.33%) e a realização de festas e eventos comemorativos (14.81%) foram os 
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atributos mais citados pelos inquiridos com 12º ano de escolaridade como os que apresentam 

menor índice de satisfação. 

A respeito dos atributos que apresentam maiores índices de satisfação, podemos 

destacar a higiene e as condições dos equipamentos (ambos com 96.29%), segurança, infra-

estruturas e competência dos funcionários (ambos com 92.59%). Importa referir que 100% dos 

inquiridos revela-se com nível de satisfação “Elevado” ou “Muito elevado” a respeito dos 

equipamentos. 

 

Tabela 4 - Atributos de satisfação em função das Habilitações literárias (12º ano de escolaridade)  

Habilitações Literárias – 12º ano (Ensino Médio) 

Atributos de 
satisfação 

N=27 

  

 

 Muito 
baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 
elevado 

% 

Aparência dos 
funcionários 

0 0 0 6 22.22 10 11 77.78 

Simpatia dos 
funcionários 

1 0 3.70 3 11.11 10 13 85.19 

Competência 
dos funcionários 

0 0 0 2 7.40 12 13 92.59 

Tempo espera 
recepção 

4 6 37.03 2 7.40 5 10 55.56 

Tempo espera 
aulas 

4 7 40.74 1 3.70 6 9 55.56 

Tempo espera 
equipamentos 

2 7 33.33 3 11.11 6 9 55.56 

Equipamentos 0 0 0 14 51.85 14 13 100 

Higiene 0 0 0 1 3.70 12 14 96.29 

Segurança 0 0 0 2 7.40 9 16 92.59 

Infra-estruturas 0 0 0 2 7.40 10 15 92.59 

Actividades 
oferecidas 

0 1 3.70 4 14.81 8 14 81.48 

Diversidade de 
oferta 

0 1 3.70 7 25.92 7 12 70.37 

Horários 
abertura/fecho 

0 0 0 8 29.62 7 12 70.37 

Horário 
actividades e 

serviços 

1 0 3.70 6 22.22 7 13 74.07 

Ambiente 1 1 7.40 2 7.40 12 11 85.19 

Realização de 
festas 

0 7 25.92 1 3.70 9 10 70.37 

Estacionamento 0 4 14.81 3 11.11 11 9 74.07 

Condições  
equipamentos 

0 0 0 1 3.70 10 16 96.29 

Preços 1 0 3.70 8 29.62 9 9 66.67 

Nº de alunos 1 2 11.11 4 14.81 15 5 74.07 
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D) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para os alunos com Ensino Superior? 

 

No que diz respeito a esta questão, verifica-se que os níveis de menor intensidade 

(“Muito baixo” e “Baixo”) são maioritariamente referidos para os seguintes atributos: tempo de 

espera para uso dos equipamentos (24.89%), tempo de espera para as aulas (22.78%), tempo 

de espera na recepção (21.51%) e diversidade de oferta (18.99%). Os atributos com maiores 

níveis de satisfação (“Elevado” ou “Muito elevado”) são: simpatia dos funcionários (94.94%), 

equipamentos (93.83%), segurança e infra-estruturas (ambos com 91.98%). 

 
Tabela 5 - Atributos de satisfação em função das Habilitações literárias (Ensino Superior)  

Habilitações Literárias – Ensino Superior 

Atributos de 
satisfação 

N=237 

  

 

 Muito 
baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 
elevado 

% 

Aparência dos 
funcionários 

1 8 3.79 23 9.70 64 141 86.50 

Simpatia dos 
funcionários 

7 0 2.95 5 2.11 82 
 

143 94.94 

Competência dos 
funcionários 

0 0 0 4 1.69 72 161 70.97 

Tempo espera 
recepção 

25 26 21.51 41 17.30 38 107 61.18 

Tempo espera 
aulas 

21 33 22.78 25 10.55 50 108 66.67 

Tempo espera 
equipamentos 

26 33 24.89 21 8.86 41 116 66.24 

Equipamentos 0 1 0.42 16 6.75 51 169 93.83 

Higiene 0 0 0 25 10.55 36 176 89.45 

Segurança 1 2 1.27 30 12.65 39 165 91.98 

Infra-estruturas 0 3 1.27 16 6.75 79 139 91.98 

Actividades 
oferecidas 

1 15 6.75 23 9.70 69 129 83.54 

Diversidade de 
oferta 

23 22 18.99 23 9.70 45 124 71.30 

Horários 
abertura/fecho 

1 8 3.80 37 15.61 37 154 80.59 

Horário 
actividades e 

serviços 

0 2 0.84 47 19.83 45 143 79.32 

Ambiente 1 14 6.33 15 6.33 63 144 87.37 

Realização de 
festas 

5 10 6.33 43 18.14 81 98 75.53 

Estacionamento 0 17 7.17 25 10.55 89 106 82.28 

Condições  
equipamentos 

7 2 3.80 31 13.08 70 127 83.12 

Preços 17 9 10.97 61 25.74 88 62 63.29 

Nº de alunos 1 10 4.64 38 16.03 134 64 79.32 
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E) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para os alunos com Ensino Superior Incompleto? 

 

Referente a esta questão, identificamos que os níveis de menor intensidade (“Muito 

baixo” e “Baixo”) são maioritariamente referidos para os seguintes atributos: tempo de espera 

para as aulas (31.48%), tempo de espera na recepção (24.07%) e tempo de espera para uso 

dos equipamentos (22.22%). Os atributos com maiores níveis de satisfação (“Elevado” ou 

“Muito elevado”) são: simpatia e competência dos funcionários (ambos com 98.15%), higiene 

(94.44%), segurança e aparência dos funcionários (ambos com 92.59%). 

 
Tabela 6- Atributos de satisfação em função das Habilitações literárias (Ensino Superior Incompleto)  

Habilitações Literárias – Ensino Superior Incompleto 

Atributos de 
satisfação 

N=54 

  

 

 Muito 
baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 
elevado 

% 

Aparência dos 
funcionários 

0 0 0 4 7.40 29 21 92.59 

Simpatia dos 
funcionários 

0 0 0 1 1.85 28 25 98.15 

Competência 
dos funcionários 

1 0 1.85 0 0 26 27 98.15 

Tempo espera 
recepção 

5 8 24.07 11 20.04 20 10 55.56 

Tempo espera 
aulas 

6 11 31.48 10 18.52 12 15 50 

Tempo espera 
equipamentos 

4 8 22.22 8 14.81 22 12 62.96 

Equipamentos 0 0 0 7 12.96 28 19 87.04 

Higiene 0 0 0 3 5.55 21 30 94.44 

Segurança 0 0 0 4 7.40 30 20 92.59 

Infra-estruturas 0 0 0 7 12.96 29 18 87.04 

Actividades 
oferecidas 

0 5 9.25 18 33.33 19 12 57.41 

Diversidade de 
oferta 

2 4 11.11 18 33.33 14 16 55.56 

Horários 
abertura/fecho 

0 0 0 10 18.52 13 31 81.48 

Horário 
actividades e 

serviços 

0 1 1.85 15 27.08 17 21 70.37 

Ambiente 0 0 0 1 1.85 35 18 64.81 

Realização de 
festas 

0 9 16.07 10 18.52 26 9 64.81 

Estacionamento 0 2 3.70 11 20.04 26 15 75.93 

Condições  
equipamentos 

1 0 1.85 5 9.26 36 12 88.89 

Preços 1 1 3.70 28 51.85 20 4 44.44 

Nº de alunos 0 2 3.70 14 25.93 27 11 70.37 
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F) Existe diferença entre o nível de satisfação global e o sexo dos alunos inquiridos? 

 

 

No que se refere a esta questão, a análise dos dados (cf. Tabela 7) demonstrou que: 

entre os alunos do sexo feminino, 57.95% apresentam nível “Elevado” de satisfação e 32.39% 

apresentam nível “Muito elevado” de satisfação. As mulheres apresentaram ainda 8.52% e 

1.14% para os níveis “Médio” e “Baixo” respectivamente. Entre os alunos do sexo masculino, 

60.56% assinalaram “Elevado” e 28.17% “Muito elevado” para identificar o seu nível de 

satisfação. Eles apresentaram ainda 7.75% e 3.52% para os níveis “Médio” e “Baixo” 

respectivamente 

 

 
Tabela 7 – Satisfação global e Sexo dos alunos 

    Satisfação Global Total 

    Baixo Médio Elevado Muito Elevado  

Sexo Feminino N= 176 2 15 102 57 176 

    %  1.14 8.52 57.95 32.39 100 

  Masculino N= 142 5 11 86 40 142 

    %  3.52 7.75 60.56 28.17 100 

 

 

 

G) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e insatisfação 

para as alunas sexo feminino? 

 

De acordo com os resultados, identificamos que os níveis de menor intensidade (“Muito 

baixo” e “Baixo”) são maioritariamente referidos para os seguintes atributos: tempo de espera 

para uso dos equipamentos (27.27%), tempo de espera na recepção (25%) e tempo de espera 

para as aulas (23.86%). Os atributos com maiores níveis de satisfação (“Elevado” ou “Muito 

elevado”) são: competência dos funcionários (97.16%), simpatia dos funcionários (94.32%), 

infra-estrutura (93.75%) e higiene (92.05%). 
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Tabela 8 – Atributos de satisfação em função do sexo feminino 

Sexo Feminino 

Atributos de 

satisfação 

N=176 

  

 

 Muito 

baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 

elevado 

% 

Aparência dos 

funcionários 

1 8 5.11 15 8.52 61 91 86.36 

Simpatia dos 

funcionários 

2 0 1.14 8 4.55 68 98 94.32 

Competência 

dos funcionários 

0 0 0 5 2.84 66 105 97.16 

Tempo espera 

recepção 

22 22 25 29 16.46 33 70 58.52 

Tempo espera 

aulas 

20 22 23.8

6 

22 12.50 43 69 63.64 

Tempo espera 

equipamentos 

18 30 27.2

7 

16 9.09 42 70 63.64 

Equipamentos 0 1 0.57 15 8.52 47 113 90.90 

Higiene 0 0 0 14 7.95 39 123 92.05 

Segurança 0 1 0.57 17 9.66 48 110 89.77 

Infra-estruturas 0 1 0.57 10 5.68 76 89 93.75 

Actividades 

oferecidas 

1 6 3.98 34 19.32 49 86 76.70 

Diversidade de 

oferta 

20 12 18.1

8 

32 18.18 32 80 63.64 

Horários 

abertura/fecho 

1 6 3.98 23 13.07 39 107 82.95 

Horário 

actividades e 

serviços 

0 2 1.14 38 21.59 44 92 77.27 

Ambiente 2 9 6.25 7 3.98 62 96 89.77 

Realização de 

festas 

3 16 10.8

0 

25 14.20 69 63 75 

Estacionamento 0 12 6.82 24 13.64 58 82 70.55 

Condições  

equipamentos 

7 1 4.55 25 14.20 55 88 81.25 

Preços 9 2 6.25 59 33.52 60 46 60.23 

Nº de alunos 1 7 4.55 29 16.48 92 47 78.98 

         

 

 

H) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e 

insatisfação para os alunos sexo masculino? 

 

De acordo com os resultados, identificamos que os níveis de menor intensidade (“Muito 

baixo” e “Baixo”) são maioritariamente referidos para os seguintes atributos: tempo de espera 



 

Resultados 

 

 - 54 - 

para as aulas (28.17%), tempo de espera para uso dos equipamentos (22.54%) e tempo de 

espera na recepção (21.13%). Os atributos com maiores níveis de satisfação (“Elevado” ou 

“Muito elevado”) são: competência dos funcionários (98.59%), simpatia dos funcionários 

(95.07%), equipamentos (94.37%) e condições dos equipamentos (90.14%). 

 

 

Tabela 9 – Atributos de satisfação em função do sexo masculino 

Sexo Masculino 

Atributos de 

satisfação 

N=142 

  

 

 Muito 

baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 

elevado 

% 

Aparência dos 

funcionários 

0 0 0 18 12.68 42 82 87.32 

Simpatia dos 

funcionários 

0 0 0 1 0.70 52 83 95.07 

Competência 

dos funcionários 

1 0 0.70 1 0.70 44 96 98.59 

Tempo espera 

recepção 

12 18 21.13 25 17.61 30 57 61.27 

Tempo espera 

aulas 

11 29 28.17 14 9.86 25 63 61.97 

Tempo espera 

equipamentos 

14 18 22.54 16 11.27 27 67 66.20 

Equipamentos 0 0 0 8 5.63 46 88 94.37 

Higiene 0 0 0 15 10.56 30 97 89.44 

Segurança 1 1 1.41 19 13.38 30 91 85.21 

Infra-estruturas 0 2 1.41 15 10.56 42 83 88.03 

Actividades 

oferecidas 

0 15 10.56 11 7.75 47 69 81.69 

Diversidade de 

oferta 

5 15 14.08 16 11.27 34 72 74.64 

Horários 

abertura/fecho 

0 2 1.41 32 22.54 18 90 76.06 

Horário 

actividades e 

serviços 

1 1 1.41 30 21.13 25 85 77.46 

Ambiente 0 6 4.23 11 7.75 48 77 88.03 

Realização de 

festas 

2 10 8.45 29 20.42 47 54 71.13 

Estacionamento 0 11 7.75 15 10.56 68 48 81.69 

Condições  

equipamentos 

1 1 1.41 12 8.45 61 67 90.14 

Preços 10 8 12.68 38 26.76 57 29 60.56 

Nº de alunos 1 7 5.63 27 19.01 84 23 75.35 
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I) Existe diferença entre o nível de satisfação global e a idade dos alunos 

inquiridos? 

 

No que se refere a esta questão, a análise dos dados (cf. Tabela 10) demonstrou que: 

entre os alunos do grupo etário dos 15 aos 25 anos, 74.34% apresentam nível “Elevado” de 

satisfação e 16.81% apresentam nível “Muito elevado” de satisfação. Esta categoria 

apresentou ainda 8.85% para o nível “Médio”. Nenhum inquirido do grupo dos 15 aos 25 anos 

assinalou a opção “Baixo”. Entre os alunos do grupo etário dos 26 aos 32 anos, 58% 

assinalaram “Elevado” e 32% “Muito elevado” para identificar o seu nível de satisfação. Eles 

apresentaram ainda 4% e 6% para os níveis “Médio” e “Baixo” respectivamente. Entre os 

alunos inquiridos pertencentes ao grupo etário dos 33 aos 58 anos, 43.81% apresentam nível 

“elevado” de satisfação, e também 43.81% apresentam o nível “Muito elevado” de satisfação. 

Esta categoria apresenta ainda 0.95% e 11.43% para os níveis “Baixo” e Médio” 

respectivamente. 

 
Tabela 10 – Satisfação global e categorias de idade 

    Satisfação 

    Baixo Médio Elevado Muito 

Elevado 

Categorias 

de idade 

15 aos 25 anos N= 113 0 10 84 19 

    %  0 8.85 74.34 16.81 

  26 aos 32 anos N= 100 6 4 58 32 

    %  6 4 58 32 

  33 aos 58 anos N=105 1 12 46 46 

    %  0.95 11.43 43.81 43.81 

 

 

 

J) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e 

insatisfação para os alunos pertencentes ao grupo etário dos 15 aos 25 anos? 

 

No que se refere aos atributos de maior satisfação (“Elevado” e “Muito elevado”), 

98.23% refere os equipamentos, seguido pela competência dos funcionários, com 96.46%. As 

infra-estruturas e a simpatia dos funcionários apresentam ambas 93.81%. Para os níveis 

“Baixo” e “Muito baixo” de satisfação, o tempo de espera pelos equipamentos e para as aulas 

são os mais referidos, com 26.55% cada um. 
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Tabela 11 – Atributos de satisfação em função da categoria de idade dos 15 aos 25 anos 

Categoria 15-25 anos 

Atributos de 
satisfação 

N=113 

  

 

 Muito 
baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 
elevado 

% 

Aparência dos 
funcionários 

0 0 0 17 15.04 40 56 84.96 

Simpatia dos 
funcionários 

1 0 0.88 6 5.31 46 60 93.81 

Competência 
dos funcionários 

1 0 0.88 3 2.65 49 60 96.46 

Tempo espera 
recepção 

17 6 20.35 20 17.70 24 46 77.88 

Tempo espera 
aulas 

16 14 26.55 10 8.85 26 47 64.60 

Tempo espera 
equipamentos 

13 17 26.55 11 9.73 22 50 63.72 

Equipamentos 0 0 0 2 1.77 34 77 98.23 

Higiene 0 0 0 8 7.08 25 80 92.92 

Segurança 0 0 0 11 9.73 35 67 90.27 

Infra-estruturas 0 1 0.88 6 5.31 50 56 93.81 

Actividades 
oferecidas 

0 9 7.95 25 22.12 30 49 69.91 

Diversidade de 
oferta 

9 9 15.93 22 19.47 23 50 64.60 

Horários 
abertura/fecho 

0 4 3.54 22 19.47 14 73 76.99 

Horário 
actividades e 

serviços 

1 0 0.88 28 24.78 21 63 74.34 

Ambiente 1 2 2.65 11 9.73 29 70 87.61 

Realização de 
festas 

1 12 11.50 10 8.85 40 50 79.65 

Estacionamento 0 9 7.95 14 12.39 22 68 79.65 

Condições  
equipamentos 

1 0 0.88 20 17.70 29 63 81.42 

Preços 6 3 7.95 26 23.01 43 35 69.03 

Nº de alunos 2 7 7.95 20 17.70 50 34 74.34 

         

 
 
K) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e 

insatisfação para os alunos pertencentes ao grupo etário dos 26 aos 32 anos? 

 

No que se refere aos atributos de maior satisfação (“Elevado” e “Muito elevado”), 99% e 

92% referem a competência e a simpatia dos funcionários respectivamente. Os equipamentos 

vêm em 3º lugar, com 90%. As infra-estruturas e a simpatia dos funcionários apresentam 

ambas 93.81%. Para os níveis “Baixo” e “Muito baixo” de satisfação, novamente o tempo de 

espera pelos equipamentos (23%) e para as aulas (22%) são os mais referidos, seguidos pelo 
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tempo de espera na recepção (14%). 

  

Tabela 12 – Atributos de satisfação em função da categoria de idade dos 26 aos 32 anos  

Categoria 26-32 anos 

Atributos de 
satisfação 

N=100 

  

 

 Muito 
baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 
elevado 

% 

Aparência dos 
funcionários 

0 1 1 16 16 17 66 83 

Simpatia dos 
funcionários 

6 0 6 2 2 22 70 92 

Competência 
dos funcionários 

0 0 0 1 1 23 76 99 

Tempo espera 
recepção 

7 7 14 24 24 15 47 62 

Tempo espera 
aulas 

6 16 22 8 8 24 46 70 

Tempo espera 
equipamentos 

10 13 23 12 12 21 44 65 

Equipamentos 0 1 1 9 9 22 68 90 

Higiene 0 0 0 12 12 16 72 88 

Segurança 0 2 2 15 15 15 68 83 

Infra-estruturas 0 1 1 11 11 33 55 88 

Actividades 
oferecidas 

1 10 11 6 6 34 49 83 

Diversidade de 
oferta 

11 6 17 15 15 14 54 68 

Horários 
abertura/fecho 

1 3 4 17 17 18 61 79 

Horário 
actividades e 

serviços 

0 0 0 25 25 21 54 75 

Ambiente 1 9 10 5 5 25 60 85 

Realização de 
festas 

2 6 8 26 26 21 45 66 

Estacionamento 0 11 11 14 14 44 31 75 

Condições  
equipamentos 

2 1 3 5 5 37 55 92 

Preços 3 4 7 30 30 33 30 63 

Nº de alunos 0 3 3 20 20 49 28 77 

         

 

 

L) Quais são os atributos que apresentam maiores índices de satisfação e 

insatisfação para os alunos pertencentes ao grupo etário dos 33 aos 58 anos? 

 

No que se refere aos atributos de maior satisfação (“Elevado” e “Muito elevado”), os 

atributos simpatia e competência dos funcionários são referidos em 1º lugar, ambos com 

98.10%. O ambiente da academia surge pela primeira vez entre os atributos que mais 

satisfazem, com 94.29%. Para os níveis “Baixo” e “Muito baixo” de satisfação, os tempo de 
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espera na recepção, aulas e equipamentos são assinalados respectivamente por 35.24%, 

28.57% e 25.71% dos alunos inquiridos. 

 
Tabela 13 – Atributos de satisfação em função da categoria de idade dos 33 aos 58 anos 

Categoria 33 – 58 anos 

Atributos de 
satisfação 

N=105 

  

 

 Muito 
baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 
elevado 

% 

Aparência dos 
funcionários 

1 7 7.62 0 0 46 51 92.38 

Simpatia dos 
funcionários 

1 0 0.95 1 0.95 52 51 98.10 

Competência 
dos funcionários 

0 0 0 2 1.90 38 65 98.10 

Tempo espera 
recepção 

10 27 35.24 10 9.52 24 34 55.24 

Tempo espera 
aulas 

9 21 28.57 18 17.14 18 39 54.29 

Tempo espera 
equipamentos 

9 18 25.71 9 8.57 26 43 65.71 

Equipamentos 0 0 0 12 11.43 37 56 88.57 

Higiene 0 0 0 9 8.57 28 68 91.43 

Segurança 1 0 0.95 10 9.52 28 66 89.52 

Infra-estruturas 0 1 0.95 8 7.62 35 61 91.43 

Actividades 
oferecidas 

0 2 1.90 14 13.33 32 57 84.76 

Diversidade de 
oferta 

5 12 16.19 11 10.48 29 48 73.33 

Horários 
abertura/fecho 

0 1 0.95 16 15.24 25 63 83.81 

Horário 
actividades e 

serviços 

0 3 2.86 15 14.29 27 60 82.86 

Ambiente 0 4 3.81 2 1.90 56 43 94.29 

Realização de 
festas 

2 8 9.52 18 17.14 55 22 73.33 

Estacionamento 0 3 2.86 11 10.48 60 31 86.67 

Condições  
equipamentos 

5 1 5.71 12 11.43 50 37 82.86 

Preços 10 3 12.38 41 39.05 41 10 48.57 

Nº de alunos 0 4 3.81 16 15.24 77 8 80.95 

         

 

No sentido de responder aos objectivos propostos no que respeita à lealdade dos alunos 

às academias, que foi medida através das questões 11 e 12 do questionário utilizado, 

respectivamente, “Tenciona regressar a alguma das academias que frequentou?” e “Tenciona 

recomendar a sua actual academia a familiares e a amigos?”, foi realizada uma análise 

descritiva referente a cada questão, relacionando-as com as variáveis sociodemográficas 

estudadas. Os itens “Não” e “Muito pouco provável” da questão número 11 e os itens 
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“Provável” e “Muito provável” da questão 12 indicam uma intenção positiva para o 

comportamento de lealdade. 

 

M) Qual é o nível de lealdade dos alunos? 

 

Através da análise dos resultados da questão 11 (M= 1.44 e DP= 0.89) do questionário, 

podemos concluir que 75.2% dos alunos “não” tenciona regressar a outra academia 

anteriormente frequentada e 13.2% consideram “muito pouco provável”. Por outro lado, 0.6% 

referem ser “muito provável” e 6% “provável” regressarem a outra academia (cf. Tabela 14 e 

Gráfico 2). 88.4% dos alunos que responderam a esta questão apresentam uma intenção 

positiva relacionada ao comportamento de lealdade.  

 

Tabela 14 - Regressar outra academia 

 Frequência Percentagem 

Item Não 239 75.2 

 Muito pouco provável 42 13.2 

 Pouco provável 16 5.0 

 Provável 19 6.0 

 Muito provável 2 0.6 

 Total 318 100.0 

Nota: os itens desta tabela são invertidos 
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Gráfico 2: Lealdade (regressar a outra academia) 
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No que concerne à questão 12 (M= 4.02 e DP= 0.9), 25.5% dos alunos respondeu 

“Muito provável” e, 62.9% assinalou “Provável” recomendar a academia a parentes e amigos. 

88.4% dos alunos inquiridos apresentam indicadores positivos para o comportamento de 

lealdade (cf. Tabela 15 e Gráfico 3). 

Relativamente aos itens que representam menor nível de lealdade, podemos destacar 

que 4,7 % dos alunos referem “Não” recomendar a academia e 2,2% mencionam ser “Muito 

pouco provável”.  recomendar academia
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Tabela 15: Recomendar a academia 

 Frequência Percentagem 

Item Não 15 4,7 

  Muito pouco provável 7 2,2 

  Pouco provável 15 4,7 

  Provável 200 62,9 

  Muito provável 81 25,5 

  Total 318 100,0 

 

 

recomendar academia

Muito provávelProvávelPouco provávelMuito pouco 
provável

Não

P
e

rc
e

n
t

60

40

20

0

recomendar academia

 
Gráfico 3: Lealdade (recomendar a academia) 
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N) Qual é o nível de lealdade dos alunos nas diferentes categorias etárias? 

 

Referente à questão 11, o grupo etário dos 15 aos 25 anos, apresenta respectivamente 

85.84% e 7.96% para os níveis “Não” e “Muito pouco provável” referente à mudança para uma 

academia anterior. O grupo dos 26 aos 32 anos assinalou 69% e 12% e, o grupo dos 33 aos 

58 anos apontou 69.52% e 20% para os mesmos níveis.  

Os três grupos etários apresentam um baixo nível de probabilidade de regressar a outra 

academia, no entanto podemos destacar no grupo etário dos 26 aos 32 anos, o item 

“Provável”, com 15% das respostas. 

 
Tabela 16- Regressar outra academia em função das categorias de idade 

  Categorias idade 

Regressar a outra academia 15 aos 

25 anos 

% 26 aos 
32 anos 

% 33 aos 
58 anos 

% 

 Não 97 85.84 69 69 73 69.52 

  Muito pouco 
provável 

9 7.96 12 12 21 20 

  Pouco provável 5 4.42 4 4 7 6.67 

  Provável 1 0.89 15 15 3 2.86 

  Muito provável 1 0.89 0 0 1 0.95 

N 113  100  105  

 

 

Referente à questão 12, o grupo etário dos 15 aos 25 anos assinalou 61% e 36%, para 

os níveis “Provável” e “Muito provável” recomendar a academia. Os grupos 26 a 32 anos e 33 

aos 58 anos assinalaram 79% e 15% e 60% e 30% respectivamente para os mesmos níveis 

citados. O grupo com menor intenção de recomendar a academia, com 6.67% e 1,91% para 

“Não” e “Muito pouco provável” foi o dos 33 aos 58 anos. 

 

 

Tabela 17 - Recomendar a academia em função das categorias de idade 

  Categorias idade 

 Recomendar a academia   15 aos 

25 anos 

% 26 aos 32 

anos 

% 33 aos 
58 anos 

% 

 Não 6 5.31 2 2 7 6.67 

  Muito pouco provável 2 1.77 3 3 2 1.91 

  Pouco provável 8 7.08 1 1 6 5.71 

  Provável 61 53.98 79 79 60 57.14 

  Muito provável 36 31.86 15 15 30 28.57 

N 113  100  105  
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O) Qual é o nível de lealdade dos alunos nos diferentes géneros? 

 

As mulheres apresentam 55.68% e 32.39% de respostas para os níveis “Provável” e 

“Muito provável”, enquanto os homens apontaram 71.83% e 16.90% para os mesmos níveis, 

respectivamente. Por outro lado, a intenção de não recomendar a academia aparece com mais 

intensidade nos homens, com 5.63% para “Não” e 2.82% para “Muito pouco provável”, 

enquanto as mulheres assinalam 3.98% e 1,70% para os mesmos itens, respectivamente. 

 

 
Tabela 18 - Recomendar a academia em função do sexo dos alunos 

 Recomendar academia Sexo 

  Feminino % Masculino % 

 Não 7 3.98 8 5.63 

  Muito pouco provável 3 1.70 4 2.82 

  Pouco provável 11 6.25 4 2.82 

  Provável 98 55.68 102 71.83 

  Muito provável 57 32.39 24 16.90 

N 176  142  

  

 

 

Referente a esta pergunta, as mulheres apresentam 72.73% e 14.20% de respostas 

para os níveis “Não” e “Muito pouco provável”, enquanto os homens apontaram 78.17% e 

11.97% para os mesmos níveis, respectivamente. A intenção de regressar para outra 

academia, no caso das mulheres, aparece com 6.25% para “Provável” e 0.57% para “Muito 

provável”, enquanto os homens assinalam 5.63% e 0.71% para os mesmos itens, 

respectivamente. 

 

 

Tabela 19 - Regressar a outra academia em função do sexo dos alunos 

Regressar outra academia Sexo 

 Feminino % Masculino % 

 Não 128 72.73 111 78.17 

 Muito pouco provável 25 14.20 17 11.97 

 Pouco provável 11 6.25 5 3.52 

 Provável 11 6.25 8 5.63 

 Muito provável 1 0.57 1 0.71 

N 176  142  
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P) Qual é o nível de lealdade dos alunos nas diferentes categorias de escolaridade

  

No caso das diferenças dos níveis de lealdade entre as três categorias de escolaridade 

estudadas, 40.74% dos inquiridos com Ensino Superior Incompleto assinalou ser muito 

provável recomendar a academia. Entre os com Ensino Superior e 12º ano, o mesmo nível de 

intenção foi assinalado por 21.10% e 33.33% respectivamente. Os inquiridos com Ensino 

Superior Incompleto são os que mais referem “Não” recomendar a academia, com 11.11%. 

 
 

 Tabela 20- Recomendar a academia em função das habilitações literárias  

 Recomendar a academia   Habilitações Literárias 

  12ºano % Ensino 
Superior 

% Superior 
Incompleto 

% 

 Não 0 0 9 3.80 6 11.11 

  Muito pouco provável 1 3.70 5 2.11 1 1.85 

  Pouco provável 0 0 13 5.49 2 3.70 

  Provável 17 62.96 160 67.51 23 42.59 

  Muito provável 9 33.33 50 21.10 22 40.74 

N 27  237  54  

  

Quanto à regressar a outra academia, 3.70% dos inquiridos com 12º ano revelaram ser 

“Muito provável”, enquanto apenas 0.42% dos indivíduos com Ensino Superior e nenhum com 

Ensino Superior Incompleto assinalou essa alternativa. Dos inquiridos com Ensino Superior 

Incompleto 74.07% e 22.22% assinalaram “Não” e “Muito pouco provável” regressarem a outra 

academia, enquanto 70.37% e 75.95% referiram “Não” quanto às suas intenções para a 

mesma questão. 

 
 

Tabela 21- Regressar à outra academia em função das habilitações literárias 

 Regressar à outra academia Habilitações Literárias 

  12ºano % Ensino 
Superior 

% Superior 
Incomplet

o 

 
% 

 Não 19 70.37 180 75.95 40 74.07 

  Muito pouco 
provável 

2 7.41 28 11.81 12 22.22 

  Pouco provável 3 11.11 11 4.64 2 3.70 

  Provável 2 7.41 17 7.17 0 0 

  Muito provável 1 3.70 1 0.42 0 0 

N 27  237  54  

 

Q) Quais são os atributos com maior índice de satisfação e insatisfação entre 

clientes leais? 
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No que se refere aos atributos de maior satisfação (“Elevado” e “Muito elevado”), os 

clientes leais assinalaram a competência dos funcionários (97,95%) como o atributo preferido, 

seguido pela simpatia dos funcionários (96,31%) e pelas infra-estruturas (92,62%). Importa 

salientar que os atributos: aparência dos funcionários, equipamentos, higiene e ambiente 

apresentam uma percentagem de satisfação superior a 90%. 

Os atributos que menos satisfazem os inquiridos (“Baixo” e “Muito baixo”) são, o tempo 

de espera pelos equipamentos (27,05%), tempo de espera pelas aulas (23,36%) e o tempo de 

espera na recepção (22,13%). 

Tabela 22  – Atributos de satisfação dos clientes leais  

Atributos de 

satisfação 

N=244 

  

 

 Muito 

baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 

elevado 

% 

Aparência dos 

funcionários 

1 1 0,82 22 9,01 72 148 90,16 

Simpatia dos 

funcionários 

2 0 0,82 7 2,87 85 150 96,31 

Competência dos 

funcionários 

1 0 0,41 4 1,64 81 158 97,95 

Tempo espera 

recepção 

28 26 22,13 39 15,98 41 110 61,88 

Tempo espera 

aulas 

28 29 23,36 21 8,60 48 118 68,03 

Tempo espera 

equipamentos 

30 36 27,05 16 6,55 51 111 66,39 

Equipamentos 0 1 0,41 22 9,01 64 157 90,57 

Higiene 0 0 0,00 20 8,19 58 166 91,80 

Segurança 1 0 0,41 29 11,88 61 153 87,70 

Infra-estruturas 0 1 0,41 17 6,96 90 136 92,62 

Actividades 

oferecidas 

1 6 2,87 34 13,93 76 127 83,19 

Diversidade de 

oferta 

18 23 16,80 36 14,75 48 119 68,44 

Horários 

abertura/fecho 

1 7 3,28 35 14,34 45 156 82,37 

Horário actividades 

e serviços 

1 2 1,23 52 21,31 54 135 77,46 

Ambiente 1 7 3,28 15 6,14 81 140 90,57 

Realização de 

festas 

3 17 8,19 37 15,16 90 97 76,64 

Estacionamento 0 14 5,73 25 10,24 107 98 84,01 

Condições  

equipamentos 

8 2 4,09 28 11,47 85 121 84,42 

Preços 17 7 9,83 72 29,50 87 61 60,65 

Nº de alunos 0 12 4,91 36 14,75 150 46 80,32 
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R) Quais são os atributos com maior índice de satisfação e insatisfação entre 

clientes não leais? 

 
No que se refere aos atributos de maior satisfação (“Elevado” e “Muito elevado”), os 

clientes não leais assinalaram o atributo equipamentos (100%), competência dos funcionários, 

higiene, segurança, infra-estruturas e condições dos equipamentos (95,45%) e simpatia dos 

funcionários, horário das actividades, ambiente e estacionamento (90,9%). 

Os atributos referidos pelos clientes não leais como os menos satisfatórios são: o 

tempo de espera para as aulas (68,18%), tempo de espera na recepção (40,9%) e actividades 

oferecidas (36,36%). 

Tabela 23 – Atributos de satisfação dos clientes não leais 

Atributos de 

satisfação 

N=022 

  

 

 Muito 

baixo 

Baixo % Médio % Elevado  Muito 

elevado 

% 

Aparência dos 

funcionários 

0 1 4,54 2 9,09 9 10 86,36 

Simpatia dos 

funcionários 

0 0 0 2 9,09 8 12 90,90 

Competência dos 

funcionários 

0 0 0 1 4,54 3 18 95,45 

Tempo espera 

recepção 

3 6 40,90 1 4,54 9 3 54,54 

Tempo espera aulas 2 13 68,18 3 4,54 4 2 27,27 

Tempo espera 

equipamentos 

1 2 13,63 7 31,81 10 2 54,54 

Equipamentos 0 0 0,00 0 0,00 12 10 100,00 

Higiene 0 0 0,00 1 4,54 2 19 95,45 

Segurança 0 0 0,00 1 4,54 2 19 95,45 

Infra-estruturas 0 1 4,54 0 0,00 6 15 95,45 

Actividades 

oferecidas 

0 8 36,36 3 13,63 4 7 50,00 

Diversidade de oferta 1 3 18,18 2 9,09 8 8 72,72 

Horários 

abertura/fecho 

0 0 0,00 4 18,18 4 14 81,81 

Horário actividades e 

serviços 

0 1 4,54 1 4,54 6 14 90,90 

Ambiente 0 0 0,00 2 9,09 10 10 90,90 

Realização de festas 1 3 18,18 2 9,09 15 1 72,72 

Estacionamento 0 0 0,00 2 9,09 9 11 90,90 

Condições  

equipamentos 

0 0 0,00 1 4,54 10 11 95,45 

Preços 2 2 18,18 15 68,18 2 1 13,63 

Nº de alunos 0 2 9,09 4 18,18 8 8 72,72 
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A consistência interna dos itens foi avaliada através do teste Alpha de Cronbach. O 

valor (alpha=0,897) para as variáveis em estudo indica uma boa análise e permite aferir a 

consistência interna dos resultados. 

 

 

    Tabela 24 – Consistência Interna 

Cronbach's Alpha N of Items 

,897 20 

 

As variáveis independentes utilizadas no presente estudo foram: aparência dos 

funcionários, simpatia dos funcionários, competências dos funcionários, tempo de espera na 

recepção, tempo de espera para as aulas, tempo de espera para uso dos equipamentos, 

equipamentos, higiene, segurança, infra-estrutura, actividades oferecidas, diversidade de 

oferta, horário de abertura/fecho, horário de actividades/serviços, ambiente, realização de 

festas comemorativas, disponibilidade de estacionamento, condições dos equipamentos, 

preços e número de alunos. 

A variável dependente que foi utilizada foi o grau de lealdade dado aos entrevistados 

com base na questão 11 do questionário, utilizando uma escala de 1 a 5, de acordo com as 

afirmações de cada indivíduo. 

 

Tabela 25 –  Coeficiente de correlação de Pearson 
R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

    
,527(f) ,278 ,264 ,749 

f  Predictors: (Constant), ambiente, estacionamento, preços, infra-estruturas, condição dos 
equipamentos, número de alunos. 
 

 

R é a medida da associação linear entre a variável horizontal e a variável vertical. Ele 

fornece informação sobre quão fortemente os pontos de dados estão relacionados com a linha 

de regressão. O valor de R pode variar de -1 (uma forte associação linear negativa) até 0 

(nenhuma associação linear) ou até +1 (uma forte associação linear positiva). O nosso estudo 

o valor de R (0,527) indica uma considerável associação linear positiva. 
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Como podemos observar, o valor de R² Ajustado é igual a 26,40%. Assim, foram 

seleccionados seis (6) variáveis que são consideradas como fundamentais para a associação 

dos índices de satisfação com a lealdade dos entrevistados. 

  
 

 
Tabela 26 – Modelo da análise da regressão linear de Stepwise  

Variáveis 
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta B Std. Error 

(Constant) 2,769 ,315   8,783 ,000 

Ambiente ,361 ,065 ,348 5,590 ,000 

Estaciona. ,246 ,055 ,252 4,441 ,000 

Preços -,123 ,049 -,148 -2,489 ,013 

Infra-
estruturas 

,331 ,084 ,258 3,939 ,000 

Cond. Equip. -,234 ,060 -,236 -3,912 ,000 

N. de Alunos -,206 ,070 -,187 -2,963 ,003 

Variável Dependente: Questão 11, “Tenciona regressar a alguma das Academia que frequentou?” 

 
 

Com base na tabela acima, conseguimos localizar dentre as vinte (20) variáveis, 

aquelas que realmente têm influência na lealdade ou não lealdade do cliente, considerando a 

questão onze (11) do questionário para aferir o grau de lealdade. 

As variáveis identificadas com valor positivo são as que mais influenciam na lealdade 

dos clientes. Nesse grupo podemos identificar as variáveis: ambiente (B = 0,361), infra-

estruturas (B = 0,331) e estacionamento (B = 0,246). 

As variáveis que apresentam valor negativo são as que mais influenciam a não 

lealdade dos clientes. Neste grupo podemos identificar as variáveis: condição dos 

equipamentos (B = - 0,234), número de alunos (B = - 0,206) e o preço (B = - 0,123). 
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Discussão dos resultados: 

 

De acordo com a análise dos dados colectados, podemos desenhar o perfil demográfico 

dos clientes das academias de ginástica brasileiras que participaram do nosso estudo. Assim, 

identificamos que são na maioria mulheres (Alexandris e Palialia, 1999; Bodet, 2006; 

Theodorakis et al., 2004), com Nível Académico Superior (Bodet, 2006) e jovens na faixa etária 

dos 15 aos 25 anos (Alexandris e Palialia, 1999). A maioria já frequenta a academia há cerca 

de um ano, se declaram economicamente activos e com rendimentos superiores e 1900 reais 

(cerca de 5 salários mínimos).  

A seguir, relacionamos o nível de satisfação global, o nível de satisfação com atributos e 

a lealdade de acordo com o género dos inquiridos (homens e mulheres), as habilitações 

literárias (12º ano, Ensino Superior Incompleto e Ensino Superior) e com a idade dos inquiridos 

(15 a 25 anos, 26 a 32 anos e 33 aos 58 anos). 

 

1. Satisfação Global 

   

No que concerne à satisfação global, a grande maioria (89,6%) dos alunos respondeu 

ter um nível de satisfação “Elevado” ou “Muito elevado” nas academias pesquisadas, o que vai 

de encontro aos resultados referidos por Theodorakis et al. (2004). Nenhum dos inquiridos 

apontou o nível “Muito baixo” de satisfação global, o que pode ser em parte explicado pela 

grande possibilidade de escolha, devido ao elevado número de academias na cidade. Assim, 

um cliente muito insatisfeito pode simplesmente mudar de academia com relativa facilidade, 

devido à diversidade de opções.  

 

1.1. Habilitações literárias 

 

Considerando o nível “Elevado” de satisfação global, a nossa pesquisa corrobora os 

resultados de Theodorakis et al. (2004) que defende que a satisfação global diminui conforme 

os anos de escolaridade aumentam. Os autores argumentam que uma maior formação 

académica resulta no surgimento de maiores expectativas e exigências. Por outro lado, no que 

se refere ao nível mais alto de intensidade (“Muito elevado”) a situação se inverte, sendo o 

grupo do 12º ano de escolaridade, o menos satisfeito, seguido pelo grupo com Ensino Superior 

e Ensino Superior Incompleto (os mais satisfeitos). 
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1.2. Género 

 

No que concerne ao género, os nossos dados demonstram que para o nível mais 

intenso (“Muito elevado”) o sexo feminino apresenta um nível de satisfação global superior 

(32.39%) quando comparado ao sexo masculino (28.17%), o que difere dos resultado obtidos 

por Theodorakis et al. (2004), nos quais os homens apresentam-se mais satisfeitos mais 

satisfeitos que a mulheres 

 

1.3. Idade 

 

Considerando o nível mais intenso de satisfação (“Muito elevado”), os indivíduos do 

grupo dos 33 aos 58 anos apresentam-se como os mais satisfeitos, seguido pelo grupo dos 26 

aos 32 anos e pelos mais jovens, dos 15 aos 25 anos. Desta forma verificamos que se 

estabelece uma relação entre a satisfação e a idade dos inquiridos. Assim, podemos concluir 

que a satisfação global aumenta em função do avanço da idade dos inquiridos. 

 

 

2. Atributos de satisfação 

 

2.1. Habilitações literárias 

 

O grupo com 12º ano de escolaridade refere estar mais satisfeito com os atributos 

equipamentos, higiene, condições dos equipamentos, segurança, infra-estruturas e 

competência dos funcionários. Os inquiridos com Ensino Superior Incompleto referem estar 

mais satisfeitos com a simpatia dos funcionários, competência dos funcionários, higiene, 

segurança e aparência dos funcionários. O grupo com Ensino Superior assinalou os atributos 

simpatia dos funcionários, equipamentos, segurança e infra-estruturas como os mais 

satisfatórios. Há uma clara preferência do grupo do 12º ano de escolaridade pelos atributos 

tangíveis do serviço, contrariamente ao que acontece ao grupo com Ensino Superior 

Incompleto, onde os atributos intangíveis são os mais satisfatórios. O grupo com Ensino 

Superior apresenta-se relativamente equilibrado, tendo como seu atributo de preferência a 

simpatia dos funcionários e, os dois seguintes, atributos tangíveis. Nosso estudo identifica uma 

maior preferência pelos atributos humanos conforme o nível de escolaridade dos inquiridos 

aumenta.  
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Os atributos tempo de espera na recepção, tempo de espera para uso dos 

equipamentos e tempo de espera para as aulas são sempre referidos como os três maiores 

protagonistas da insatisfação para os três grupos de escolaridade. Em muito menor grau, os 

atributos realização de eventos comemorativos (referido pelos grupos do 12º ano e Ensino 

Superior Incompleto) e diversidade de oferta (referida pelos com Ensino Superior) foram 

assinalados como insatisfatórios, indicando uma preferência dos inquiridos com menor 

escolaridade pela integração e socialização, em contrapartida, os sujeitos com maior 

escolaridade valorizam mais a variedade de actividades. 

 

2.2. Género 

 

Relativamente ao género, os inquiridos do sexo feminino referiram principalmente os 

atributos simpatia e competência dos funcionários como os mais satisfatórios, dados que vão 

de encontro aos do trabalho de Afthinos et. al., (2005). Os atributos infra-estrutura e higiene 

surgem na sequência destes. Em geral, os homens diferem pouco nas preferências, quando 

comparados com as mulheres, citando a competência e simpatia dos funcionários, e 

posteriormente os equipamentos e as condições dos equipamentos. Apesar da preferência de 

ambos os sexos pelos atributos humanos do serviço, eles parecem diferir quanto a preferência 

de atributos estéticos (mulheres) e técnicos (homens). O tempo de espera para uso dos 

equipamentos, aulas e recepção são citados por ambos os sexos como os mais insatisfatórios. 

Para as mulheres, o atributo diversidade da oferta de actividades é citado logo após os tempos 

de espera, apoiando a conclusão do trabalho de Afthinos et al. (2005), sugerindo que as 

mulheres são menos satisfeitas com relação à variedade do serviço. Os homens também citam 

este atributo na mesma ordem, porém com menor nível de insatisfação. 

Alguns autores (Alexandris e Palialia, 1999; e Afthinos et al., 2005) referem que os 

homens apresentam baixo índice de satisfação no que se refere à socialização em academias. 

Nosso estudo identifica o atributo realização de festas comemorativas apenas como o sétimo 

aspecto que traz menor satisfação para o género masculino, revelando baixa importância, 

resultado este partilhado também pelo estudo de Bodet (2006). Não obstante a diferença dos 

resultados, a integração dos alunos apresenta uma importante relação com a lealdade, como 

veremos adiante. 
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2.3. Idade 

 

O grupo etário dos 15 aos 25 anos revela o atributo equipamentos como o mais 

satisfatório, seguido pela competência dos funcionários, infra-estruturas e simpatia dos 

funcionários. O grupo dos 26 aos 32 anos refere a competência, a simpatia dos funcionários e 

os equipamentos, como os atributos que lhes trazem maior satisfação. Seguindo a mesma 

tendência, o grupo mais velho (33 aos 58 anos) assinala os atributos simpatia e competência 

dos funcionários em primeiro lugar, seguidos pelos atributos: ambiente, higiene e infra-

estruturas. Apesar do evidente peso que os recursos humanos têm numa academia, no grupo 

mais jovem há uma indicação de que os atributos tangíveis fazem maior diferença. Os 

resultados revelam que conforme a idade avança os atributos humanos ganham terreno. O 

surgimento do atributo ambiente no grupo com a faixa etária mais elevada, pode indicar um 

maior interesse relativamente ao lazer e bem-estar no grupo em questão do que quando 

comparado com o grupo mais jovem. Novamente, os três atributos referentes aos tempos de 

espera aparecem como os mais citados da insatisfação dos três grupos etários, excepto no 

caso dos 26 aos 32 anos, onde o atributo diversidade da oferta aparece em terceiro lugar, 

atrás de tempo de espera para os equipamentos e aulas, e logo à frente de tempo de espera 

na recepção. A diversidade da oferta ocupa a quarta colocação dos atributos menos 

satisfatórios dos grupos 15 aos 25 anos e 33 aos 58 anos. 

 

3. Lealdade 

 

Esta dimensão foi analisada através de duas questões: “Tenciona regressar a alguma 

das Academia que frequentou?” e “Tenciona recomendar a sua actual Academia a familiares e 

a amigos? “ 

 

De todos os inquiridos, 75.2% dos alunos “Não” tenciona regressar a alguma academia 

anteriormente frequentada e 13.2% considera essa opção “Muito pouco provável”. Uma 

pequena percentagem dos inquiridos (6.6%) respondeu ter intenção de abandonar o serviço. 

Quanto ao comportamento de boca a boca, 25.5% dos alunos respondeu “Muito provável” e, 

62.9% assinalou “Provável” recomendar a academia a outras pessoas. Por outro lado, uma 

percentagem respeitável de inquiridos (11.6%) considera “Pouco provável”, “Muito pouco 

provável” ou mesmo “Não” pretendem recomendar a academia. Estes resultados nos levam a 

crer que, talvez seja mais difícil que os alunos façam boa propaganda da academia do que 
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fidelizá-los ao serviço. 

 

3.1. Habilitações literárias 

 

A questão referente à intenção de recomendar a academia quanto ao nível de 

escolaridade apresenta algumas particularidades. Referente à soma das percentagens 

“Provável” e “Muito provável” o grupo com 12º ano de escolaridade aparece em primeiro lugar, 

seguido pelos grupos com Ensino Superior e Ensino Superior Incompleto. Porém, quando 

analisamos apenas o nível mais intenso (“Muito provável”) a situação se inverte, surgindo em 

primeiro lugar o grupo com Ensino Superior Incompleto, seguido pelos grupos com 12º ano de 

escolaridade e Ensino Superior. O grupo com Ensino Superior Incompleto é o único que 

apresenta uma percentagem expressiva de respostas “Não” (11,11%), tornando-o no grupo 

onde os clientes são mais intensamente leais e não leais ao mesmo tempo.  

O grupo acima mencionado é o que apresenta a menor intenção de regressar a outra 

academia, segundo a soma das percentagens dos níveis mais altos (“Não” e “Muito pouco 

provável”), seguido pelo grupo com Ensino Superior. Para o nível mais intenso (“Não”), estes 

dois grupos apresentam percentagens muito semelhantes, com uma pequena vantagem para 

os inquiridos com Ensino Superior. O grupo com Ensino Superior Incompleto foi o único em 

que nenhum inquirido assinalou “Provável” ou “Muito pouco provável” regressar a outra 

academia. Este grupo é o que apresenta maior discrepância nas respostas, mostrando-se 

assim o mais instável. 

 

3.2. Idade 

 

“Não” regressar a outra academia é a intenção de 85.84% do grupo etário dos 15 aos 25 

anos, sendo o grupo a assumir-se como o mais leal nesse aspecto, seguido pelo grupo mais 

experiente (33 aos 58 anos) e pelo grupo intermediário (26 aos 32 anos). Não obstante a 

intensidade das respostas do grupo dos 15 aos 25 anos, é importante ter em conta a 

possibilidade de uma menor credibilidade destes, devido a falta de consistência do seu 

comportamento, pois são mais susceptíveis à influência do seu grupo social. Apenas o grupo 

intermediário apresenta uma expressiva percentagem de inquiridos que responderam ser 

“Provável” regressar a outra academia (15%). Uma possibilidade para explicar essa 

discrepância em relação aos outros grupos seria de que estão menos dispostos a perdoar 

falhas no serviço, fazendo um julgamento mais rígido do custo-benefício. O referido grupo 
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também apresenta uma grande diferença em relação aos outros grupos quanto à questão 

“recomendar a academia”, pois, para o nível mais intenso (“Muito provável”), apenas 15% 

respondeu afirmativamente, a metade em relação aos outros dois grupos. 

Importa salientar que o grupo do 12º ano possui um número muito reduzido de 

representantes (N= 27) quando comparado com os outros dois grupos, o que pode ter 

influenciado o resultado da análise das suas respostas. 

 

3.3. Género 

 

Em relação ao sexo, a soma das percentagens de “Provável” e “Muito provável” 

recomendar a academia são bastante semelhantes, porém diferem quanto à intensidade. As 

mulheres assinalaram o dobro de respostas “Muito provável” do que os homens, sugerindo que 

as mulheres são mais propensas ao comportamento de boca a boca do que os homens.  

Por outro lado os homens tem menor intenção de regressar a outra academia, tanto nas 

somas das percentagens “Não” e “Muito pouco provável” quanto na maior quantidade de 

respostas de maior intensidade (“Não”) quando comparados com as mulheres. Neste sentido 

podemos concluir que tanto homens quanto mulheres parecem ser leais ao serviço cada uma 

à sua maneira, sendo os homens mais fiéis e as mulheres mais publicitárias. 

 

4. Atributos de satisfação em função da lealdade dos clientes 

 

Para a seguinte análise, foram agrupados todos os inquiridos que responderam aos dois 

maiores e aos dois menores níveis de probabilidade das duas questões supracitadas a 

respeito da lealdade.  

 

Para os clientes leais, a competência dos funcionários é o atributo que mais satisfaz, 

seguido pela simpatia dos funcionários e pelas infra-estruturas. Como já referido, os atributos: 

aparência dos funcionários, equipamentos, higiene e ambiente apresentaram também 

elevados índices de satisfação. Por outro lado além do tempo espera pelos equipamentos, 

tempo de espera pelas aulas e o tempo de espera na recepção, os inquiridos também 

assinalaram a diversidade da oferta, preço e a realização de festas como os principais 

atributos insatisfatórios.  

Para os clientes não leais, os atributos que mais satisfazem são os equipamentos, 

competência dos funcionários, higiene, segurança, infra-estruturas, condições dos 



Discussão dos resultados 

 

 - 75 - 

equipamentos, simpatia dos funcionários, horário das actividades, ambiente e estacionamento. 

Os atributos referidos pelos clientes não leais como os menos satisfatórios são: o tempo de 

espera para as aulas, tempo de espera na recepção, actividades oferecidas, realização de 

festas, preços e diversidade da oferta.  

Esses dados apontam para um grande envolvimento dos clientes leais com os aspectos 

humanos e intangíveis do serviço, contrariamente aos clientes não leais, que apresentam uma 

clara preferência pelos atributos tangíveis, visto que o atributo equipamentos foi assinalado por 

todos os inquiridos deste grupo. 

No que concerne aos atributos que menos satisfazem os clientes, algumas diferenças 

podem ser apontadas. O atributo mais citado pelos clientes leais (tempo espera pelos 

equipamentos) é meramente o sétimo mais citado pelos não leais. Considerando que nas 

academias pesquisadas os equipamentos são utilizados quase exclusivamente para treinos de 

musculação, provavelmente os clientes não leais têm preferência por outras modalidades, 

argumento este justificado pelo atributo mais insatisfatório deste grupo (tempo de espera para 

as aulas). Por outro lado, levando em conta que os não leais escolheram o atributo 

equipamentos como o mais satisfatório, mesmo que treinem musculação talvez o façam com 

menos afinco, não se importando muito em esperar pelo uso dos equipamentos. 

O tempo de espera na recepção é o segundo atributo mais citado pelos dois grupos, 

sendo um aspecto que pode ser atenuado pelos gestores, com o incremento de staff nessa 

área em horários críticos. É interessante constatar que, ao contrário do que revela nosso 

estudo, os dados apresentados por Bodet (2006) em uma pesquisa realizada em academias 

francesas, os atributos referentes aos tempos de espera não tem importância na satisfação ou 

insatisfação dos clientes. 

O preço surge nos dois grupos como um dos atributos que menos satisfazem. Uma 

possível explicação para este dado segundo Robinson (2006), deve-se ao facto dos serviços 

de desporto poderem ser vistos como supérfluos, visto que exercícios físicos também podem 

ser praticados gratuitamente, o que pode influenciar na sensação de que as mensalidades são 

caras. 

Considerando os atributos diversidade da oferta e actividades oferecidas, ambos 

surgem como atributos insatisfatórios, o primeiro é apontado pelos dois grupos em questão, 

enquanto o segundo é apenas assinalado pelo grupo dos não leais. Os dados do nosso estudo 

sugerem que todos os clientes são sensíveis à variedade de serviços oferecidos pelas 

academias. A insatisfação verificada nestes atributos pode estar relacionada ao conhecimento 

dos clientes acerca das novidades oferecidas pelo mercado do fitness influenciando num 
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aumento das expectativas em relação ao serviço. 

O atributo realização de festas comemorativas também é apontado pelos dois grupos 

como insatisfatório. Esse dado revela um interesse dos inquiridos, tanto leais como não leais, 

em socializar-se. Uma das dimensões fundamentais para o bem-estar está relacionada com as 

necessidades individuais de socialização, integração e sentimento de pertença ao grupo (Cid 

et al., 2007). Uma atmosfera de camaradagem, cumplicidade ou até mesmo amizade pode 

estimular o desenvolvimento da lealdade dos alunos, pois estes se sentiriam mais à vontade 

na academia. Desta forma, este atributo revela-se como um importante objectivo a ser 

considerado pelos gestores das academias. 

  Quanto aos atributos de satisfação que mais influenciam de forma positiva a lealdade 

dos clientes, podemos referir que o atributo ambiente é visto como o factor que mais influencia 

de forma positiva a lealdade dentre os inquiridos, demonstrando que quanto mais satisfeito o 

cliente está com o ambiente, maior é a tendência deste à lealdade. Logo em seguida 

apresentam-se as variáveis: infra-estruturas e estacionamento.  

Em contrapartida, nosso estudo revela que a condição dos equipamentos, número de 

alunos e o preço são os atributos identificados pela regressão de Stepwise como os que mais 

influenciam a não lealdade dos clientes. Logo, quanto maior a insatisfação quanto a estes 

atributos, maior é a tendência do cliente regressar a uma academia anteriormente frequentada. 
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Conclusão 

 

Com a nossa investigação pretendemos criar uma base de conhecimento sobre os 

clientes de academias de ginástica no Brasil, produzindo informações que contribuam para a 

adopção de metodologias de gestão que busquem satisfazer os clientes, tornando-os leais às 

academias. Clientes leais geram mais lucro à empresa, além de auxiliarem na angariação de 

novos alunos, consolidando a academia no mercado. 

A primeira fase do nosso estudo envolveu a segmentação das categorias 

sociodemográficas e a identificação da satisfação global com o serviço, para as diferentes 

categorias e suas respectivas divisões. Na sequência, foi analisada a forma como algumas 

destas características, nomeadamente o género, as habilitações literárias e a idade se 

relacionam com os atributos de satisfação e a lealdade. Com isso, pretendemos identificar 

quais são os atributos de satisfação que mais e menos satisfazem os clientes e quais atributos 

do serviço influenciam na lealdade em academias. 

 

A análise dos dados colectados nos permitem revelar as seguintes conclusões: 

No que diz respeito ao género, podemos verificar que as mulheres são a maioria dos 

frequentadores das academias de Londrina. A idade dos frequentadores apresenta-se 

bastante heterogénea, mostrando que o serviço em questão é de interesse comum entre 

várias gerações, com uma predominância dos jovens. A maioria dos inquiridos já passou pela 

Universidade, assinalando a opção Ensino Superior para descrever a sua situação académica. 

Os inquiridos são activos economicamente e, há uma sensível vantagem do número de 

respostas “ganhos acima de 1900 reais” (cerca de cinco salários mínimos), revelando um alto 

poder aquisitivo entre os clientes das academias pesquisadas. Pudemos avaliar entre a maior 

parte dos inquiridos, um alto nível de satisfação global em relação ao serviço. A intensidade da 

satisfação global aumenta conforme aumenta a idade dos clientes inquiridos. Parece que os 

jovens são menos críticos a falhas no serviço, porém os mais experientes valorizam mais o 

serviço quando o consideram satisfatório. 

 

Os resultados sugerem que a dimensão humana das academias tem um maior peso na 

satisfação com os atributos do que os aspectos tangíveis da instalação. Esta relação parece se 

intensificar conforme a idade dos inquiridos aumenta. Os mais jovens citam como atributo 

principal para a sua satisfação os equipamentos, enquanto no grupo mais experiente os três 

atributos mais assinalados são humanos. Este resultado pode indicar uma maior propensão à 
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lealdade do grupo mais velho, devido ao seu maior envolvimento emocional com o serviço, 

enquanto os mais jovens tem mais tendência a apreciar os aspectos tangíveis da academia. 

O tempo de espera apresenta-se como um resultado unânime do nosso estudo, seja na 

recepção, para uso dos aparelhos ou para as aulas. Esses três atributos lideraram como os 

mais insatisfatórios em quase todas as categorias pesquisadas. Este é um problema que deve 

receber especial atenção dos gestores, podendo ser minimizado com o aumento do staff em 

horas e dias de maior frequência e maior oferta ou horário diversificado de aulas.  

 

Os clientes leais se satisfazem mais com os atributos humanos, relacionados com o staff 

das academias, enquanto os não leais tem maior tendência à satisfação com os atributos 

tangíveis, nomeadamente os equipamentos. Os aspectos que menos geram satisfação são 

semelhantes nos dois grupos, diferindo na intensidade, na medida em que os não leais são 

muito menos satisfeitos com estes aspectos do que os leais. Além do tempo de espera, os 

dados também mostram que há baixa satisfação com as actividades oferecidas principalmente 

para os não leais. As novidades do mercado fitness nem sempre chegam imediatamente a 

todas as academias e, para algumas delas nem seriam viáveis devido às diferentes 

configurações e culturas de cada instalação. As facilidades da internet e outros meios de 

comunicação informam prontamente sobre as últimas inovações e tendências desse mercado 

aos consumidores, aumentando suas expectativas em relação ao serviço. Cabe ao gestor 

identificar formas de atenuar estes problemas, considerando os custos e possibilidades de 

mudança e os benefícios que se esperam através da melhoria destes aspectos. 

 

Os atributos decisivos na influência positiva e negativa da lealdade revelam que tanto 

atributos tangíveis quanto intangíveis tem muita importância na relação entre a satisfação e a 

lealdade dos clientes. Através da análise de regressão, nosso estudo identificou que a 

lealdade em academias está fortemente correlacionada com o ambiente da instalação. A 

importância dessa variável reflecte a actividade física como fonte de lazer e bem-estar. 

Considerando que ninguém é obrigado a frequentar academias de ginástica para praticar 

desporto, é fundamental a criação de um ambiente agradável ao cliente. O staff da academia 

tem a responsabilidade de cultivar e incentivar uma atmosfera de camaradagem e amizade 

com os alunos e entre os alunos, tornando o tempo do cliente dentro da academia em uma 

experiência agradável e prazerosa. Esse ambiente facilita o surgimento de novas redes sociais 

entre os clientes tendo como elo de ligação a academia, estimulando o desenvolvimento da 

lealdade. Outro ponto muito importante a ter em conta a respeito do ambiente nas academias é 
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a própria cultura interna da organização, factor que molda a atmosfera dentro da academia. 

Essa cultura é o posicionamento frente ao público-alvo, que determina se a academia é 

wellness, familiar, halterofilista, feminina, etc. Um indivíduo que treine sempre com máxima 

intensidade provavelmente não se sentirá à vontade e, tampouco motivado em uma academia 

wellness, por exemplo. A sensação de estar no lugar certo e o convívio com pessoas com 

semelhantes objectivos aumenta a motivação e o sentimento de pertença ao grupo, 

favorecendo o desenvolvimento da lealdade. 

 

Baixo nível de satisfação com a condição dos equipamentos é o atributo que mais tem 

correlação com o abandono do serviço, revelando que os clientes estão atentos e valorizam o 

cuidado que a academia tem com as suas infra-estruturas. Isto liga-se ao carácter utilitário da 

instalação, pois se o objectivo principal da ida à academia for fazer exercícios é fundamental 

que isto seja possível de forma adequada. Os clientes em geral toleram algumas falhas no 

serviço durante certo tempo, mas a intensa concorrência do sector pune a lentidão na 

resolução de problemas.  

 

 

O presente estudo demonstra a importância que a optimização da distribuição dos 

recursos com foco na satisfação dos clientes é fundamental para a conquista da lealdade, que 

por sua vez, é uma ferramenta indispensável para as academias que querem sobreviver, 

competir e crescer no mercado global. 

As necessidades e desejo dos clientes não são imutáveis. O que satisfaz hoje, pode não 

fazê-lo amanhã, por isso os gestores devem dedicar uma especial atenção a estas mudanças, 

de forma a garantir a satisfação dos clientes e o sucesso do negócio. A agressiva competição 

do sector traz graves problemas para as academias que contam apenas com modelos de 

gestão intuitiva, geralmente baseados em posicionamentos pessoais e na experiência do 

gestor. É claro que a experiência não deve ser desprezada, porém é impossível prever sempre 

com precisão os gostos dos clientes. Por esse motivo, é essencial questionar periodicamente o 

cliente acerca da sua percepção do serviço, para poder fazer os ajustes necessários 

minimizando o risco dos investimentos, pois, para uma empresa que busca a excelência, a 

mudança é a única constante.  
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Limites e sugestões de pesquisa 

Não podemos deixar de referir que os resultados obtidos no nosso estudo devem ser 

interpretados com algumas reservas, na medida em que; o presente estudo foi realizado numa 

única cidade, sendo a amostra de conveniência. Consequentemente os resultados obtidos 

apenas representam uma específica parcela da população dos alunos. Assim, como sugestão 

para futuras pesquisas, pensamos ser pertinente a inclusão de outras cidades de diferentes 

estados do país, de forma a obtermos uma amostra mais representativa e resultados mais 

sólidos para categorizar as preferências dos frequentadores de academias no Brasil. Nos 

parece importante também a investigação de outras variáveis que permitam inferir sobre o 

estilo de vida dos clientes de academias de ginástica. 

Foi identificado um reduzido número de inquiridos com o 12º ano de escolaridade, 

comparativamente aos outros dois grupos. Este dado pode ter influenciado alguns resultados, 

devido à baixa representatividade do grupo. Acreditamos que em outras cidades este limite 

talvez não se apresente, tendo em conta que a cidade de Londrina é um pólo universitário 

regional. 
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