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QUESTIONÁRIO 

 

 

Este trabalho surge na sequência de uma investigação de doutoramento. Temos como objetivo 

a melhoria da satisfação e fidelização dos sócios. A informação fornecida é confidencial e a 

sua participação voluntária é indispensável para este estudo.  

 

Indique o nome do seu Ginásio e Health Club:_____________________________________________________. 

 

A. CARATERÍSTICAS PESSOAIS  

1. Idade: _______ 2. Sexo: M   F    

 

B. QUALIDADE DOS SERVIÇOS  

1. Indique se concorda com a qualidade dos seguintes serviços: 

  
1 - Discordo 
totalmente 

 
2 - Discordo um 

pouco 

3 - Não 
concordo nem 

discordo 

 
4 - Concordo um 

pouco 

 
5 - Concordo 
Totalmente 

Ambiente           
Infraestruturas           
Segurança           
Tempo de espera para uso dos 
Equipamentos           

Tempo de espera para as aulas           
Tempo de espera na receção           
Horário das atividades oferecidas              
Horário de abertura e fecho           
Competência dos funcionários           
Aparência dos funcionários           
Simpatia dos funcionários           

 

C. EMOÇÕES EXPERIENCIADAS 

1. Com que intensidade experimenta as seguintes emoções durante a utilização dos serviços: 

  
1 - Nenhuma 

 
2 - Um Pouco 

 
3 - Moderado 

 
4 - Bastante 

 
5 – Extremamente 

Culpado           
Trémulo           
Amedrontado           
Encantado           
Excitado           
Entusiasmado           

 

D. EXPETATIVAS 

1. As suas expetativas em relação ao Ginásio e Health Club são: 

Muito baixas                 Baixas                 Médias                  Elevadas                  Muito elevadas   
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E. SATISFAÇÃO 

1. Indique se concorda com as seguintes afirmações: 

  
 

1 - Discordo 
Totalmente 

 
 

2 - Discordo 
um pouco 

3 - Não 
concordo 

nem 
discordo 

 
 

4 - Concordo 
um pouco 

 
 

5 - Concordo 
Totalmente 

Estou plenamente satisfeito com os serviços do ginásio 
e health club           

Os serviços do ginásio e health club preenchem sempre 
as minhas expetativas              

As minhas experiências com o ginásio e health clubs 
são excelentes           

Até à data nunca fiquei desapontado com os serviços do 
ginásio e health club           

 

F. COMPORTAMENTOS E INTENÇÕES 

1. Com que frequência utiliza o Ginásio e Health Club por semana? 

Pontualmente      Menos de 2 vezes       Três vezes      Quatro vezes       Mais de quatro vezes   

2. Tenciona continuar a regularizar a mensalidade? 

Não provável       Muito pouco provável       Pouco provável       Provável        Muito provável   

3. Tenciona recomendar o seu Ginásio e Health Club a familiares e a amigos?  

Não provável       Muito pouco provável       Pouco provável       Provável        Muito provável   

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado pela sua admirável colaboração.  
 

 

 

 

 

 


