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1. RESUMO 

A presente pesquisa visa identificar as oportunidades de melhoria no processo de 

manutenção em uma rede de academia de ginástica, assim como, desenvolver e 

apresentar uma metodologia de implementação e gestão de um plano manutenção. 

A falta de metodologia adequada na prática da manutenção em academias acarreta 

em más condições dos equipamentos e instalações, que refletem em (i) elevados 

custos de manutenção corretiva, ocasionando insatisfação dos usuários e evasão de 

alunos. Através da coleta e análises de dados como taxa de quebras e custos de 

manutenção dos equipamentos e avaliação dos motivos de insatisfação dos alunos, 

será possível estimar os custos diretos e indiretos decorrentes de uma má gestão da 

manutenção. 

2. INTRODUÇÃO 

O crescimento do mercado de academias no Brasil ocorreu de forma intensa nas 

últimas décadas. Atualmente o País é o segundo do mundo neste segmento, atrás 

dos Estados Unidos, segundo dados da associação americana International Health, 

Racquet & Sportsclub Association. Conforme registrado por Chandler (1990), o 

crescimento acelerado de empresas, geralmente ocorre de forma desordenada, 

resultando em problemas estruturais, fator constatado com frequência no mercado 

de academias de ginástica. 

O Um dos principais problemas identificados nas academias, decorrente do 

crescimento acelerado, é a carência da aplicação de um modelo de gestão de 

manutenção adequado. Sem tal modelo, tornou-se usual a intensa utilização da 

manutenção corretiva, com a falsa percepção de aumento de custos associada à 

implementação de uma manutenção preventiva. 

Segundo Rao (1996), se os custos de uma manutenção preventiva forem maiores 

que o custo associado às perdas operacionais e ao reparo, a manutenção não é 

vantajosa, entretanto isso dificilmente ocorre em equipamentos de maior uso por 

parte dos clientes. Parte deste fenômeno é explicada pelo fato que os equipamentos 

“críticos” (aqueles com maior uso e importância na operação) usualmente agregam 

maior valor ao serviço da academia, sob a ótica do aluno, sendo sua 

indisponibilidade um fator relevante para a permanência e satisfação do aluno. 

Deste modo, o custo direto com manutenção preventiva está inversamente 



relacionado à taxa de evasão e, consequentemente à receita cessante, ou seja, 

perda de oportunidade de faturamento decorrente do cancelamento de plano dos 

alunos. Segundo Santos, Gohr e Varvakis (2012), dentre os fatores preço, acesso 

físico, disponibilidade de equipamentos, disponibilidade de instrutores, empatia de 

instrutores, competência dos instrutores, agilidade no atendimento, empatia na 

recepção, higiene & limpeza, segurança dos equipamentos, conforto dos 

equipamentos, flexibilidade de horário, personalização e ambiente físico, foi 

identificado a disponibilidade de equipamentos como o principal fator sob o critério 

“ganhadores de clientes”, sob a perspectiva dos clientes, foi “disponibilidade de 

equipamentos” seguido por “ambiente físico”, ambos diretamente relacionados à 

manutenção de equipamentos e instalações. 

Identificadas as necessidades deste mercado, o trabalho propõe a formulação de um 

modelo de gestão da manutenção para uma academia, levantando todos os custos 

relativos diretamente à manutenção como gastos com materiais para reparos em 

equipamentos e instalações, pessoal treinado e ferramental adequado bem como 

gastos indiretos como receita cessante e piora na percepção da marca. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo primário consiste em aumentar a confiabilidade e consequentemente a 

disponibilidade e qualidade dos equipamentos, na rede Runner de academias, com 

base no estudo de equipamentos críticos e levantamento dos custos diretos e 

indiretos do atual modelo de gestão da manutenção. Como objetivo secundário, será 

possível efetuar o controle e redução de custos diretos e indiretos da manutenção, 

assim como, a receita cessante, através da redução da taxa evasão de alunos. 

4. METODOLOGIA 

Em relação à finalidade, a pesquisa que corresponde a este trabalho é a aplicada; 

quanto aos objetivos, caráter exploratório; ambiente da pesquisa, pesquisa de 

campo; natureza da pesquisa, abordagem predominantemente qualitativa com 

análises qualitativas e quantitativas; e, finalmente, sob o ponto de vista do 

procedimento de coleta de dados, estudo de caso. 

A obtenção dos dados foi realizada através de entrevistas com a gerência e 

funcionários da academia, questionário enviado aos ex-alunos e levantamento de 

dados por parte da academia. 



5. DESENVOLVIMENTO 

A fim de entender o grau de insatisfação relacionado à manutenção, utilizou-se, para 

calcular a receita cessante relacionada à evasão de alunos em decorrência da 

insatisfação da disponibilidade e estado dos equipamentos, questionários 

respondidos por alunos e ex-alunos. De modo a determinar quais os equipamentos 

de maior uso, houve elaboração e envio de questionários a professores e alunos. Os 

dados operacionais como os atuais custos de manutenção e tempos médios entre 

falhas foram coletados através de entrevistas com a equipe de manutenção e 

professores. Ao elaborar o plano de manutenção serão estimados os custos de 

manutenção preventiva para enfim realizar-se um estudo de viabilidade. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Analisando-se 981 questionários respondidos por ex-alunos, concluiu-se que 

aproximadamente 53% saíram por motivos diretamente relacionados à manutenção. 

Considerando a evasão de 2014, equivalente a 26.570 alunos em todas as unidades 

da rede, conclui-se que aproximadamente 14.080 alunos deixaram a empresa por 

motivo de má qualidade de manutenção. Adicionalmente, considerando uma 

mensalidade média (ticket médio) de R$ 180,00 por aluno estima-se que em 2014 

houve receita cessante anual equivale à aproximadamente R$ 30 milhões. 
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