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1. RESUMO 

 

O presente trabalho buscou analisar o nível de satisfação dos clientes de uma 
academia de musculação, localizada na cidade de Poço Fundo – MG. Foi realizada 
uma pesquisa de caráter qualiquantitativo, por meio de um questionário objetivo 
onde teve a participação de aproximadamente 150 clientes de ambos os sexos e de 
idade mínima de 18 anos. Os dados e informações obtidos foram tabulados e 
analisados e através dos resultados foi possível extrair informações que serviram 
para avaliar os serviços oferecidos. Dentre todos os itens do questionário, a cortesia 
foi o serviço que ficou com números mais baixos quando comparados em relação a 
excelência. Com isso indica que a empresa deve sempre monitorar o desempenho 
de seus profissionais para que possa sempre buscar ferramentas para auxiliar na 
satisfação do cliente, visto que as relações interpessoais são de suma importância 
para o cliente. Os resultados de modo geral se apresentaram satisfatórios, 
mostrando que grande maioria dos clientes encontram - se satisfeitos, 
consequentemente indica que a academia está no caminho certo. Mesmo com todo 
indício de alto nível de satisfação, para manter e conquistar novos clientes deve 
sempre estar aprimorando e buscando novas ferramentas para melhoria de aspectos 
considerados pelos clientes de maior importância, tendo em vista que isso interfere 
na satisfação e consequentemente sua fidelidade. 
 

Palavras-chave: Marketing. Satisfação. Fidelidade.  Academia. 

  

 2. INTRODUÇÃO 

 Hoje em dia podemos dizer com toda convicção que uma necessidade 

intrínseca ao ser humano é o de exercitar-se, e quando se fala em exercício vem 

logo em mente um lugar que se tornou referência à boa forma física e a saúde que é 

a academia. Tratando-se de uma necessidade de todo ser humano, aumenta-se a 

busca por esses serviços e como resultado também aumenta a concorrência. O que 

faz as empresas cada vez mais procurarem um diferencial para se destacar-se, e 

esse diferencial está inteiramente ligado ao contentamento dos clientes ou quão 

satisfeito estão com os serviços. 

 Por isso é de suma importância se fazer um diagnóstico da satisfação dos 

clientes, melhorando fatores identificados como insatisfatórios. Nessa perspectiva o 

trabalho procura responder o seguinte problema: Qual o grau de satisfação dos 

clientes de uma academia de musculação. 

  

3. OBJETIVOS 

 



 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Diagnosticar o nível de satisfação dos clientes da academia de musculação 

localizada na cidade de Poço Fundo (MG), utilizando um questionário para avaliar o 

nível de satisfação dos clientes em relação aos itens que caracterizam os serviços 

oferecidos pelas academias de ginástica, sendo elas: Segurança, eficiência, 

cortesia, acessibilidade e limpeza. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mensurar o grau de importância que os clientes conferem a cada uma das 

variáveis em questão e para comparar, entre as sub-amostras, definidas com base 

no perfil, o grau de satisfação em relação às variáveis apresentadas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa que foi de campo, do tipo qualiquantitativas. A 

amostragem foi feita com um total de 150 clientes da academia de musculação da 

cidade de Poço Fundo, os voluntários foram escolhidos aleatoriamente de ambos os 

sexos com idade mínima de 18 anos. A pesquisa foi realizada num período de 

quatro dias, durante a chegada ou saída dos alunos praticantes de musculação, em 

todo horário de funcionamento do estabelecimento. 

Foi utilizado para avaliar os serviços prestados e o grau de satisfação dos 

clientes da academia de musculação, um questionário de satisfação elaborado pelo 

SESI de Jaraguá do Sul, descrito no manual de gestão dos serviços de lazer. 

 O questionário continha questões objetivas que ponderavam os seguintes 

componentes da academia: segurança, eficiência, cortesia, acessibilidade e limpeza. 

Com alternativas de múltiplas escolhas: Excelente, bom, regular, ruim. Ao final o 

questionário oferecia um espaço para a exposição de sugestões e identificação 

opcional. 

Para dar início a pesquisa, foi realizada uma conversa com o proprietário do 

estabelecimento para que ficasse claros a importância da avaliação e os efeitos 

positivos em ter conhecimento do nível de satisfação de seus clientes. 

Os voluntários da pesquisa receberam explicações sobre os focos da 

avaliação e tiveram afirmado a segurança do sigilo das informações fornecidas, bem 

como, assinaram termo de consentimento antes de começarem o questionário. 

 



 
 

5. DESENVOLVIMENTO 

MARKETING E SUAS DEFINIÇÕES 

 

Contribuindo com Verry, Kotler (1999) diz que “marketing é o processo social 

gerencial através do qual indivíduos e grupos obtém aquilo de que necessitam e 

desejam por meio da criação e troca de produtos e valores”. (KOTLER, 1999 apud 

CARREIRO 2007, p.29) 

Segundo Cobra (1997) relata que marketing é uma atividade humana voltada 

à satisfação das necessidades e desejos através de um processo de troca. 

Concordando com o autor Limeira (2003) propõe que marketing é o processo social, 

a qual satisfaz as necessidades e os desejos de pessoas e organizações por meio 

da criação da troca livre e competitiva de produtos e serviços que geram valor para 

partes envolvidas no processo. 

A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE MARKETING 

 

 O marketing tinha como foco a produção, a quantidade de consumidores era 

bem maior do que os produtos, com isso as empresas se atentavam em produzir 

mais para suprir a demanda, porém com produtos de baixa qualidade, e os clientes 

se viam praticamente forçados a aceitar essas condições. Foi desde as primeiras 

décadas do século XX e até a década de 60 quando nasceu uma mistura de 

marketing que consistia em 4 Ps: Produto, preço, ponto e promoção. (AGUIAR, 

2007) 

 No decorrer do tempo e juntamente com a evolução da tecnologia ocorreu 

uma grande mudança em relação ao mercado. O que antigamente não era foco das 

empresas passou a ser prioridade devido o aumento da concorrência. As empresas 

começaram a superar suas demandas e abastecendo o mercado com produtos de 

melhor qualidade, pois o consumidor percebeu que não bastava apenas produzir, e 

sim era necessário ter um diferencial para se sobressair, tendo como reflexo a 

satisfação do cliente. (AGUIAR, 2006) 

SERVIÇOS E SUAS CARACTERISTICAS 

 

 Segundo Kotler e Keller (2006, p. 397) determinado serviço é “qualquer ato ou 

desempenho que uma parte pode oferecer a outra e que seja essencialmente 



 
 

intangível e não resulta na propriedade de nada. Sua execução pode estar ou não 

ligada a um produto concreto”. (KOTLER E KELLER, 2006 apud, AGUIAR 2007, 

p.28)  

 Na concepção de Las Casas (2002), para uma boa atuação na prestação de 

serviços não contenta somente se atentar em relação às características dos 

serviços, mas também levar em consideração para sua atividade os 4ps dos 

serviços: perfil, processo, procedimentos e pessoas. (LAS CASAS, 2002 apud 

TRAINOTTI 2006, p.11) 

A SATISFAÇÃO DE CLIENTES 

 

 A satisfação do cliente é a decorrência do sentimento de encanto ou de 

desapontamento de ter sido bem recebido. Esses sentimentos procedem da 

comparação que o cliente faz do desempenho percebido de um serviço e suas 

expectativas. (KOTLER, 1999 apud OLIVEIRA et al., 2009, p.83) 

 Compreende-se com isso que a satisfação ocorre quando o serviço que é 

prestado alcança ou até mesmo ultrapassa as necessidades e a expectativa do 

cliente depois da compra, haja vista que se isso acontecer há grandes 

probabilidades do cliente realizar uma nova compra ou conservar a que já foi feita.  

A RETENÇÃO E FIDELIDADE DE CLIENTES 

 

 Com o grande aumento na concorrência e da criticidade dos clientes, tem sido 

de grande escala os desafios apresentados às empresas a fim de desenvolver os 

serviços para aumentar seu numero de clientes fiéis.  

O valor a ser pago pelo serviço prestado é o fator de maior importância para a 

maioria das pessoas, com isso deve estar ligado ao valor verdadeiro, que consiste 

em qualidade. Preço baixo não é garantia de fidelidade, eles podem até chamar 

atenção, mas o fato de conserva-los vai muito além de preço. 

MARKETING DIRECIONADO PARA AS ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO 

 

 O que irá determinar o sucesso de uma empresa é ter uma estratégia de 

marketing bem direcionada. Todo negócio deve conter um programa tendo em vista 

sempre alcançar a satisfação do cliente. (CONTURSI, 1986 apud AGUIAR, 2007, 

p.76) 



 
 

 Nesse sentido fica claro que a empresa deve buscar ter ciência das 

necessidades e desejos de seus clientes para que possa entender o que ele buscar 

adquirir tal serviço, sabendo que cada cliente tem suas individualidades e suas 

necessidades e desejos também varia. (CONTURSI, 1986 apud AGUIAR, 2007, 

p.76) 

 É nesse contexto que entra em ação o marketing para identificar a 

necessidade do cliente e procurar meios para elaborar serviços de forma que o 

satisfaça. A mudança e a evolução estão em constante manutenção e com isso o 

marketing vem para auxiliar nas novas tendências de mercados. (CONTURSI, 1986 

apud AGUIAR, 2007, p.76) 

 

6. RESULTADOS 

 Após o término da análise realizada com os 150 clientes da academia de 

musculação de Poço Fundo – MG teve-se como resultado em geral que todos os 

serviços oferecidos foram considerados excelentes. 

 A segurança foi o primeiro critério a ser analisado (o serviço é confiável, 

funcionários transmite confiança, você se sente seguro com relação às instalações – 

áreas externas, estacionamento, salas de atendimento, recepção, etc.). Um valor de 

71% dos participantes disseram que o serviço é excelente e 29% que é bom. 

 

       Gráfico 1 – Resultado referente aos serviços de segurança da academia. 

 
     Fonte: Dados obtidos perante a pesquisa elaborada pela autora 

 

O segundo fator a ser analisado foi a eficiência em relação à agilidade, 

pontualidade, funcionários com conhecimento e habilidade devidos, interesse em 

saber as necessidades do cliente, disposição do funcionário para fazer o 

atendimento, serviço feito corretamente, rapidez na resolução de problemas. Um 
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total de 66% dos clientes respondeu que o serviço é excelente, 28% bom e 6% 

regular. 

        Gráfico 2 – Resultado referente aos serviços de eficiência da academia. 

 
  Fonte: Dados obtidos perante a pesquisa elaborada pela autora 

 A cortesia, como terceiro item, tendo como foco simpatia e cordialidade do 

funcionário, atenção dispensada ao cliente, sensibilidade, tranquilidade, 

comprometimento, comunicação clara, etc. 63% dos clientes acham o serviço 

excelente, 28% bom e 9% regular. 

  

Gráfico 3 – Resultado referente aos serviços de cortesia da academia. 

 

     Fonte: Dados obtidos perante a pesquisa elaborada pela autora 

  

Acessibilidade (localização apropriada, disponibilidade de estacionamento, 

fácil visualização, acesso para portadores de necessidades especiais, banheiros 

para clientes). 72% dos clientes indicou que o serviço é excelente, 20% bom e 8% 

regular. 
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 Gráfico 4 – Resultado referente aos serviços de acessibilidade da academia. 

 

   Fonte: Dados obtidos perante a pesquisa elaborada pela autora 

 

 Último fator a ser analisado foi a limpeza (local limpo, bem organizado, 

amplo). 76% dos clientes acham o serviço excelente, 20% bom e 4% regular. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Resultado referente aos serviços de limpeza da academia. 

 

   Fonte: Dados obtidos perante a pesquisa elaborada pela autora 

 

 

Quando compararmos todos os itens oferecidos e analisados, perante nível 

de excelência, a cortesia foi o fator que ficou um pouco a baixo dos demais números, 

o que mostra que se deve um pouco mais de atenção a esse fator para que se 

possa proporcionar satisfação e ter a fidelidade de seus clientes. 

 Tendo como base dos serviços oferecidos pela academia, o gráfico geral dos 

resultados da pesquisa indica que 70% dos seus clientes encontram-se satisfeito 

com os serviços. 

   

        Gráfico 6 – Resultado geral referente aos serviços da academia. 
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         Fonte: Dados obtidos perante a pesquisa elaborada pela autora 

 

 Em relação ao espaço direcionado a sugestões (opcional), poucos relataram 

sua opinião, e os mesmos sugeriram uma criação de um espaço para a pratica de 

bike indoor e artes marciais. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a execução desse trabalho, confirmou a importância em avaliar o grau 

de satisfação dos clientes em relação aos serviços oferecidos pela empresa, já que 

para melhorar os níveis de satisfação, a empresa necessita ter ciência sobre a 

opinião do cliente. 

 Além disso, essa pesquisa demonstra ao cliente que a empresa está atenta 

em aprimorar seus serviços com intuito de satisfazê-lo o que aumenta a seriedade 

que a empresa reflete ao cliente, mostra que está sempre em melhorias. 

 Os resultados apontaram que de modo geral os clientes estão satisfeitos com 

os serviços, o que indica que a academia está realizando um trabalho adequado.  
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