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Resumo   

Foi realizada uma recolha de dados no Ginásio Eden Fit, de uma amostra de 74 clientes 

de modo a ser possível relacionar a retenção e satisfação dos clientes deste ginásio, 

influenciadas com diversos fatores externos e internos. 

O presente estudo pretende estudar uma organização da área do Health e Fitness, 

nomeadamente, no caso particular, o ginásio Eden Fit e os seus clientes. Assim sendo, este 

estudo tem como objetivo medir o nível de satisfação global e de lealdade dos clientes, 

perceber até que ponto estas variáveis se influenciam entre si e se correlacionam com outras 

dimensões como a qualidade dos serviços, ambiente social e a perceção do preço. 

Neste sentido, foi realizada uma comparação e uma correlação entre estes diversos 

fatores bem como a posterior análise dos mesmos, e de seguida uma comparação com outro 

ginásio de modo a tirar conclusões abrangentes.  
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Abstract 

We collect at the Eden Fit Gym, from a sample of 75 clients in order to be able to relate 

the retention and satisfaction of costumers in this gym, influenced by many external and 

internal factors. 

This study aims to study an organization in the area of Health and Fitness, namely, in the 

particular case, the Eden Fit gym and its customers. Therefore, this study aims to measure the 

level of global satisfaction and customer loyalty, to understand to what extent these variables 

influence each other and correlate with other dimensions such as service quality, social 

environment and price perception. 

In this sense, we realise a comparation and correlation, between the diferent factors, as 

well as their subsequent analysis, and then a comparation with other gym in order to take our 

comprehensive conclusions. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, em Portugal e no mundo, o desporto tem vindo a desempenhar um 

papel de crescente importância, quer no plano social, quer na melhoria da qualidade de vida 

das pessoas. A sociedade em geral apresenta-nos um espaço importante onde se movimentam 

diferentes intervenientes, cada um com um papel importante para a melhoria da vida das 

pessoas através da atividade física. 

 Na atualidade, é constatável o aumento do interesse pela temática e pela prática de 

atividade física que cada vez mais faz parte do quotidiano dos indivíduos da nossa sociedade. 

Por conseguinte, de acordo com Calmeiro e Matos (2004) a atividade física é considerada um 

comportamento de saúde em que a sua prática regular está diretamente ligada à prevenção 

de doenças, nomeadamente doenças cardiovasculares, obesidade, hipertensão, diabetes, 

cancro do cólon e osteoporose. 

  Segundo os mesmos autores, a prática de atividade física regular apresenta 

igualmente benefícios psicológicos para além dos físicos, como por exemplo, a redução do 

estado de ansiedade e de depressão ligeira, sendo que, os seus efeitos emocionais benéficos 

são evidentes em todas as idades e em ambos os sexos.  

Assim, e na ótica dos ginásios e health clubs a prática regular de atividade física tem 

vindo a ser cimentada em Portugal desde os anos 80 (Santos & Correia, 2011). Com este 

aumento da procura até aos dias de hoje, cabe aos ginásios e health clubs adequarem as suas 

respostas tendo como pressuposto fundamental a satisfação, retenção e fidelização de clientes 

(Caldeira, 2006). 

 De acordo com Oliver (1980), a satisfação de clientes implica uma relação entre a 

expectativa de pré-compra e a perceção de pós compra do serviço realizado, sendo que o 

mesmo caracteriza a referida relação como uma abordagem de não confirmação.  

 Assim, é possível afirmar que o cliente é razão de ser de uma organização e que 

satisfazê-los deve ser o principal foco da mesma (Schmitt, 2004).  

 No caso dos ginásios e health clubs são elevadas e bastante especificas as expectativas 

de cada cliente, obrigando a uma prestação de serviços que vá ao encontro ou que exceda as 
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expectativas dos mesmos, aumentando assim, a probabilidade de os satisfazer (Rust, Zahorik & 

Keiningham, 1995).  

 

No que diz respeito à fidelização e retenção de clientes é fundamental que existam 

estratégias definidas por parte das organizações que permitam manter os clientes a longo 

prazo iniciando assim uma luta contra a desistência dos mesmos que do ponto de vista 

económico é nefasta para qualquer organização. Segundo Oliver (1999) estas desistências ou 

deserções representam mais de 90% de clientes que dizem estar satisfeitos com uma 

organização. 

Neste estudo pretendemos encontrar as razões para as quais o ginásio analisado 

consegue ou não reter os seus clientes, através da análise dos questionários dados aos clientes 

no inicio este projeto. 

Em relação à estrutura deste documento, ele está dividido em 4 capítulos, sendo que 

no 1º capítulo inicia-se um enquadramento teórico em relação ao tema da investigação. 

No 2º capítulo estarão apresentadas as metodologias de investigação, onde serão 

apresentadas as várias variáveis em estudo e as suas definições.  

Posteriormente, no 3º capítulo pretende-se fazer uma apresentação e discussão dos 

resultados da investigação e proceder também à validação das hipóteses em estudo. 

Por fim, no 4º capítulo será realizada a análise e discussão dos resultados, onde 

constam as conclusões do estudo, se relacionam os objetivos anteriormente enunciados com 

os resultados encontrados e se referem os constrangimentos, contributos e expetativas 

geradas ao longo do processo. 
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

1. Saúde e Atividade Física 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, (1946), o conceito "saúde", mais do que 

ausência de doença, é definida como uma situação de completo bem-estar físico, psíquico e 

social. Envolve também a adaptação do sujeito individual ao meio em que está inserido. Mais 

do que uma situação estática, resulta duma contínua intenção individual no sentido de gerir a 

afetividade, evitar atitudes e hábitos nocivos, e fazer vigiar regularmente certos parâmetros 

clínicos e analíticos. É portanto um direito fundamental do indivíduo, que deve ser assegurado 

sem distinção  de raça, religião, ideologia política ou condição  socioeconómica. 

Pode-se também, definir saúde como uma condição humana com dimensões física, social 

e psicológica, cada uma caracterizada por polos positivo e negativo. A saúde positiva estaria 

associada com a capacidade de apreciar a vida e de resistir aos desafios do cotidiano, 

enquanto a saúde negativa estaria associada com a morbidade e, no extremo, com a 

mortalidade (Bouchard et al. 1990). 

Da Antiguidade ao século XXI, superada a conceção sobre natural de saúde e enfermidade, 

concebia-se saúde como a ausência de enfermidade (doença, deficiência, invalidez), (Pitanga, 

2002); (Martins, 2006). Estado que se revelava equilíbrio do organismo, com referência aos 

seus meios interno e externo. Gozar de saúde significava não sofrer de enfermidade, estar em 

harmonia consigo mesmo e como meio. 

Para Caspersen, Powell e Christenson (1985), a atividade física pode ser 

entendida como qualquer movimento corporal voluntário com gasto energético 

acima dos níveis de repouso. Partindo a mesma ideologia, Barata (2006), salienta que 

a atividade física pode ser definida como tudo aquilo que implique movimento, força 

ou manutenção da postura corporal contra a gravidade, resultando assim num 

consumo de energia. 

 A atividade física compreende qualquer movimento corporal produzido por uma 

contração muscular que resulte num gasto energético acima do nível de repouso (ACSM, 

1998). Embora esteja relacionado com a atividade física esta constitui o conjunto de atributos, 

adquiridos ou desenvolvidos, que habilitam para a realização da atividade física. A atividade 

física tem sido entendida como um comportamento que pode influenciar a aptidão física, 
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todavia, é igualmente percebida, atualmente, como um comportamento determinante da 

saúde e da capacidade funcional.  

Dévis (2000) critica a definição de atividade física por orientar somente para o movimento 

corporal. Segundo este autor, as dimensões pessoais e socioculturais também são importantes 

para a definição do conceito. Assim, de acordo com a sua crítica, a atividade física não só será 

um movimento corporal intencional associado a um gasto de energia, como também uma 

experiência pessoal e cultural, fruto da interação que os indivíduos estabelecem entre si e com 

o ambiente que os rodeia. 

A atividade física espontânea está integrada nos hábitos de vida diária: deslocações a pé, 

subir escadas, passatempos ou profissões fisicamente ativas, levar os filhos ou os animais a 

passear, etc. A atividade física organizada que é praticada em clubes desportivos, ginásios, 

health clubs e instituições afins, requer mais condições e traz maiores benefícios adicionais 

(Biddle e Mutrie, 2001). A atividade física organizada subdivide-se no exercício e no desporto. 

Existem consideráveis diferenças entre exercício e desporto.  

De acordo com Seguin e Nelson (2003), a atividade física permite reduzir o risco 

de osteoporose, doenças cardíacas, artrite, diabetes do tipo II. Os mesmos autores 

salientam ainda que há um ganho de força muscular, massa muscular e preserva a 

densidade óssea, linha de pensamento também partilhada por (Matsudo e Matsudo, 1992). 

A distinção entre atividade física e exercício nem sempre é fácil Calmeiro e Matos (2004). 

O exercício é uma forma de atividade física mais restrita, definido como o movimento corporal 

planeado, estruturado e repetido, realizado para melhorar ou manter um ou mais 

componentes da condição física (ACSM, 2005); (Barata, 2003).  

O desporto implica Satisfação e Fidelização em Ginásios e Health Clubs Estudo das 

Expetativas, das Emoções e da Qualidade 12 regras, jogo, competição, mesmo que seja apenas 

para fins de lazer ou recreação (Pires, 2005).  

O conceito de atividade física por parte dos investigadores é notório na relação 

entre hábitos de vida saudáveis e promoção de saúde tanto na infância, quanto na 

juventude e também na idade adulta. (Pinho, 1999). Partindo desta linha de 

pensamento, Heyward (2006), considerou que a atividade física pode ser classificada 

em seis níveis de diferentes intensidades: inferior a 35% da frequência cardíaca 

máxima (muito leve), entre 35% a 54% da frequência cardíaca máxima (leve), entre 

55% e 69% da frequência cardíaca máxima (moderada), entre 70% a 89% da 
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frequência cardíaca máxima (elevada), maior ou igual a 90% da frequência cardíaca 

máxima (muito elevada) e 100% da frequência cardíaca máxima (máxima). 

A atividade física é definida como sendo associada a todos os movimentos realizados 

diariamente, incluindo atividades ocupacionais, quotidianas, recreativas, exercícios e 

atividades desportivas (Farinatti, 2008). 

O conceito de Atividade Física é utilizado, muitas vezes, sem uma clareza 

concetual e confundido com outros conceitos, que, apesar de relacionados com o 

movimento humano, são definitivamente diferentes nas suas especificidades (Paulo, 2013). 

Mais de um quarto da população mundial tem níveis insuficientes de atividade física, 

sendo que em Portugal são mais de 40% dos adultos com níveis de atividade abaixo do que é 

recomendado para a saúde. Segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde OMS 

(2018), 43,4% dos portugueses praticam atividade física considerada insuficiente. 

Em todo o mundo são 1,4 mil milhões de pessoas que a OMS estima terem níveis 

insuficientes de prática de atividade física, o que as coloca em maior risco de desenvolver 

doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e alguns tipos de cancro. O relatório 

indica ainda que entre 2001 e 2016 a evolução da prática de atividade física registou poucos 

progressos (OMS, 2018) 

2. Setor do Fitness e a sua relação com a Atividade Física 

 

Nos dias de hoje, as modalidades de fitness pouco ou nada têm em comum com aquelas 

que nos anos 80 e inícios dos anos 90 estavam presentes na nossa sociedade, onde atualmente 

é muito mais facilitada a participação nas diferentes modalidades, onde as novidades chegam 

mais depressa ao consumidor com muito maior oferta procurando satisfazer as necessidades 

do maior número possível de praticantes (Moutão, 2005). 

São crescentes as contribuições que referem os benefícios da atividade física para a saúde 

e bem-estar. Para Warburton, Nicol e Bredin (2006), saúde e bem-estar produzem melhores 

resultados individuais no trabalho e na vida. Consequentemente, uma população saudável leva 

a uma nação saudável: reduzem-se as visitas ao médico e a vida pessoal torna-se mais 

gratificante. 

A obesidade tornou-se um dos maiores problemas de saúde pública mundial, afetando 1 

bilião de pessoas e provocando doenças graves como hipertensão, diabetes tipo 2, doenças 
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cardiovasculares e até a morte (Dishman et al. 2006); (Yi-Chun Chou e Jean-Sheng Pei, 2010). 

Sobrepeso e obesidade infantil estão a aumentar em todo o mundo e têm sido associados a 

baixos níveis de atividade física Pereira et al. (2010) com grande probabilidade de persistir a 

obesidade na idade adulta (Yi-Chun Chou e Jean-Sheng Pei, 2010). Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, na Europa, um em cada dois adultos e uma em cada cinco crianças sofrem 

de excesso de peso, assinalando-se assim o contínuo progresso da obesidade. 

“Na ótica de vários autores, o fitness é um estado, não é um comportamento e pode ser 

visto como uma medida de adaptação a um ambiente específico. É uma condição, definida na 

generalidade como sendo a capacidade de levar a cabo as tarefas diárias com vigor e estado de 

alerta sem fadiga indevida e com ampla energia para gozar das exigências do tempo de lazer e 

para responder a emergências imprevistas.” Saba (2006, p.120). 

Segundo Santos e Correia (2011) o fitness não se limita a ser simplesmente health clubs e 

exercício, ou melhoria da força e benefícios de saúde, mas por sua vez, o fitness deverá ser 

compreendido como um setor multidimensional de negociação, com as suas especificidades 

face aos concorrentes, a lutar pela procura constante dos serviços ideais para os potenciais 

consumidores e pela economia de serviços. 

A consequência positiva da prática de atividade física e exercício regular sobre a saúde e o 

bem-estar é consensual (Trost, Blair, e Khan, 2014); (WHO, 2016).  

Mas, apesar das recomendações da Organização Mundial de Saúde WHO (2010, 2016) e da 

Direção Geral de Saúde DGS (2016) para a prática de atividade física, 80% dos adolescentes em 

todo o mundo apresentam índices de prática baixos (Hallal et al., 2012) e poucos adultos 

europeus apresentam comportamentos saudáveis (Marques et al., 2018). A Comissão 

Europeia, no Eurobarómetro Especial 472 sobre Desporto e Atividade Física, menciona que 

68% da população portuguesa não faz qualquer tipo de exercício físico (C. Europeia, 2018). 

Em Portugal, em setembro de 2018, a Associação de Ginásios e Academias de Portugal 

(AGAP), lançou um movimento de sensibilização para a importância da atividade física na 

saúde da população, o Movimento PORTUGAL ATIVO. Este movimento assume a importância 

do sector do fitness na promoção da atividade física. Nesta linha de ação, existem algumas 

evidências científicas que sugerem que os profissionais de fitness podem melhorar a saúde dos 

seus clientes (Dolan, 2008); (Yorks, Frothingham, & Schuenke, 2017), através da promoção da 

atividade física e educação, motivação e apoio para o movimento. 
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A falta de acordo em soluções eficazes, identificação da responsabilidade e o papel dos 

diferentes grupos profissionais em abordar a inatividade física são os maiores desafios atuais. 

(Loureiro e Barbosa, 2018). É neste contexto que os técnicos do exercício físico se tornam um 

recurso valioso para a saúde pública e uma componente essencial na implementação de 

políticas para reduzir a inatividade física (Sallis, 2009); (EHFA, 2011); (Oprescu, McKean, e 

Burkett, 2012). 

 

 2.1 Fitness em Portugal 

 

O modo de vida atual contribui para um aumento de interesse, uma vez que, as 

pessoas veem no exercício físico uma saída para os prejuízos causados pelo estilo de vida 

moderno, isto é, o stress acumulado, o sedentarismo, a alimentação inadequada e até os vícios 

como o fumo e álcool são fatores potenciadores da prática de atividade física (Saba, 2000). 

A partir do final da década de 90, verifica-se um grande e crescente interesse pela 

prática de atividades físicas, sendo que o conceito de saúde e bem-estar nunca esteve tão 

presente na nossa sociedade em que se emana a ideia de que somos seres ativos e que não 

estamos preparados para viver numa sociedade que menospreza e coloca de lado a atividade 

física (Blair, 2002). 

Assim, e no prisma dos ginásios e health clubs a prática regular de atividade física tem 

vindo a ser cimentada em Portugal desde os anos 80 (Santos e Correia, 2011). Com este 

aumento da procura até aos dias de hoje cabe aos ginásios e health clubs adequarem as suas 

respostas tendo como pressuposto fundamental a satisfação, retenção e fidelização de clientes 

(Caldeira, 2006). 

Em Portugal a evolução do fitness tem sido bem vincada e, segundo Santos e Correia 

(2011), o fitness foi introduzido em Portugal na década de 80 do séc. XX. Os autores declaram 

que, em Portugal, o fitness se divide em dois períodos: o período inicial e o período moderno.  

O período inicial começa na década de 80 e vai até 1998, é caracterizado pelos aspetos 

técnicos e é direcionado essencialmente para o público masculino. Devido à massificação do 

conceito fitness e ao aumento dos clubes, a década de 80 foi marcada pela inovação dos 

serviços e produtos, pela segmentação do mercado, pelo início da avaliação e treino 

personalizado. Através da introdução de danças e a socialização na prática, deu-se a atração das 

mulheres pelas práticas de aeróbica (Gonçalves, 2012). Nos anos 90 verificou-se uma grande 
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evolução dos serviços de fitness e começam a surgir espaços maiores, com maior oferta e oferta 

mais diferenciada (yoga e pilates, spinning, treino de força e PT). As aulas de grupo evoluem da 

aeróbica e step  a a au a      - coreografadas. Em 1998 entra em Portugal o primeiro operador 

estrangeiro, o Holmes Place, marcando uma fase de transição no setor nacional. A cultura deste 

operador contribuiu com uma nova forma organizacional e de marketing para o mercado, 

aparecem as estratégias de marketing, especialização na gestão, alteração dos recursos 

utilizados e mais serviços oferecidos aos clientes (Santos e Correia, 2011). 

No ano de 2015, o número de ginásios e academias estava estimado entre 900 a 1.100 

ginásios (AGAP, 2015). Em 2016, a AGAP mencionava que eram expetáveis mudanças na 

indú t ia do fitne   e e tavam na “moda” a  boxe , boutique , mic o-gyms e estúdios 

especializados. Ainda em 2 1  o    inci ai  o e ado e  do me cado  o tu u   e am o  itne   

 ut com     in  io , Holmes Place com 19 e Solinca com 16.  

A mensalidade média, que tem vindo a decrescer desde 2011, regista em 2017 um 

aumento, com o valor mais elevado desde 2012. Comparativamente a 2016, o valor aumentou 

de 3 ,48€  a a 38, 3€. Tamb m o núme o de  ócio  aumentou em   17 bem como o vo ume 

das receitas totais (AGAP 2018). 

 

3. Ginásios e Health Clubs 

 

Existe uma certa dificuldade na definição do conceito de ginásio/health club, pelo facto de 

não existir uma instalação modelo, com serviços exclusivos, que proporcionem uma descrição 

clara e objetiva. No entanto, a legislação portuguesa apresenta dois diplomas que definem o 

te mo “ in  io”:  

1. “Sa a  de de  o to abe ta  ao  úb ico, dotadas de equipamento para o treino da força, 

nomeadamente para a prática do culturismo, da musculação ou de atividades afins, bem como 

as destinadas ao desenvolvimento, manutenção ou recuperação da condição física, 

designadamente para a prática da ginástica, manutenção, aeróbica ou atividades semelhantes, 

ainda que integrem ou estejam integradas em infraestruturas vocacionadas para a prática de 

outra  moda idade ”. (alínea a, do nº1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 385/99, de 28 de 

setembro) Este diploma foi revogado pelo (Decreto-Lei nº271/2009, de 1 de outubro), sem que 

neste normativo figure qualquer conceito acerca do termo em causa.  
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2. “In ta ações desportivas cobertas, destinadas à prática de atividades físicas de 

musculação ou atléticas, exercidas individualmente ou em grupo, orientadas ou não, 

nomeadamente, culturismo, ginástica aeróbica ou outra, halterofilismo ou simples Revisão da 

Literatura 1  manutenção, me ho ia ou  ecu e ação da condição fí ica” (artigo 2º, do Decreto-

Lei nº12/96M, de 6 de julho). O (Decreto-Lei nº271/2009, de 1 de outubro) que vem definir a 

responsabilidade técnica pela direção das atividades físicas e desportivas na área da 

manutenção da condição física (fitness), designadamente aos ginásios, academias ou clubes de 

saúde (health clubs), independentemente da designação adotada e forma de exploração, veio 

revogar o (Decreto-Lei nº 385/99, de 28 de setembro). No que refere á definição de 

ginásio/health club menciona o novo diploma no artigo 3º que as definições previstas 

encontram-se no artigo 5º do (Decreto-Lei nº141/2009, de 16 de Junho). O legislador qualifica 

ginásio/health club pelo tipo de tipologia, podendo ser agrupadas em três tipos de instalações:  

1) Instalações desportivas base;  

2) Instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares;  

3) Instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo.  

 

Segundo Constantino, (1999) os ginásios, academias ou health clubs, são os espaços 

que respondem às necessidades de manutenção da condição física numa ótica de uso 

comunitário e centrado essencialmente em motivos ligados à forma física e á saúde. São 

espaços que não estão necessariamente numa lógica de prática de natureza competitiva, mas 

respondem a procuras crescentes no domínio da promoção do exercício físico. A própria 

variedade tipológica cria também problemas em torno da definição de ginásio, pois este pode 

ser considerado como um espaço que permite realizar diversas aulas de grupo, musculação e 

outras atividades de treino cardiovascular e que tenha uma promoção de exercício físico, 

estando a sauna e o banho turco incluídos nos serviços prestados.  

 

 

 

 

 



18 
 

Segundo Sacavém, (2000) o termo health club refere-se a uma grande superfície, que 

para além de promover atividades desenvolvidas no ginásio, engloba outro tipo de serviços, 

tais como:  

a) Restaurante;  

b) Clínica de beleza;  

c) Cabeleireiro; Revisão da Literatura 11  

d) Oficina; 

e) Loja;  

f) Sala de eventos.  

Sendo assim, podemos designar health club como um espaço para a prática de 

atividade física que considera também áreas e serviços não desportivos, como centros de 

estética, gabinetes médicos, zonas de relaxamento (spa), solários, restaurantes, serviços de 

massagens e babysitting, diferenciando-se dos ginásios, quer pelas atividades, quer pela área, 

pois os health club podem integrar nos seus espaços piscinas, courts de ténis e/ou squash, ou 

mesmo paredes de escalada. 

Correia et al., (2000) referem que nos ginásios é frequente encontrar um estúdio, no 

mínimo, com 80 m2, assim como uma área de 135 m2 para a prática de 

musculação/cardiovascular. Nos health clubs de grandes dimensões é habitual encontrar-se, 

no mínimo, duas áreas de 120 m2 para a prática de atividades de grupo e um espaço superior 

a 400 m2 para a prática de musculação/cardiovascular. A definição que diferencia os ginásios 

de health clubs avançada pela IHRSA (2007) é semelhante. Os ginásios têm uma área total que 

varia entre 900 m2 a 2500 m2 (um sócio por m2) com área para pesos livres e cardiovascular, 

estúdios para as aulas de grupo e balneários. Os health clubs têm áreas que variam entre os 

3000 m2 e os 9000 m2 (um sócio por cada 2,5 m2) onde existe um espaço de ginásio, piscina, 

spa, polidesportivos, campos de ténis e espaços de lazer exteriores. 

O mercado português é vasto e os ginásios e health clubs procuram oferecer serviços 

que satisfaçam diferentes segmentos: bebés, crianças, jovens, seniores, homens, mulheres, 

etc. Tem-se vindo a notar um aumento da oferta entre serviços públicos e privados, no mesmo 

segmento de mercado, existindo concorrência direta, a preços não competitivos para o setor 
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privado. O estudo sobre a Satisfação e Fidelização em Ginásios e Health Clubs, das Expetativas, 

das Emoções e da Qualidade preocupa-se com o segmento de mercado dos serviços oferecidos 

pelos ginásios e health clubs, centros de fitness especializados com fins lucrativos. Os 

conceitos ginásio e health club diferenciam-se pela oferta de serviços associada e pelas 

dimensões físicas dos espaços (IHRSA, 2007).  

A tendência atual é a introdução do conceito wellness (bem-estar), oferecendo 

serviços que proporcionam a fluidez da mente e do espírito, tais como, yoga, pilates, tai-chi e 

treino personalizado. A introdução deste tipo de atividades designa-se por “mind and body”. 

Segundo Saba, (2001) os profissionais que trabalham com o movimento humano não 

se podem restringir apenas à dimensão biológica-motora, devendo, sim, entendê-lo como uma 

forma da expressão da cultura do indivíduo que realiza atividade desportiva, humanizando-o. 

No parecer do mesmo autor, a harmonia do comportamento, individual e coletivo, em cada 

atividade, em cada atitude, guiada por sentidos éticos, de saúde e felicidade, pode ser 

resumida num só conceito: Bem-estar, wellness. 

Por outro lado, e de acordo com dados atuais do estudo desenvolvido por Neto, (2007) 

as modalidades mais oferecidas por ginásios e health clubs em Portugal, dizem respeito ao 

treino com máquinas e aparelhos realizado de forma individual, o cardiofitness e musculação, 

serviços representados em 76.7% e 81.6% respetivamente dos ginásios e health clubs 

estudados; e no que concerne às aulas de grupo, aulas de step e de localizada, que aparecem 

como oferta em 78.6% e 64.1%. De realçar que a partir deste estudo foi possível traçar um 

perfil dos ginásios e health clubs portugueses, que nos indica que estas organizações duma 

maneira geral oferecem os serviços musculação, cardiofitness, localizada e step. 

 

4. Conceitos do Fitness (Oferta) 

 

O mercado português é vasto e os ginásios e health clubs procuram oferecer serviços 

que satisfaçam diferentes segmentos: bebés, crianças, jovens, seniores, homens, mulheres, 

etc. Tem-se vindo a notar um aumento da oferta entre serviços públicos e privados, no mesmo 

segmento de mercado, existindo concorrência direta, a preços não competitivos para o setor 

privado.  
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A tendência atual é a da introdução do conceito de wellness (bem-estar), oferecendo 

serviços que proporcionam a fluidez da mente e do espírito, tais como, yoga, pilates, tai-chi e 

treino personalizado. A introdução deste tipo de atividades designa-se por mind and body. 

Segundo Saba, (2001), os profissionais que trabalham com o movimento humano não 

se podem restringir apenas à dimensão biológica-motora, devendo, sim, entendê-lo como uma 

forma da expressão da cultura do indivíduo que realiza atividade desportiva, humanizando-o. 

No parecer do mesmo autor, a harmonia do comportamento, individual e coletivo, em cada 

atividade, em cada atitude, guiada por sentidos éticos, de saúde e felicidade, pode ser 

resumida num só conceito: bem-estar (wellness). 

Nos health clubs, a prática de atividade física, por si só, não constitui a única oferta de 

serviços, tal como ocorre nos ginásios, que se limitam à oferta da prática da atividade física, 

sem serviços associados, devido à limitação das dimensões das instalações. Os serviços 

associados, tais como a estética, as massagens, as medicinas alternativas, os serviços de bar, o 

aluguer das instalações, a organização de eventos, o treino personalizado (personal training), 

entre outros, adquirem peso aliando-se a um culto de atividade física, saúde, bem-estar e lazer 

(Chelladurai, Scott, e Haywood-Farmer, 1987). 

 

Por outro lado, e de acordo com dados atuais do estudo desenvolvido por Neto (2007), 

as modalidades mais oferecidas por ginásios e health clubs em Portugal, dizem respeito ao 

treino com máquinas e aparelhos realizado de forma individual, o cardiofitness e musculação, 

serviços representados em 76.7% e 81.6% respetivamente dos ginásios e health clubs 

estudados; e no que concerne às aulas de grupo, aulas de step e de localizada, que aparecem 

como oferta em 78.6% e 64.1%. De realçar que a partir deste estudo foi possível traçar um 

perfil dos ginásios e health clubs portugueses, que nos indica que estas organizações, duma 

maneira geral, oferecem os serviços de musculação, cardiofitness, localizada e step. Podemos 

afirmar que os serviços oferecidos dependem do tamanho do centro de fitness e que na sua 

essência o que é comum à maioria é a musculação, cardiofitness e aulas de grupo. Verificamos 

que quanto maior é a dimensão de um centro de fitness, maior é a sua capacidade para 

oferecer mais serviços individualizados e / ou integrados: nutrição, fisioterapia, spa, ténis, 

treino personalizado, cafetaria, aulas de grupo diferenciadas, etc. Assistimos a uma variedade 

incontável de serviços que estes espaços oferecem primando igualmente pela inovação. 
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Os conceitos ginásio e health club diferenciam-se pela oferta de serviços associada e 

pelas dimensões físicas dos espaços IHRSA, (2007). Como referem Correia et al., (2000), nos 

ginásios é frequente encontrar um estúdio, no mínimo, com 80 m2 , assim como uma área de 

135 m2 para a prática de musculação/cardiovascular. Nos health clubs de grandes dimensões é 

habitual encontrar-se, no mínimo, duas áreas de 120 m2 para a prática de atividades de grupo 

e um espaço superior a 400 m2 para a prática de musculação/cardiovascular. A definição que 

diferencia os ginásios de health clubs avançada pela IHRSA, (2007) é semelhante. Os ginásios 

têm uma área total que varia entre 900 m2 a 2500 m2 (um sócio por m2) com área para pesos 

livres e cardiovascular, estúdios para as aulas de grupo e balneários. Os health clubs têm áreas 

que variam entre os 3000 m2 e os 9000 m2 (um sócio por cada 2,5 m2) onde existe um espaço 

de ginásio, piscina, spa, polidesportivos, campos de ténis e espaços de lazer exteriores. 

Para Neto, (2007) os ginásios e os health clubs apresentam e desenvolvem um 

conjunto de serviços e atividades em Portugal e apresentam os seguintes serviços e atividades 

como nos indica a Erro! A origem da referência não foi encontrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

De acordo com a investigação sobre a evolução do fitness em Portugal realizada por 

Santos e Correia, (2011), pode dizer-se que se destacam dois períodos na indústria do fitness 

em Portugal: um inicial até 1998 e um outro denominado de moderno. No período inicial, o 

fitness era um setor virado fundamentalmente para a componente técnica e para o público 

Figura 1 - Atividades e serviços dos Ginásios e Health Clubs 
em Portugal 
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masculino que funcionava sem marketing. Em 1998, com a entrada da cadeia Holmes Place, 

deram-se alterações profundas na indústria do fitness portuguesa. Nos primeiros 30 anos do 

fitness evoluiu-se de Satisfação e Fidelização em Ginásios e Health Clubs uma cultura de 

bodybuilding até ao treino focado na individualidade com o produto personal training. Nos 

Anos 80, a sociedade sofria grandes alterações e o foco vai para a participação das mulheres, 

passando a desenvolver-se as aulas de grupo e os ginásios mistos, homens e mulheres. Nos 

anos 90 começam a aparecer espaços maiores e com oferta diferenciada. As aulas de grupo 

evoluem das aulas pré coreografadas aeróbica e step, pouco flexíveis e muito elaboradas, para 

aulas onde a intensidade do treino é ajustada individualmente. A cultura Holmes Place 

contribuiu com uma nova forma organizacional e de marketing para o mercado. Apostou na 

diferenciação (através da marca), inovação de produtos (treino personalizado), apostou num 

segmento-alvo bem definido (alto) e na qualidade e satisfação dos sócios. Após a entrada do 

Holmes Place no mercado, outros ginásios e health clubs com grandes dimensões e serviços 

diferenciados emergiram, aliando as preocupações marketing de serviços, segmentação, 

necessidades dos consumidores, qualidade, satisfação e fidelização dos sócios (Santos e 

Correia, 2011). A par surgiram produtos de formação direcionados para estes recursos 

humanos de forma a profissionalizar a indústria. A legislação governamental também não 

descurou este segmento, com uma aposta vincada na necessidade de profissionalização ao 

nível de licenciados para laborar em ginásios e health clubs.  

Para além das grandes superfícies de espaços mistos, a partir no início do século XXI, 

surgem tendências para nichos de mercado: estúdio para treinos personalizados e ginásios 

para mulheres. Muitos dos profissionais do fitness formaram empresas direcionadas somente 

para o treino personalizado em espaço próprio ou alugando espaço em ginásios e health clubs.  

Outro aspeto é o aparecimento de ginásios para mulheres, como a cadeia nacional de 

franchising Vivafit, que se encontra numa forte expansão a nível mundial. O setor público 

também aposta na oferta de serviços concorrenciais a ginásios e health clubs com preços de 

venda ao público não competitivos para com a iniciativa privada, fomentando a concorrência 

desleal. Segundo dados da AGAP (2012), a oferta de ginásios e health clubs é de 82% em 

relação a 18% de ginásios para mulheres. Desde o pequeno ginásio para o health club, 

evoluindo do fitness para o wellness, a crise económica, as altas taxas de desemprego, a 

elevada carga fiscal e a forte regulamentação da indústria do fitness em Portugal, representam 

desafios para os gestores de fitness portugueses. (IHRSA, 2012). Os centros de fitness low-cost 

há muito que proliferam pela Europa e a sua fomentação em Portugal faz-se sentir, em 

paralelo com o aumento do IVA em 2011 e a diminuição do poder de compra dos 
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consumidores. O Fitness Hut foi a primeira cadeia de ginásios e health clubs low-cost a chegar 

a Portugal, no final de 2011. 
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Capítulo II – Metodologia 

1. Variáveis em estudo e suas definições  

 Através da realização dos questionários foram identificadas 8 variáveis que 

posteriormente foram analisadas, sendo estas: Qualidade do Serviço; Imagem do Ginásio; 

Intenção de Com  a; Comunicação “Boca-a-boca”; Com o tamento de Rec amação;  e ceção 

e Sensibilidade ao Preço; Tendência para mudar de Fornecedor e, por fim, Satisfação Global. 

 

  

               1.1 Qualidade do Serviço 

 

O significado do conceito qualidade, dentro da indústria desportiva, pode variar de 

acordo com as diferentes circunstâncias (Ko e Pastore, 2004). Para Rodrigues e Dávila (2006), a 

qualidade consiste em conseguir, à primeira, que o produto ou serviço cumpra corretamente a 

finalidade para a qual está destinado, entregando-o ao cliente na forma que o satisfaça. O 

cliente analisa a qualidade de acordo com a sua perceção e satisfação resultante (Chang, Chen, 

e Hsu, 2002). 

Segundo Brito e Lencastre (2000), do ponto de vista do consumidor, a qualidade pode 

estar relacionada com a excelência, o valor do produto, estar em conformidade com as 

especificações ou a superação das expectativas dos clientes. Contudo, na definição de 

qualidade, o superar das expectativas é o aspeto que maior relevância tem para o cliente.  

Pedragosa e Correia (2009), mencionam que, em ginásios, as definições da qualidade 

dos serviços concentram-se no consenso de que um serviço de qualidade deve ser entendido 

em termos da perceção da qualidade para o cliente, fundamentando a maioria das definições 

nas necessidades, nas expectativas, nas perceções e na satisfação dos clientes.  

 Gronroos (1984) define a qualidade do serviço percebido como o resultado de um 

processo de avaliação em que os clientes confrontam as suas expectativas com o serviço que 

receberam. Parasuraman, Berry e Zeithaml (1988), definem o conceito de qualidade do serviço 

como um julgamento em relação à superioridade de um serviço. Perante o exposto, pode-se 

afirmar que a qualidade do serviço para as empresas ou organizações se tornou uma condição 

necessária para sobreviver e aumentar o seu poder competitivo (Srivastava e Narendra, 2013). 

Alexandris, Dimitriadis e Kasiara (2001), perante o aumento das expectativas dos clientes e o 
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aumento da competitividade, também reconhecem a qualidade do serviço como um ponto 

essencial na conceção de uma vantagem competitiva por parte das organizações, 

Segundo Gronroos (2000), a qualidade do serviço é uma variável utilizada no dia-a-dia 

dos gestores e identificada como uma das mais importantes dimensões ao serviço da gestão e 

do marketing. Venetis e Ghauri (2004), afirmam que a qualidade do serviço contribui 

decisivamente para a retenção de clientes e para uma relação comercial de longa duração. A 

qualidade do serviço, juntamente com a existência de equipamentos atualizados, tem-se 

revelado fundamental para a retenção de clientes (Dhurup, 2012).  

Para Ferreira (2012), os consumidores percebem a qualidade do serviço 

experimentando o processo de consumo e comparam com as suas experiências e/ou com as 

suas expectativas. Como a qualidade do serviço é vista por muito autores como antecedente 

da satisfação de clientes e a satisfação é um antecedente da intenção de compra, há uma forte 

ligação entre a qualidade e a retenção de clientes no setor dos serviços. Neste sentido, a 

qualidade dos serviços torna-se um tema fulcral nas empresas de serviços.  

Pedragosa e Correia (2009), afirmam que a qualidade do serviço tem um forte impacto 

no sucesso económico, financeiro e social dos ginásios. Este facto deve-se essencialmente à 

sua relação, direta ou indireta, com outros conceitos fundamentais de marketing: satisfação, 

lealdade, intenções comportamentais, valor, etc. Os gestores desportivos devem compreender 

o que é que dentro dos seus serviços influencia o comportamento dos clientes, ou seja, que 

aspetos específicos dos seus serviços influenciam a lealdade dos clientes (Javadein, Khanlari, e 

Estiri, 2008). No modelo proposto por Zeithaml, Berry e Parasuraman (1996) os clientes que 

manifestam uma avaliação positiva sobre a qualidade do serviço e/ou estão satisfeitos com a 

prestação dos serviços, têm maior probabilidade de manifestar uma intenção de lealdade e 

mencionar coisas positivas sobre a organização a potenciais consumidores (figura 2). Carter, 

(2009) afirma que padrões de serviço de alta qualidade ajudam a manter os clientes fiéis e 

satisfeitos, clientes estes que acabam por influenciar familiares e amigos e transmitem a sua 

experiência com o serviço através do marketing boca-a-boca. 



26 
 

Ferreira (2012), refere que quando as empresas conseguem que os seus clientes 

avaliem os seus serviços, em termos de qualidade, possibilita que essas empresas projetem  

 

Parasuraman et al., (1985), defendem que as dimensões da qualidade estão 

diretamente relacionadas com os pontos críticos da prestação de um serviço, e podem 

contribuir para a disparidade entre o desempenho e a expectativa, que deve ser reduzida com 

o objetivo de se atingir um padrão adequado de qualidade.  

Não medir a qualidade constitui, na maior parte dos casos, uma forma de não encarar 

a existência de uma qualidade de serviço medíocre. Deste modo, é importante definir e 

implantar um conjunto de indicadores ligados, direta ou indiretamente, à qualidade padrão 

definida previamente, nomeadamente através de inquéritos ao cliente realizados 

sistematicamente (Ferreira, 2012). São vários os objetivos da medição da qualidade: 

determinar as expectativas dos clientes; obter a conformidade com os requisitos; medir o 

nível de competitividade; identificar as possíveis fontes de problemas; avaliar os resultados de 

ações de melhoria. Contudo, a medição da qualidade e dos seus indicadores é difícil, já que 

este é um constructo: ambíguo, pois não tem uma definição exata e única; é integral, na sua 

análise contém elementos objetivos e subjetivos; e multifatorial pois sobre o seu formato final 

incidem diversos fatores e com pesos diferentes (Vieira, 2000).  

Figura 2 - Modelo de qualidade adaptado de (Zeithalm, Berry e Parasuraman, 1996). 
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Segundo Ou, et al., (2011), o cliente que é influenciado pela qualidade do serviço 

demonstrou ter um impacto positivo na qualidade da relação, bem como confirma que clientes 

com uma relação positiva face ao serviço têm impacto positivo no seu compromisso com os 

prestadores do serviço, e quanto mais alto for esse compromisso nessa relação comercial 

maior é a lealdade do cliente. 

  

 1.2 Imagem do ginásio 

 

Alguns estudos indicam que os clientes consideram muito importantes os aspetos 

físicos do ginásio como o acesso ao ginásio, temperatura, iluminação, perceção da limpeza das 

instalações e equipamentos (McNeill et al., 2006); (Sena, 2008). Afthinos, et al., (2005) no seu 

estudo sobre os aspetos da prestação de serviços em ginásios gregos, demonstraram que os 

clientes dão importância a elementos como a qualidade das instalações bem como a atitude 

do pessoal e as suas capacidades. Yu et al., (2014) sugerem que as instalações desportivas são 

consideradas indispensáveis para que os gestores aumentem a retenção de clientes, 

conquistem vantagem competitiva e melhorem a qualidade do serviço. 

  

 1.3 Intenção de Compra 

 

“O comportamento prévio de compra ou intenção de compra é analisado pelo número 

de anos e/ou meses que o cliente está inscrito no clube” (Costa, 2011). “A intenção de 

recompra é bastante citada como indicador de retenção de clientes” (Javadein et al., 2008; 

(Ranaweera & Prabhu, 2003). Zeithaml et al., (1996) acrescentam que existe uma forte relação 

entre a intenção de recompra e qualidade percebida do serviço. A compra, frequência de 

compra e compra de diferentes produtos e serviços na mesma empresa (cross selling) são 

identificados por Caldeira (2006) como um comportamento de lealdade do cliente à empresa. 

“Os clientes que pagam constantemente as mensalidades possuem taxas de retenção mais 

elevadas relativamente com os que despendem menos dinheiro” (McCarthy, 2004). 

“Quanto mais tempo um cliente permanece numa empresa mais lucro dará a essa 

empresa” (Ferrand et al., 2010). Reichheld e Sasser (1990) verificaram, através do número de 

anos que os clientes se mantiveram fiéis à empresa, que traziam outros benefícios para a 
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mesma como: aumento das compras, diminuição de custos operacionais e as opiniões 

positivas transmitidas a novos e potenciais clientes. 

 

 1.4 Comunicação “boca-a-boca” 

 

Ferreira (2012), refere que a comunicação boca-a-boca surge como uma publicidade 

muito convincente para as empresas. Este tipo de comunicação é uma opinião do cliente que 

influência familiares e amigos e informa sobre a sua experiência com o serviço. “A literatura 

aponta que as recomendações do serviço estão associadas ao sentimento de satisfação pelo 

serviço” (Oliver et al., 1997). O cliente satisfeito recomenda o serviço, ajudando a empresa a 

diminuir custos para atrair novos clientes, distinguindo a reputação do ginásio. Caldeira (2006) 

também refere que o facto do cliente recomendar o serviço, atrai mais clientes e proporciona 

uma poupança nos custos associados a publicidade.  

  

 1.5 Comportamento de reclamação 
 

 Para De Jesus (2014), o comportamento de reclamação remete para o conjunto de 

comportamentos e atitudes de um cliente quando confrontado com um problema causado por 

um produto ou serviço que adquiriu. “Após identificar o problema, o cliente decide como 

solucionar, queixando-se aos responsáveis ou, pior, a potenciais clientes” (Stefura & Cuza, 

2010). 

Stefura e Cuza, (2010, pp. 487-492) referem que o comportamento de reclamação 

pode assumir três formas:  

a) Não se originar a reclamação (muitas vezes relacionado com a empresa não 

encorajar os seus clientes a manifestarem as suas queixas);  

b) “Ação   ivada” (em que o  c iente  insatisfeitos decidem boicotar a empresa, 

expressando-se de forma negativa através comunicação boca-a-boca);  

c) Tornar a insatisfação pública (expressam-se a agentes externos - media ou 

autoridades).  

“Lidar com as reclamações origina a competência de melhorar a retenção de clientes 
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uma vez que as reclamações a um serviço e falhas de um serviço são as principais razões de 

clientes permutarem o seu fornecedor de serviço” (Keaveney, 1995).  

“Os clientes que vêm as suas reclamações bem geridas são menos tendentes a um 

comportamento de troca de provedor de serviço, quando comparados com clientes que não 

tinham nenhum motivo para reclamar” (Dhurup, 2012).  

  

 1.6 Perceção e Sensibilidade ao preço 

 

Ferrand et al., (2010) analisam a perceção do preço como a perceção do cliente quanto 

ao custo benefício da mensalidade e dos produtos vendidos pelo ginásio.  

Mas, Ferreira (2012) afirma que o preço pode não estar em concordância com o valor 

percebido pelo consumidor. Em alguns setores de atividade um preço alto está associado à 

qualidade e notoriedade da marca e menos associado a produtos de compra habitual. Embora 

o preço elevado influencie positivamente a perceção da qualidade do produto, este pode 

também afetar positivamente as intenções de compra (Tellis e Gaeth, 1990).  

De acordo com Jiang e Rosenbloom (2005) a perceção do preço influencia a satisfação 

global e a intenção de recompra. O consumidor pode pretender adquirir um serviço mais 

barato mas só efetiva a compra se estiver satisfeito com outros atributos com base num 

conceito multidimensional (quantidade, qualidade, preço, serviço e imagem) (Wolfe, 1993). 

Zeithaml, et al., (1996), mencionam que se o cliente valorizar a relação que tem com a 

empresa esta consegue obter um preço mais elevado do que outras empresas concorrentes. 

 

 1.7 Tendência para mudar de fornecedor 
 

Para os gestores, revela-se fundamental aumentar a durabilidade e rentabilidade do 

seu ginásio, dependendo disso as vendas, nesse sentido, os gestores devem investir nos atuais 

clientes (mantendo as relações), que se revela menos dispendioso, ao invés de investir apenas 

na aquisição de novos sócios (Dhurup, 2012). Clientes casuais criam instabilidade, enquanto o 

relacionamento com clientes fiéis devolve à empresa uma maior capacidade para se expandir 

criando mais valor e rentabilidade.  

Oliver (1999), resume a lealdade a um profundo compromisso de repetir uma compra, 
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ou a intenção de adquirir um serviço de forma consistente, apesar da atratividade de outros 

produtos que possam mudar esse comportamento. A atitude de recompra do serviço exprime 

o valor direto que os clientes leais têm para uma organização orientando os gestores a 

procurarem aumentar os valores de retenção de clientes.  

 

 1.8 Satisfação global 
 

A satisfação global é o grau total de agrado sentido pelo cliente e que advém da 

capacidade dos serviços em provocar desejo, necessidade e expectativas (Ferrand et al., 2010). 

A satisfação global apresenta maior capacidade de previsão do desempenho económico, pelo 

facto dos mesmos tomarem as suas decisões de compra de acordo com o conjunto das 

experiências e não apenas numa permuta ou num episódio particular (Pedragosa, 2012).  

A satisfação dos sócios e a qualidade de serviço remetem para o resultado de 

avaliações, ambas relacionadas indiretamente com a retenção de sócios (Rust et al., 1995); 

(Murray e Howat, 2002). Neste sentido, o sócio está satisfeito quando compreende, responde 

ou supera as suas necessidades Gerson (1999). Na perspetiva do marketing, a satisfação do 

cliente é considerada como variável essencial para a retenção de clientes Rust e Zahorik 

(1993). Também Bodet (2006), demonstrou a presença de uma relação positiva entre 

satisfação e retenção. Os clientes avaliam o produto ou serviço em função das suas 

necessidades e expectativas e consequentemente podem ficar satisfeitas ou insatisfeitos. 

Beard e Ragheb (1980) definiram a satisfação ligada ao lazer como a perceção ou sentimento 

positivo resultante da preferência de um indivíduo para participar em atividades de lazer. De 

acordo com Gerson (1999), o cliente de um ginásio está satisfeito quando sente que as suas 

necessidades, reais ou percebidas, foram atendidas ou superadas. 

“A satisfação global pode ser definida como um pós-atendimento representando os 

sentimentos globais dos compradores para com o serviço”. Choi e Chu (2001), baseadas nas 

experiências acumuladas com esse serviço (Gustafsson et al., 2005); (Homburg et al., 2005); 

(Seiders et al., 2005); (Skogland e Siguaw, 2004). Oliver (1997) menciona a satisfação global, 

que parece ser uma das determinantes da fidelização, como o resultado dos episódios 

associados dos consumos relativos a uma série de experiências de consumo. “A satisfação 

global, baseada nas experiências acumuladas com o mesmo fornecedor de serviço, deverá ter 

uma relação mais forte com as variáveis de resultado (por exemplo, comunicação boca-a-boca) 
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que uma simples experiência de consumo” (Homburg et al., 2005); (Howat et al., 2008); (Jones 

& Suh, 2000); (Rust et al., 1995).  

De acordo com Pedragosa (2012), mesmo que a satisfação global seja considerada 

como um precedente para os resultados positivos, é necessário definir quais os fatores que 

devem ser melhorados e os que devem ser reduzidos, pois nem todos têm o mesmo valor para 

o cliente, não tendo a mesma influência na satisfação. 

“Revela-se de extrema importância que os gestores se foquem nos fatores que mais 

contribuem para a satisfação dos clientes, já que estes tendem a desvalorizar todos os que são 

mais insignificantes” (Bodet, 2006).  

“A preocupação estratégica dos gestores deve passar por identificar os atributos do 

serviço e a sua contribuição para a satisfação global” (Bodet, 2006).  

 

2. Caraterização do Contexto de Investigação 

 

O ginásio Eden Fit Gym foi o local onde fiz o meu estágio profissional quando acabei a 

licenciatura em Desporto. Localizado em Tavira, este ginásio possui para além da Sala de 

Exercício e de uma Sala de aulas de grupo, também, um gabinete de avaliações físicas e 

antropométricas, espaço outdoor localizado no 1º andar onde existe uma box de crossfit e 

uma pequena sala para aulas de indoor cycling, possui ainda 2 balneários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Instalações da Entidade Figura 3 - Instalações da Entidade 
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Tabela 1 - Tabela de preços  

Dias por semana Preço 

2x Semana 29€ 

3x Semana 41€ 

Livre Trânsito 49€ 

Estudantes/Professores 25€ até às 18h 

 

 

 

 

 

   

  

 

3. Desenho, Procedimentos da Investigação e Enquadramento do Estudo 
 

O presente estudo, de caráter transversal e quantitativo, procurou investigar os fatores 

que favorecem a satisfação dos clientes através da aplicação de um questionário.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4 - Organigrama da Instituição 

Tabela 2 – Desenho do Estudo 
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3.1 Procedimentos 

 

De seguida apresentamos as fases fundamentais que precederam a realização da 

presente dissertação.  

Na primeira fase foi elaborada a seguinte pergunta de partida: “Quai  o  fato es de 

qualidade que se associam à satisfação global do cliente de Ginásio?”. A partir desta seguiu-se 

a pesquisa da literatura existente sobre o tema em diversas bases de dados (PubMed; Web of 

Science;   oQue t e EBSCO) com o  te mo  “ e vice qua ity” (b and image, quality facilities, 

qua ity); “ etention” (adhe ence, behaviou a  intention , fide ity,  oya ty,); “ ati faction” 

(de i hted, enjoy,   ea u e); “cu tome ” (c ient, individua , u e , con ume ) e “ hea th fitne   

c ub” (fitne   cente , hea th c ub, gymnasium). Em função do obtido na revisão sistemática 

procedeu-se à definição do Objetivo Geral.  

Numa segunda fase, procedeu-se à escolha do instrumento para a recolha dos dados 

 e tinente  ao tema e co hido. E  a e co ha  ecaiu  ob e o que tion  io “Gin  io  e  ea th 

Clubs” Costa (2011) que se encontra detalhado mais à frente no presente documento. Quanto 

ao contexto de recolha de dados, o estudo foi desenvolvido num ginásio da cidade de Tavira. 

Depois de obtido o consentimento por parte da direção do ginásio Eden Fit Gym composta 

pelos diretores Alexandre Fernandes e Sara Barão, foi aplicado o questionário. 

O processo de recolha de dados ocorreu entre os meses de janeiro e março através da 

aplicação do questionário em formato on-line inserido na aplicação do Google Forms, cujo 

tempo de preenchimento foi, em média, de 10 minutos. A informação disponibilizada pelos 

sócios teve carater voluntário e foi garantida a confidencialidade. 

 

 3.2 Enquadramento do estudo  

  3.2.1 Objetivo Geral  

 
O objetivo principal desta investigação será alargar o conhecimento sócio demográfico dos 

clientes do ginásio e medir o nível de satisfação global e de lealdade dos mesmos, tentando 

perceber se estas variáveis se influenciam entre si e se correlacionam com outras dimensões 

como a qualidade do serviço, ambiente social e perceção do preço. 
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  3.2.2 Objetivos Específicos 

 
 Aprofundar o conhecimento sócio demográfico dos clientes;  

 Medir o nível da satisfação global, lealdade, qualidade dos serviços, ambiente social e 

perceção do preço dos clientes;  

 Perceber a relação existente entre as dimensões da satisfação global, lealdade, 

qualidade do serviço, ambiente social e perceção do preço;  

 Perceber se a qualidade do serviço do ginásio influencia a satisfação global dos 

clientes;  

 Perceber se o ambiente social do ginásio influencia a satisfação global dos clientes;  

 Perceber se a perceção do preço que os clientes têm do valor mensalidade influencia a 

satisfação global dos clientes;  

 Perceber se a qualidade do serviço do ginásio influencia a lealdade dos clientes;  

 Perceber se o ambiente social do ginásio influencia a lealdade dos clientes;  

 Perceber se a perceção do preço que os clientes têm do valor mensalidade influencia a 

lealdade dos clientes;  

 Perceber se a satisfação global dos clientes do ginásio influencia a lealdade dos 

clientes.  

 
 

  3.2.3 Hipóteses   
 

“As hipóteses são previsões específicas sobre a natureza e a direção do 

relacionamento entre duas variáveis, sendo que são testadas e mensuradas pelos métodos 

  o o to   a a a  e qui a” Souza et a ., (2013, pag...). Assim, tendo como base o objetivo 

principal desta investigação, pretende-se estudar e analisar as relações existentes entre um 

conjunto de variáveis não procurando estabelecer simplesmente uma simples ligação causal, 

mas aferindo a probabilidade de haver uma relação entre as variáveis estabelecidas que 

poderão ser de dependência, de associação e de causalidade (Souza et al., 2013).  
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Dentro desta ótica, surge a necessidade de formular as seguintes hipóteses de 

investigação:  

H1. A qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com a intenção 

de compra e a comunicação boca a boca;  

H2. A qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com o 

comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar de 

fornecedor;   

H3. A qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com a perceção 

do preço tida por parte dos clientes;  

H4. A qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com a satisfação 

global;  

H5. A intenção de compra e comunicação boca a boca relaciona-se significativamente 

com o comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor;  

H6. A intenção de compra e comunicação boca a boca relaciona-se significativamente 

com a perceção do preço dos clientes; 

H7. A intenção de compra e comunicação boca a boca relaciona-se significativamente 

com a satisfação global;  

H8.O Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor, relaciona-se significativamente com a perceção do preço dos clientes; 

H9. O comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor relaciona-se significativamente com a satisfação global;   

H10. A perceção do preço dos clientes relaciona-se significativamente com a satisfação 

global;  

H11. Qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com os grupos 

etários; 

H12. Intenção de compra e comunicação boca a boca relaciona-se significativamente 

com os grupos etários; 

H13. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor relaciona-se significativamente com os grupos etários; 

H14. Perceção do preço dos clientes relaciona-se significativamente com os grupos 

etários; 

H15. Satisfação global relaciona-se significativamente com os grupos etários; 

H16. Qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com o género; 

H17. Intenção de compra e comunicação boca a boca relaciona-se significativamente 
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com o género; 

H18. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor relaciona-se significativamente com o género; 

H19. Perceção do preço dos clientes relaciona-se significativamente com o género; 

H20. Satisfação global relaciona-se significativamente com o género; 

H21. Qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com as 

habilitações literárias; 

H22. Intenção de compra e comunicação boca a boca relaciona-se significativamente 

com as habilitações literárias; 

H23. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor relaciona-se significativamente com as habilitações literárias; 

H24. Perceção do preço dos clientes relaciona-se significativamente com as 

habilitações literárias; 

H25. Satisfação Global relaciona-se significativamente com as habilitações literárias; 

H26. Qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com a frequência 

média semanal; 

H27. Intenção de compra e comunicação boca a boca relaciona-se significativamente 

com a frequência média semanal; 

H28. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor relaciona-se significativamente com a frequência média semanal; 

H29. Perceção do preço dos clientes relaciona-se significativamente com a frequência 

média semanal; 

H30. Satisfação global relaciona-se significativamente com a frequência média 

semanal; 

H31. Qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com a altura do 

dia que frequenta; 

H32. Intenção de compra e comunicação boca a boca relaciona-se significativamente 

com a altura do dia que frequenta; 

H33. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor relaciona-se significativamente com a altura do dia que frequenta; 

H34. Perceção do preço dos clientes relaciona-se significativamente com a altura do 

dia que frequenta; 

H35. Satisfação global relaciona-se significativamente com a altura do dia que 

frequenta; 

H36. Qualidade e imagem do ginásio relaciona-se significativamente com a 
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antiguidade; 

H37. Intenção de compra e comunicação boca a boca relaciona-se significativamente 

com a antiguidade; 

H38. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor relaciona-se significativamente com a antiguidade; 

H39. Perceção do preço dos clientes relaciona-se significativamente com a 

antiguidade; 

H40. Satisfação global relaciona-se significativamente com a antiguidade; 

H01. A qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com a 

intenção de compra e a comunicação  

boca a boca;  

H02. A qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com o 

comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar de 

fornecedor;   

H03. A qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com a 

perceção do preço dos clientes;  

H04. A qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com a 

satisfação global;  

H05. A intenção de compra e comunicação boca a boca não se relaciona 

significativamente com o comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e 

tendência para mudar de fornecedor;  

H06. A intenção de compra e comunicação boca a boca não se relaciona 

significativamente com a perceção do preço dos clientes; 

H07. A intenção de compra e comunicação boca a boca não se relaciona 

significativamente com a satisfação global;  

H08.O Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor, não se relaciona significativamente com a perceção do preço dos 

clientes; 

H09. O comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor não se relaciona significativamente com a satisfação global;   

H010. A perceção do preço dos clientes não se relaciona significativamente com a 

satisfação global; 

H011. Qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com os 

grupos etários; 
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H012. Intenção de compra e comunicação boca a boca não se relaciona 

significativamente com os grupos etários; 

H013. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor não se relaciona significativamente com os grupos etários; 

H014. Perceção do preço dos clientes não se relaciona significativamente com os 

grupos etários; 

H015. Satisfação global não se relaciona significativamente com os grupos etários; 

H016. Qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com o 

género; 

H017. Intenção de compra e comunicação boca a boca não se relaciona 

significativamente com o género; 

H018. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor não se relaciona significativamente com o género; 

H019. Perceção do preço dos clientes não se relaciona significativamente com o 

género; 

H020. Satisfação global não se relaciona significativamente com o género; 

H021. Qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com as 

habilitação literárias; 

H022. Intenção de compra e comunicação boca a boca não se relaciona 

significativamente com as habilitações literárias; 

H023. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor não se relaciona significativamente com as habilitação literárias; 

H024. Perceção do preço dos clientes não se relaciona significativamente com as 

habilitações literárias; 

H025. Satisfação Global não se relaciona significativamente com as habilitações 

literárias; 

H026. Qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com a 

frequência média semanal; 

H027. Intenção de compra e comunicação boca a boca não se relaciona 

significativamente com a frequência média semanal; 

H028. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor não se relaciona significativamente com a frequência média semanal; 

H029. Perceção do preço dos clientes não se relaciona significativamente com a 

frequência média semanal; 

H030. Satisfação global não se relaciona significativamente com a frequência média 
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semanal; 

H031. Qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com a altura 

do dia que frequenta; 

H032. Intenção de compra e comunicação boca a boca não se relaciona 

significativamente com a altura do dia que frequenta; 

H033. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor não se relaciona significativamente com a altura do dia que frequenta; 

H034. Perceção do preço dos clientes não se relaciona significativamente com a altura 

do dia que frequenta; 

H035. Satisfação global não se relaciona significativamente com a altura do dia que 

frequenta; 

H036. Qualidade e imagem do ginásio não se relaciona significativamente com a 

antiguidade; 

H037. Intenção de compra e comunicação boca a boca não se relaciona 

significativamente com a antiguidade; 

H038. Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor não se relaciona significativamente com a antiguidade; 

H039. Perceção do preço dos clientes não se relaciona significativamente com a 

antiguidade; 

H040. Satisfação global não se relaciona significativamente com a antiguidade.  

 

  3.2.4 População e Amostra  

 
No que diz respeito a este estudo, a população será constituída por todos os clientes 

ativos do ginásio Eden Fit Gym. A amostra será integrada por todos os clientes que 

responderem aos questionários no próprio ginásio.  

O método de amostragem a utilizar será o método probabilístico, através de uma 

amostragem aleatória simples. 

 

  3.2.5 Instrumento  

 
A recolha de dados será efetuada no ginásio “Eden Fit Gym” e o instrumento a ser 

utilizado será um inquérito por questionário concebido por Costa (2012) adaptado por Ferreira 
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que permite recolher a informação sobre as diferentes variáveis presentes na vida de um 

ginásio e que coincidem com os objetivos desta proposta de investigação.  

O questionário é constituído na sua totalidade por 60 questões organizadas em 6 

grupos: Grupo A – Qualidade e imagem do ginásio; Grupo B e C – Grau de concordância do 

comportamento do cliente para com o ginásio; Grupo D – Perceção do cliente quanto aos 

preços do ginásio; Grupo E – Grau de satisfação dos clientes em relação ao ginásio; Grupo F – 

Caracterização sociodemográfica dos clientes do ginásio. 

De salientar que todos os itens serão medidos numa escala tipo Likert de 7 pontos, 

onde 1 expressa a máxima discordância ou insatisfação e 7 a concordância ou satisfação total 

com exceção do  3 iten  que ava iam a  e ceção do   eço em que 1  i nifica “ba ato” e 7 

“ca o”. 

  3.2.6 Tipo de Estudo  

 

O tipo de estudo será de carácter transversal e quantitativo procurando dar resposta 

aos objetivos definidos no âmbito desta investigação e já anteriormente referidos. 

  3.2.7 Recolha e tratamento de dados  

 

Numa fase inicial, em concordância com a direção do ginásio “Eden Fit Gym” foi obtida 

a autorização para a divulgação e posterior distribuição dos questionários ao máximo número 

de clientes ativos do mesmo.  

No que diz respeito à recolha de dados, esta foi feita sob a forma de um inquérito por 

questionário aplicado direta e pessoalmente no próprio ginásio pelo investigador e pela 

direção do ginásio Eden Fit Gym e fornecido em suporte de papel a todos os clientes ativos. 

Desta forma, os clientes foram convidados a responder de forma voluntária no ato de entrada 

no ginásio.  

Para um correto tratamento e análise dos dados recolhidos através dos questionários 

procedeu-se à utilização do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

24.0, para Windows.  

Inicialmente e de modo a analisar os resultados obtidos, realizou-se a análise 

exploratória dos dados relativos às questões sociodemográficas dos inquiridos. Seguidamente 

procedeu-se à análise descritiva, correlação entre as dimensões (coeficiente de correlação de 

Pearson) e a Anova (comparação entre variáveis). Por último, sucedeu-se a validação das 

hipóteses previamente definidas. 
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Em relação a estas duas análises: 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) ou coeficiente de correlação produto-

momento ou o r de Pearson mede o grau da correlação linear entre duas variáveis 

quantitativas. É um índice adimensional com valores situados ente -1,0 e 1.0 inclusive, que 

reflete a intensidade de uma relação linear entre dois conjuntos de dados.  

Análise de variância  (ANOVA) é a técnica estatística que permite avaliar afirmações 

sobre as médias de populações. Visa, fundamentalmente, verificar se existe uma diferença 

significativa entre as médias e se os fatores exercem influência em alguma variável 

dependente. 

A análise de variância compara médias de diferentes populações para verificar se essas 

populações possuem médias iguais ou não. Assim, essa técnica permite que vários grupos 

sejam comparados a um só tempo. Por outras palavras, a análise de variância é utilizada 

quando se quer decidir se as diferenças amostrais observadas são reais (causadas por 

diferenças significativas nas populações observadas) ou casuais (decorrentes da mera 

variabilidade amostral). Portanto, essa análise parte do pressuposto que o acaso só produz 

pequenos desvios, sendo as grandes diferenças geradas por causas reais (Milone, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Signific%C3%A2ncia_estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Signific%C3%A2ncia_estat%C3%ADstica
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CAPÍTULO III – Apresentação e discussão de resultados de 

investigação 

 1. Resultados Obtidos 

  1.1 Análise exploratória de dados  
 

O estudo desenvolveu-se no ginásio “Eden Fit Gym”, durante os meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2019, sendo que, foram recolhidos um conjunto de inquéritos válidos, 

que representam 37% dos clientes ativos do ginásio. A informação sociodemográfica e de 

caracterização dos clientes do ginásio relativamente à amostra em estudo que é constituída 

por 74 indivíduos, será caracterizada de seguida relativamente ao sexo, idade, habilitações 

literárias, frequência média semanal, altura do dia em que frequenta o ginásio e a antiguidade 

da inscrição no mesmo. 

 

         
 
 

  

 Em relação à análise relativamente ao sexo dos clientes do Ginásio Eden Fit, podemos 

constatar que existem, na amostra mais clientes do sexo feminino, existindo uma diferença de 

19%. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Quando realizamos a análise da idade dos inquiridos, podemos salientar que 62,1% 

dos mesmos têm 31 ou mais anos e que o intervalo com maior frequência é o dos 31 aos 40 

anos, onde existem 18 clientes com essas idades. Podemos salientar também um relevante 

Tabela 3 - Sexo 

Tabela 4 – Idade Intervalos 
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número de clientes com idades compreendidas entre 41 e 50 anos e mais do que 50 anos (14 

clientes cada). Em relação ao intervalo de idades com menor afluência no ginásio podemos ver 

que são os clientes com idades compreendidas entre 21 e 25 anos. 
 
        

 

  

  

 

 

 

 

 Quando analisamos os dados relativos às habilitações literárias dos clientes que 

frequentam o “Eden Fit” podemos constatar que a grande maioria (90,5%) possui o ensino 

secundário ou superior, sendo que mais de metade dos clientes questionados têm o ensino 

secundário (58,1%), sendo a menor frequência de indivíduos com habilitações ao nível do 

ensino básico.  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em relação à análise da frequência semanal dos clientes do ginásio, podemos ver que a 

a maioria dos clientes (68,9%) frequenta o ginásio 2 ou 3 vezes por semana, sendo que uma 

percentagem muito significativa (45,9%) o faz 3 vezes por semana. A menor frequência 

semanal dos clientes que vão ao ginásio é de 0 a 1 vezes por semana com apenas 4,1%. 

Tabela 5 – Habilitações Literárias 

Tabela 6 – Frequência Semanal 
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 Em relação à altura do dia em que os clientes frequentam o ginásio podemos constatar 

que há três alturas do dia em que vão menos clientes sendo estas de manhã até às 9h, hora do 

almoço das 12h às 14h e de noite depois das 21h, fazendo um total de 8,2%. Em relação à 

altura do dia que tem mais clientes a frequentar o ginásio, esta é ao final da tarde, das 18h às 

21h, com mais de metade da percentagem (51,4%). 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 Analisando os dados relativamente à antiguidade, dos inquiridos os que tinham maior 

percentagem frequentavam o ginásio entre 6 meses e 1 ano (28,4%), logo seguido dos que 

são clientes do ginásio há mais de 4 anos, com 24,3% e há 2 anos (21,6%). A menor 

percentagem foi a de clientes que já frequentavam o ginásio há 3 anos. 

 

Tabela 7 – Altura do dia que frequenta 

Tabela 8 - Antiguidade 
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1.1 Análise Correlacional e Comparativa 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 

 

 

 At av   da an  i e co  e aciona  ent e a  dimen õe  em e tudo, a “Qua idade e 

imagem do  in  io”  e aciona- e  i nificativamente com a “Intenção de com  a e 

comunicação boca a boca”, “Com o tamento de  ec amação,  en ibi idade ao   eço e 

tend ncia  a a muda  de fo necedo ” e “Sati fação G oba ”. A “Intenção de com  a e 

comunicação boca a boca”  e aciona- e  i nificativamente com “Com o tamento de 

 ec amação,  en ibi idade ao   eço e tend ncia  a a muda  de fo necedo ” e “Sati fação 

  oba ”. O “Com o tamento de  ec amação,  en ibi idade ao   eço e tend ncia  a a muda  

de fo necedo ”  e aciona-se  i nificativamente com “ e ceção do   eço do  c iente ” e 

“Sati fação   oba ”. 

Validam-se assim as hipóteses: H1, H2, H4, H5, H7, H8, H9, em relação ao grau de 

significância entre elas.  

 

Tabela 9 - Correlações 
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 A média de respostas em relação à dimensão “qualidade e imagem do ginásio” é de 

6,09, o que nos permite identificar que praticamente todos os clientes das mais variadas 

idades estão satisfeitos com esta dimensão. 

 Em relação à dimensão “Intenção de compra e comunicação boca a boca” a sua média 

de respostas é de 6,05 sendo também positiva numa escala de 1 a 7, posso concluir que 

qualquer individuo de qualquer grupo etário está satisfeito com a intenção de compra e 

comunicação boca a boca. 

 Falando agora na dimensão “Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço 

e tendência para mudar de fornecedor” tem a média positiva mais baixa (3,66), esta não deixa 

de ser uma média positiva mas sendo baixa permite concluir que não é uma dimensão a ter 

em conta aquando da escolha deste ginásio por parte dos clientes.  

 Em relação à dimensão quatro deste questionário “Perceção do preço dos clientes” 

tem uma média que podemos considerar positiva mas não tanto, essa média é de 4,71, 

estando ainda um pouco longe do 7 o que nos permite concluir que em relação ao preço, 

qualquer que seja a idade dos clientes não se importam muito com o preço. 

 Por último, quando analisamos a dimensão “Satisfação Global” como esta tem uma 

média de 5,89. 

 Comparando com o caso prático ISEPGYM, Rocha (2017), podemos concluir em ambos 

as entidades não existem dados estatísticos significativos para todas as dimensões 

independentemente da idade. 

 

 

1.2 – Análise comparativa entre grupos de sujeitos para as 5 dimensões em análise 

                   1.2.1 – Comparação dos resultados de acordo com os grupos etários 
 

                                 Tabela 10 – ANOVA Grupos etários 

 
 



47 
 

 1.2.2 Comparação dos resultados de acordo com o Género 
 
 

                           

 

  

 

 

  

 

 A média de respostas em relação à dimensão “qualidade e imagem do ginásio” é de 

6,09, ou seja, positiva. 

 Em relação à dimensão “Intenção de compra e comunicação boca a boca” a sua média 

de respostas é de 6,05 sendo também positiva numa escala de 1 a 7. Falando agora na 

dimensão “Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudar 

de fornecedor” tem a média mais baixa (3,66). 

 Em relação à dimensão quatro deste questionário “Perceção do preço dos clientes” 

tem uma média que podemos considerar positiva mas não tanto. 

 Por último, quando analisamos a dimensão “Satisfação Global” como esta tem uma 

média de 5,89. 

 Comparando com o caso prático ISEPGYM, Rocha (2017), podemos concluir em ambos 

as entidades não existem dados estatísticos significativos para todas as dimensões 

independentemente do género. 

 

 

 

 

Tabela 11 – ANOVA Género 
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1.2.3 Comparação dos resultados de acordo com a Habilitações Literárias 

 

                       
Tabela 12 – ANOVA Habilitações Literárias 

 

 

 A média de respostas em relação à dimensão “qualidade e imagem do ginásio” é de 

6,09, ou seja, positiva. 

 Em relação à dimensão “Intenção de compra e comunicação boca a boca” a média de 

respostas é de 6,05 sendo também positiva numa escala de 1 a 7. 

 Falando agora na dimensão “Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço 

e tendência para mudar de fornecedor” tem a média mais baixa (3,66). 

 Em relação à dimensão quatro deste questionário “Perceção do preço dos clientes” 

tem uma média que podemos considerar positiva mas não tanto, essa média é de 4,71, 

estando ainda um pouco longe do 7 o que posso concluir que em relação ao preço, qualquer 

que seja a habilitação literária o valor da prestação do ginásio não está em causa. 

 Por último, quando analisamos a dimensão “Satisfação Global” esta tem uma média 

de 5,89, podemos concluir que no global praticamente todos os sujeitos estão satisfeitos 

independentemente da sua habilitação literária.  

 Comparando com o caso prático ISEPGYM, Rocha (2017), podemos concluir em ambos 

as entidades não existem dados estatísticos significativos para todas as dimensões 

independentemente das Habilitações Literárias dos atletas do ginásio. 
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1.2.4 Comparação dos resultados de acordo com a frequência média semanal no 

ginásio 

 

                           
Tabela 13 – ANOVA Frequência média semanal 

 

 
  A média de respostas em relação à dimensão “qualidade e imagem do 

ginásio” é de 6,09, ou seja, positiva. 

 Em relação à dimensão “Intenção de compra e comunicação boca a boca” a média de 

respostas é de 6,05 sendo também positiva numa escala de 1 a 7. 

 Falando agora na dimensão “Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço 

e tendência para mudar de fornecedor” tem a média mais baixa (3,66). 

 Em relação à dimensão quatro deste questionário “Perceção do preço dos clientes” 

tem uma média que podemos considerar positiva mas não tanto, essa média é de 4,71. 

 Por último, quando analisamos a dimensão “Satisfação Global” esta tem uma média 

de 5,89, podemos concluir que no global praticamente todos os sujeitos estão satisfeitos 

independentemente da sua habilitação literária.  

 Comparando com o caso prático ISEPGYM, Rocha (2017), podemos concluir que 

contrariamente aos resultados obtidos no seu estudo, que indicam que não há diferenças 

significativas em todas as dimensões em relação à frequência média semanal, no entanto, no 

meu estudo o “Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para 

mudar de fornecedor”, relaciona-se significativamente (,031) com a frequência média semanal 

no ginásio.  
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 A causa desta relação não é tão positiva devido à reclamação dos atletas que podem 

ter tendência a mudar de fornecedor devido à sua frequência no ginásio, por exemplo, pagar o 

mesmo valor dependendo do número de vezes que frequenta o ginásio, logo os atletas 

tendem a reclamar a sensibilidade com os preços e mudança de ginásio. 

Deste modo valida-se a hipótese H28. 

 

1.2.5 Comparação dos resultados em função da altura do dia em que os clientes frequentam 

o ginásio 

 

                           
Tabela 14 – ANOVA Altura do dia que frequentam 

 
 

 A média de respostas em relação à dimensão “qualidade e imagem do ginásio” é de 

6,09, ou seja, positiva.  

 Em relação à dimensão “Intenção de compra e comunicação boca a boca” a sua média 

de respostas é de 6,05 sendo também positiva numa escala de 1 a 7. 

 Falando agora na dimensão “Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço 

e tendência para mudar de fornecedor” tem a média mais baixa (3,66). 

 Em relação à dimensão quatro deste questionário “Perceção do preço dos clientes” 

tem uma média que podemos considerar positiva mas não tanto, essa média é de 4,71, 

estando ainda um pouco longe do 7. 

 Por último, quando analisamos a dimensão “Satisfação Global” como esta tem uma 

média de 5,89. 
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 Comparando com o caso prático ISEPGYM, Rocha (2017), podemos concluir em ambas 

as entidades não existem dados estatísticos significativos para todas as dimensões em função 

da altura do dia em que os clientes frequentam o ginásio. 

 

1.2.6 Comparação dos resultados de acordo com a antiguidade da inscrição no ginásio 

                 
Tabela 15 – ANOVA Antiguidade 

 

 
 A média de respostas em relação à dimensão “qualidade e imagem do ginásio” é de 

6,09, ou seja, positiva. 

 Em relação à dimensão “Intenção de compra e comunicação boca a boca” a sua média 

de respostas é de 6,05 sendo também positiva numa escala de 1 a 7 

 Falando agora na dimensão “Comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço 

e tendência para mudar de fornecedor” tem a média mais baixa (3,66). 

 Em relação à dimensão quatro deste questionário “Perceção do preço dos clientes” 

tem uma média que podemos considerar positiva mas não tanto, essa média é de 4,71, 

estando ainda um pouco longe do 7. 

 Por último, quando analisamos a dimensão “Satisfação Global” como esta tem uma 

média de 5,89. 

 Comparando com o caso prático ISEPGYM, Rocha (2017), posso concluir que este, no 

seu estudo, encontrou dados estatísticos significativos na “Qualidade de serviço” enquanto 

que no nosso estudo não há diferenças estatísticas significativas quando comparamos a 

Antiguidade da inscrição no ginásio às várias dimensões em estudo. 
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CAPÍTULO IV – Conclusões, limitações, recomendações de 

investigação 

 

 1.1 Conclusões  
 

 Foram analisados 74 questionários na Entidade “Ginásio Eden  it” ent e o  me e  de 

Janeiro, Fevereiro e Março de 2019. 

 A presente investigação baseou-se sobre a temática da satisfação e fidelização de 

clientes na área do fitness, especificamente no ca o    tico do “Gin  io Eden  it” localizado 

em Tavira, no Algarve. Os objetivos com a realização deste estudo seriam de compreender de 

forma geral a opinião dos clientes do ginásio, tendo como base vários fatores e dimensões que 

contribuíram para um conhecimento aprofundado dos mesmos.  

 A nível social e demográfico podemos concluir que os atletas na sua maioria são do 

sexo feminino e a maioria de idades são de 31 anos com 24,3%. Em relação às habilitações 

literárias a maior parte dos clientes têm o ensino secundário e a  maioria dos clientes (68,9%) 

frequenta o ginásio 2 ou 3 vezes por semana, sendo que uma percentagem muito significativa 

(45,9%) o faz 3 vezes por semana. 

 A maio ia do  c iente  do  in  io “Eden  it Gym” vão t eina  ao fina  da ta de, ent e a  

18 e as 21 horas, facto que deve-se talvez pela questão de horários de trabalho e ainda porque 

muitas aulas de grupo são realizadas nessas horas. Por último, em relação à antiguidade, a 

maioria dos inquiridos frequenta frequentavam o ginásio entre 6 meses e 1 ano (28,4%) 

 As principais dimensões presentes neste estudo são: Qualidade e imagem do ginásio; 

Intenção de compra e comunicação boca a boca; tendência para mudar de fornecedor; 

perceção do preço e Satisfação global 

 Tendo como objetivo principal medir o nível destas dimensões nos clientes e 

compreender até que ponto estas se correlacionam e influenciam entre si e também com as 

restantes, podemos concluir que entre si ao nível da correlação praticamente todas 

relacionam-se umas com as outras à exceção de: Qualidade e imagem do ginásio e perceção 

do preço; Intenção de compra e comunicação boca a boca e perceção do preço; Perceção do 

preço e a Satisfação Global. Isto mostra-nos que para os clientes a perceção do preço não é 

uma dimensão tão importante para os clientes do ginásio, não influenciando na apreciação 

global e na escolha deste.  
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Em relação às dimensões referidas anteriormente, estas são comparadas com os grupos de 

sujeitos em relação a: Grupos etários; Género; Habilitações Literárias, Frequência média 

semanal; Altura do dia que frequentam e Antiguidade no ginásio. 

   

 Por último pretendemos delinear algumas limitações encontradas ao longo deste 

estudo, e também realizar algumas recomendações e sugestões para a estruturação e 

desenvolvimento de futuras investigações. 

 

 1.2. Limitações 
 

 A falta de pessoal a frequentar o ginásio e ainda o facto de ter que realizar diversas 

aulas e treinos de PT e não conseguir que as pessoas pudessem realizar na hora os 

questionários foi uma das limitações que encontrámos na realização rápida da análise dos 

questionários. Outra das limitações encontradas prende-se com o facto do ginásio não ser de 

nenhuma cadeia de ginásios e ter que limitar a nossa pesquisa apenas em pessoas de Tavira, 

ou freguesias perto de Tavira.  

 

 1.3. Recomendações de investigação 
 

 Surgem assim recomendações para investigações futuras onde saliento a importância 

de alargar amostras realizando talvez um estudo longitudinal em ginásios que tenham diversas 

cadeias, podendo assim analisar questionários da mesma companhia de ginásios mas em 

diversas localidades, de maneira a ter um estudo mais amplo e conseguindo ter mais 

diversidade de dados e conclusões a retirar. 
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