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O sócio está satisfeito quando compreende, responde ou supera as suas necessidades (GarcíaJFernández, GálvezJRuíz,
FernándezJGavira, VélezJColón, Pitts & BernalJGarcía, 2017). A qualidade do serviço é assumida como a avaliação ou atitude
face a um serviço (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1988). As experiências e/ou expetativas do sócio relacionamJse com a
qualidade do serviço que, por sua vez, antecedem a satisfação do sócio e, por fim, antecipa a intenção de compra (Bodet,
2012). Esta relação dinâmica demonstra uma forte ligação entre a qualidade do serviço e retenção de sócios em ginásios
(Murray & Howat, 2002). O objetivo deste estudo é analisar a influência da qualidade de serviços na satisfação global de sócios
em ginásios.

A amostra foi composta por 172 sócios de um ginásio de Beja, Baixo AlentejoJPortugal com média de idades de 37,47� 11,7
anos. O questionário aplicado (Costa, 2011) é constituído por questões de natureza sociodemográfica e 54 questões de
caracterização do cliente (organizadas em 5 fatores: perceção sobre a qualidade e imagem do ginásioj intenção de compra e
comunicaçãoj comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e tendência para mudarj perceção do preço, satisfação
global dos sócios). Os itens são medidos numa escala de Likert de 7 pontos (1Jmáxima discordância ou insatisfação/ 7J
concordância ou satisfação total, com a exceção dos itens que avaliam a perceção do preço em que 1J“Barato” e 7J“Caro).
Posteriormente adaptouJse a escala para um sistema de classificação organizado em “Insatisfeito”, “Nem Insatisfeito/ Nem
Satisfeito” e “Muito Satisfeito”. Foi efetuada uma análise descritiva e inferencial através do software IBM ® SPSS ®, versão 24.0.
Foi utilizado o teste quiJquadrado (p < 0.05).

A relação da satisfação global com variáveis sociodemográficas, de utilização do ginásio e da qualidade é apresentada nas
tabelas seguintes. Os valores apresentados são expressos em n (%).

Os resultados revelaram que a maioria dos sócios está “muito satisfeito” com o ginásio, não tendo sido encontradas diferenças
significativas entre género, idade, habilitações académicas e variáveis de utilização do ginásio. Contudo, foram encontradas
diferenças significativas (p < 0.001) revelando uma associação positiva entre a elevada satisfação global dos sócios com a
qualidade de equipamentos, relação qualidadeJpreço e qualidade dos serviços. Assim, é possível concluir que a qualidade
percecionada está fortemente relacionada com o elevado grau de satisfação dos sócios.
Futuramente, seria pertinente fortalecer os resultados obtidos envolvendo um número maior de ginásios. Adicionalmente, seria
interessante também compreender a influência das interações pessoais e da relação qualidadeJpreço na retenção dos sócios.
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