
Anexo I – Instrumento de Coleta de dados.

Quest.______/_____

Pesquisa de Opinião

Prezado cliente da Academia SESC, 

Esta pesquisa é uma iniciativa da Direção da Academia SESC em parceria com a Faculdade de Educação Física
da Universidade de Brasília através do Programa de Iniciação Científica ProIC/DPP/UnB sob a coordenação do Prof.
Américo Pierangeli Costa. O objetivo da pesquisa é identificar fatores de qualidade percebida por clientes de academias
de ginástica. Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho e para que a Academia do SESC possa
continuar oferecendo sempre um serviço que supere suas expectativas. Cabe ressaltar que em nenhum momento será feita
a identificação do respondente e que o sigilo das informações será plenamente preservado. Por sua especial colaboração,
antecipamos nossos mais sinceros agradecimentos!

Contatos: pierangeli@unb.br – (61)3107-2538

1. ORDENE de 1 a 6 seus objetivos ao praticar exercícios na academia. 
(Sendo 1 = objetivo mais importante, 2 = segundo mais importante, 3 = terceiro, 4 = quarto, 5 = quinto e 6 = sexto.)

___ Estética

___ Saúde

___ Lazer

___ Social / Grupo

___ Condicionamento Físico

___ Qualidade de vida/bem estar

2. Marque X para cada afirmativa relacionada a esta academia, de acordo com a seguinte escala de concordância: 

(DT) Discordo Totalmente (1) ____(2) ____(3) ____(4) ____(5) Concordo Totalmente (CT). 
Caso não saiba responder algum item marque (NA) Não se Aplica.

Afirmativas DT CT NA

Os professores da academia o conhecem bem e tem interesse pelo seu progresso. (1) (2) (3) (4) (5)
Os professores da academia são pacientes e sensíveis às queixas, demonstrando atenção 
suficiente e disponibilidade em ajudar.

(1) (2) (3) (4) (5)

As instalações (salas e infraestrutura) são modernas. (1) (2) (3) (4) (5)

Os vestiários são limpos. (1) (2) (3) (4) (5)

Os funcionários do serviço de atendimento ao cliente possuem boa apresentação e asseio. (1) (2) (3) (4) (5)

Tenho oportunidade de estabelecer novos e bons contatos na academia. (1) (2) (3) (4) (5)

A limpeza do ambiente de treino é adequada. (1) (2) (3) (4) (5)

O serviço de atendimento ao cliente presta informações eficientes sobre as aulas e programas. (1) (2) (3) (4) (5)

A interação entre os alunos é boa. (1) (2) (3) (4) (5)

A manutenção do vestiário quanto à reposição de materiais de higiene é adequada. (1) (2) (3) (4) (5)

Recomenda esta academia para parentes e amigos. (1) (2) (3) (4) (5)

Os equipamentos estão sempre limpos. (1) (2) (3) (4) (5)

Sente-se motivado pelos professores. (1) (2) (3) (4) (5)

Considera-se leal a esta academia de ginástica. (1) (2) (3) (4) (5)

Os equipamentos são aparentemente modernos. (1) (2) (3) (4) (5)

A academia é bem localizada. (1) (2) (3) (4) (5)

A variedade de equipamentos atende suas expectativas. (1) (2) (3) (4) (5)

Os horários dos programas/aulas são bem organizados. (1) (2) (3) (4) (5)

O acesso à academia é bom. (1) (2) (3) (4) (5)

Os professores da academia possuem competências necessárias e prestam serviços consistentes. (1) (2) (3) (4) (5)
Os professores da academia são agradáveis e cordiais mantendo uma boa interação com os 
alunos.

(1) (2) (3) (4) (5)

Sente-se parte de um grupo, quando está junto com as pessoas que frequentam a academia. (1) (2) (3) (4) (5)

Pretende continuar frequentando esta academia. (1) (2) (3) (4) (5)

Os funcionários do serviço de atendimento ao cliente são cordiais e atenciosos. (1) (2) (3) (4) (5)
Os funcionários do serviço de atendimento ao cliente atendem prontamente às reclamações e 
problemas.

(1) (2) (3) (4) (5)

Existe facilidade de horários para os programas/aulas. (1) (2) (3) (4) (5)
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Verso   

3. INFORMAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS E O SESC

Afirmativas DT CT
Prefere contratar os serviços de academias por pacotes (várias atividades). (1) (2) (3) (4) (5)
Está disposto a pagar um pouco mais por pacotes de atividades. (1) (2) (3) (4) (5)
Prefere contratar uma atividade com horário determinado e valor separado de pacotes. (1) (2) (3) (4) (5)
Está satisfeito com o valor que pago por atividades (modalidades) esportivas do SESC. (1) (2) (3) (4) (5)
Está satisfeito com relação ao preço das atividades (modalidades) esportivas do SESC em relação 
aos concorrentes.

(1) (2) (3) (4) (5)

Está satisfeito com a localização do SESC em relação aos concorrentes. (1) (2) (3) (4) (5)

3.1 Quantas vezes você já iniciou um programa de treinamento nos últimos 3 anos (desconsidere férias)?

[   ] uma vez [   ] duas vezes [   ] três vezes [   ] quatro vezes [   ] cinco vezes ou mais

3.2 Quais modalidades da academia você pratica?

[   ] Musculação:   (   ) Manhã (   ) Tarde (   ) Noite [   ] Natação [   ] Ballet 
[   ] Localizada

[   ] Jump

[   ] Pilates Solo

[   ] Funcional

[   ] Hidroginástica

[   ] Alongamento

[   ] Jazz    [   ] Dança Cigana

[   ] Spinning 
3.3 Há quanto tempo você frequenta esta academia?

[   ] até 6 meses  [   ] entre 6 meses e 1 ano  [   ] entre 2 e 3 anos  [   ] entre 4 e 5 anos  [   ] acima de 6 anos
3.4 Quantas vezes por semana você frequenta esta academia?

[   ] 1 vez  [   ] 2 vezes   [   ] 3 vezes  [   ] 4 vezes  [   ] 5 vezes ou mais
3.5 Qual é sua categoria no SESC:

[   ] Comerciário      [   ] Conveniado      [   ] Usuário      [   ] Gerontologia

4. INFORMAÇÕES PESSOAIS
4.1 Gênero:

[   ] masculino  [   ] feminino

4.2 Idade: [   ] 15 a 20 anos [   ] 41 a 50 anos

[   ] 21 a 30 anos [   ] 51 a 60 anos

[   ] 31 a 40 anos [   ] acima de 61 anos
4.3 Estado civil: 

[   ] solteiro  [   ] casado/união estável  

[   ] separado  [   ] viúvo

4.4 Educação: [   ] Fundamental  [   ] Superior completo 

[   ] Médio [   ] Especialização   

[   ] Superior incomp. [   ] Mestrado/Doutorado
4.5 Número de Pessoas da família, incluindo você, residentes no lar:

[   ] 1   [   ] 2   [   ] 3   [   ] 4   [   ] 5 ou mais...

4.6 Número de pessoas da família, incluindo você,  que frequentam esta academia:

[   ] 1   [   ] 2   [   ] 3   [   ] 4   [   ] 5 ou mais...
4.7 Em qual região você reside?
[   ] Águas Claras
[   ] Brazlândia
[   ] Candangolândia
[   ] Ceilândia 
[   ] Cruzeiro
[   ] Gama 

[   ] Guará 
[   ] Itapuã
[   ] Jard. Botânico
[   ] Lago Norte
[   ] Lago Sul
[   ] N.Bandeirante

[   ] Paranoá
[   ] Park Way
[   ] Planaltina
[   ] Plano Piloto 
[   ] Rec. das Emas 
[   ] Riacho Fundo

[   ] Riacho Fundo II 
[   ] Samambaia 
[   ] Santa Maria
[   ] São Sebastião 
[   ] SCIA /SIA
[   ] Sobradinho 

[   ] Sobradinho II 
[   ] Sudoeste 
[   ] Octogonal 
[   ] Taguatinga 
[   ] Varjão 
[   ] Entorno

4.8 Renda Familiar Mensal Bruta:

[   ] R$ 678,00 a R$ 3.390,00 (1 a 5 salários min.)

[   ] R$ 3.391,00 a R$ 6.780,00 (5 a 10 salários min.)

[   ] R$ 6.781,00 a R$ 13.560,00 (10 a 20 salários min.)

[   ] R$ 13.561,00 a R$ 20.340,00 (20 a 30 salários min.)

[   ] R$ 20.341,00 a R$ 27.120,00 (30 a 40 salários min.)

[   ] Mais de R$ 27.121,00 (40 salários mín.)
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RESUMO

A prática de atividade física como caminho para uma vida saudável é cada vez

mais divulgada pelos meios de comunicação, fazendo com que as pessoas tornem-se

adeptas desse estilo de vida, gerando assim um mercado crescente para as academias de

ginástica, que inovam e criam novas práticas para chamar a atenção de tal publico. Para

conquistar  e  fidelizar  mais  clientes,  donos  e  gestores  de  academias  de  ginástica

começam  a  investir  em  estratégias  de  marketing,  como  a  tratada  neste  trabalho,

chamada  segmentação  de  mercado.  O  objetivo  geral  deste  trabalho  consistiu  em

identificar quantos e quais são os segmentos do mercado de fitness de Brasília. Para o

desenvolvimento da pesquisa e coleta dos dados, utilizamos um questionário elaborado

a  partir  da  escala  proposta  por  Costa,  Rezende  e  Mesquita  (2012),  preenchido  por

alunos  de três  unidades  de uma rede  de academias  localizadas  em Brasília.  Após a

análise dos dados coletados foi possível identificar três segmentos, sendo eles, muito

satisfeitos, seguido dos satisfeitos e por último, os insatisfeitos. O nível de educação

parece  influenciar  no  grau  de  percepção  de  qualidade  dos  clientes,  assim como os

frequentadores da manhã apresentam melhores percepções de qualidade do que os da

noite. As demais variáveis demográficas não caracterizaram predominância nos grupos

analisados.

Palavras-chave:  Qualidade Percebida;  Segmentação de Mercado; Academias de

Ginástica.

ABSTRACT

The  practice  of  physical  activity  as  a  path  to  a  healthy  life  is  increasingly

publicized by means of communication,  making as people become adherents of this

lifestyle,  thus  generating  a  growing  market  for  gyms  that  innovate  and create  new

Practices to draw the attention of such a public. To gain and retain more customers,

owners and managers of fitness centers begin to invest in marketing strategy, such as the

one dealt with in this work, called market segmentation. The general objective of this

work was to identify how many and which are the segments of the fitness market of

Brasilia. For the development of the research and data collection, it uses a questionnaire

elaborated from the scale proposed by Costa, Rezende and Mesquita (2012), filled by

students  from three  units  of  a  network  of  academies  located  in  Brasilia.  After  an
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analysis of the collected data, it was possible to identify three segments, which were

very satisfied, followed by the results and, finally, the dissatisfied ones. The level of

customer perception of quality, as well as the morning visitors, improved in quality. As

other demographic variables did not characterize predominance in the groups analyzed.

Keywords: Perceived Quality; Market Segmentation; Fitness Centers.
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INTRODUÇÃO

O  mercado  de  fitness tem  aumentado  significativamente  nos  últimos  anos

(SILVA et al. 2011), exigindo mais e melhor qualidade (FERREIRA, 2001) e também

“impulsionado pelos que procuram melhor qualidade de vida e saúde e por aqueles que

anseiam  os  padrões  de  beleza  socialmente  valorizados”  (PINHEIRO;  PINHEIRO,

2006).

Os benefícios da prática de atividade física vêm sendo muito divulgados pelos

meios de comunicação, o que atinge indivíduos de várias classes sociais que hoje são

adeptos às academias de ginástica e com isto as organizações neste setor vem ocupando

cada vez mais espaço no contexto social (MARCELLINO, 2003; COSTA et al. 2012). A

sociedade está mais consciente de que é importante manter o corpo em movimento e

boa parte  dessa conscientização ocorre também através  das  mídias:  televisão,  rádio,

revistas e internet (MARTINS et al. 2011), por outro lado, Kang (2010), acredita que

informar as pessoas sobre os benefícios das atividades físicas para a saúde nunca é o

suficiente para mudar o estilo de vida delas.

A segmentação da base de clientes em academias brasileiras de ginástica ainda é

pouco  utilizada,  principalmente  nas  menores,  e  tem  como  principal  objetivo  a

otimização das ações de relacionamento. Desde muito tempo já se sabe que os clientes

não são iguais, portanto não devem ser tratados da mesma maneira (RIBEIRO; SANT

´ANNA, 2010).

Os prestadores de serviços lutam para deixar o cliente encantado e superar suas

expectativas. Para conquistar os clientes é necessário conhecer as suas necessidades,

identificar os produtos e serviços que agradam o cliente  e oferecer  um atendimento

espetacular, pois assim o cliente se fideliza (MORAIS; ZULIETTI, 2008).

Os clientes satisfeitos com os serviços oferecidos pelas academias de ginástica

estão mais propensos a participar frequentemente do ambiente do que os consumidores

insatisfeitos (VALLETE-LORENCE et al. 2010).

Devido à heterogeneidade de comportamentos dentre os clientes a segmentação

de  mercado  com base  na  qualidade  percebida  por  frequentadores  de  academias  de

ginástica se torna um trabalho relevante. O objetivo geral deste trabalho foi identificar e
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segmentar os diversos tipos de clientes que procuram por serviços na área de fitness em

Brasília.

REVISÃO DE LITERATURA

Academia de ginástica

Academias de ginástica, segundo  Toscano (2001) descreve, “são os centros de

atividades físicas onde se presta um serviço de avaliação, prescrição e orientação de

exercícios físicos, sob supervisão direta de profissionais de educação física.” Esse é um

elemento de ligação entre os setores de lazer/entretenimento, saúde e estética em seu

segmento (SCALDAFERRI; MATOS, 2007).

Antes voltadas apenas para o rendimento, as práticas corporais começaram a ser

procuradas como forma de lazer e culto ao corpo por pessoas normais, fazendo com que

surgisse  a  necessidade  da  criação  de  espaços  coletivos  denominados  academias  de

ginástica, onde tais atividades pudessem ser desenvolvidas nos momentos livres. Em

pouco  tempo  houve  uma  grande  expansão  na  quantidade  de  academias,

desenvolvimento  esse,  que  pode  ser  verificado  até  na  economia  de  diversos  países

(LEMOS, 2006).

Espaço  de  atuação  dos  profissionais  de  Educação  Física,  as  academias  de

ginástica tem como função, ser meio de ligação tanto da saúde-estética quanto social e

educacional, proporcionando um ambiente de práticas pedagógicas. Além disso, esses

espaços colaboram para com a Economia, sendo responsáveis pela formação do ser, no

que diz respeito à forma estética e também são importantes na questão de socialização.

O crescimento desse setor na área de serviços  se deve ao aumento na procura pela

população  por  locais  onde  poderiam encontrar  tais  práticas,  além de  programas  de

treinamento individualizado (MEDEIROS et al. 2012).

No  mercado  nacional  a  febre  fitness e  o  número  de  academias  de  ginástica

começou a despontar e ser notada durante a década de 70, tendo uma grande procura por

seus  serviços  incentivados  pela  disseminação  dos  padrões  estéticos  impostos  pela

sociedade, mas também devido à divulgação dos benefícios para a saúde obtidos através

dos bons costumes. Dentre eles se destacavam as atividades físicas  (MARTINS et al.

2011).
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A  academia  de  ginástica  também  vem  cumprindo  um  papel  pedagógico

juntamente com os profissionais que nelas atuam, pois desde o início do movimento

saúde que começou a ser visto como algo importante e que impulsionou a criação desses

espaços,  como  também,  a  participação  da  educação  física  no  que  diz  respeito  ao

envolvimento  no  sistema  de  saúde,  tornando  mais  evidente  sua  participação  como

centro de promoção da saúde primária (TOSCANO, 2001).

Com  isso,  houve  a  preocupação  com  os  métodos,  qualidade  e  meios  que

informassem a necessidade de práticas físicas aos cidadãos, contribuindo, assim, com a

formação do profissional  de  Educação Física,  no  que diz  respeito  ao  conhecimento

científico e a especialização em diversas práticas de ginástica que iam surgindo com o

decorrer do tempo (FILHO, 2000).

A falta de profissionalismo na gestão e administração de ambientes esportivos e

principalmente das academias de ginástica do país é uma realidade ainda presente nesse

segmento,  é algo que faz a  diferença no momento de fidelizar  e  diminuir  a evasão

desses clientes e melhorar a percepção da qualidade dos produtos e serviços oferecidos

(CÁRDENAS; AMBONI; DIAS, 2014).

Um dos grandes problemas enfrentados pelos gestores desses estabelecimentos,

que na maior parte das vezes são empresários ou profissionais de Educação Física é a

falta de conhecimentos técnicos específicos para lidar com ferramentas de marketing e

administração (CÁRDENAS; AMBONI; DIAS, 2014), o que acaba limitando as opções

no momento de implementar ideias e técnicas para aprimorar a prestação dos serviços.

O nível de exigência dos clientes de academias de ginástica está diretamente

associado ao valor investido em mensalidades e contratação de serviço, assim como a

frequência  real  de  participação  e  o  comprometimento  com os  resultados  (GARON;

MASSE; MICHAUD, 2015). É importante que os gestores tenham conhecimentos de

técnicas  de  marketing  como,  por  exemplo,  a  segmentação  de  mercado,  que  é  uma

ferramenta importante para conhecer os tipos de clientes e consumidores dos serviços

oferecidos.  Também é  necessário  interpretar  de  forma  correta  os  dados  colhidos  e

utilizá-los  como  forma  de  otimizar  os  processos  para  saber  como  melhorar  o

atendimento para esses grupos de clientes.
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Qualidade Percebida

A Qualidade  Percebida  é  um  conjunto  de  conceitos  subjetivos,  que  estão

atrelados a conhecimentos, expectativas e juízos (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA,

2009), pois qualidade de um produto ou serviço percebida pelo consumidor é reflexo do

que  lhe  é  oferecido,  onde  ele  analisa  a  superioridade,  vantagens  e  alternativas  em

relação ao concorrente, gerando um julgamento e uma opinião que são decisivos na hora

da aquisição do bem ou serviço, mostrando que nem sempre a marca que investe mais

em marketing será aquela observada com maior qualidade pelo cliente. 

Para  que  a  qualidade  dos  serviços  e  produtos  sejam percebidas  de  maneira

positiva pelos consumidores é necessário atenção quanto a manutenção da qualidade do

que é  oferecido.  Para isso é  importante  adotar  sistemas de melhorias  contínuas que

estejam sempre  de  acordo  com o  que  o  cliente  espera  e  seja  capaz  de  superar  as

expectativas, pois só assim poderá criar uma imagem de melhor opção em comparação à

concorrência (TONTINI; WALTER, 2011).

Quando o produto condiz com o que o cliente deseja a Qualidade Percebida é

considerada superior ao esperando, já que depende de como ele avalia com referência

nas suas características principais, fica mais fácil  a fidelização e chances do mesmo

continuar comprando e indicando para outros consumidores, gerando assim segurança

para a empresa crescer e continuar desenvolvendo práticas que agregarão mais valor a

seus serviços e produtos (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009).

Para  que  fosse  feita  uma  análise  mais  fidedigna  e  confiável  pesquisadores

desenvolveram várias  formas  de  mensurar  e  captar  dados  para  discutir  a  Qualidade

Percebida, desde questionários a escalas desenvolvidos e validados, como é o caso da

escala Servqual (PARASURAMAN  et al.,1985). A escala Sevqual é uma ferramenta

amplamente utilizada na mensuração da Qualildade Percebida em serviços prestados, é

dividida em duas partes, onde a primeira avalia as expectativas do consumidor sobre o

serviço e  a segunda, que mensura a percepção após a realização do serviço.  Visa a

análise da variação entre as expectativas acerca do serviço e a percepção através de

cinco pontos, que são: aspectos tangíveis, confiabilidade, presteza, segurança e empatia

(MACÊDO et al., 2013).
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Outra escala utilizada para mensuração de Percepção de Qualidade é a Servperf,

que é utilizada pela sua praticidade em mensurar a qualidade de um serviço, percebida

pelo consumidor e pela confiabilidade estatística. Essa avaliação é feita de maneira total

sobre o serviço prestado e é importante para que a empresa possa ter conhecimento da

forma com que seus clientes percebem a qualidade de seus serviços e assim poder estar

sempre  inovando  e  melhorando  a  prestação  dos  mesmos  (AQUINO;  JERÔNIMO;

MELO, 2015)

Com base na escala criada por Parasuraman, Zeithaml e Berry em 1985, a escala

Servperf é adaptada de maneira que seja ao mesmo tempo mais simples e rápida de ser

respondida e confiável ao ser utilizada para mensurar a Qualidade Percebida de um

serviço. Em algumas pesquisas a escala Servperf se mostrou mais eficaz e confiável do

que a anterior (SILVA; MEDEIROS; COSTA, 2009).

As  escalas  de  avaliação de  serviços  como a  SERVQUAL e  SERVPERF são

pensadas de forma a compreender os serviços como um todo, são portanto consideradas

escalas  generalizadas.  Alguns  autores  propuseram  escalas  específicas  para  alguns

setores de serviços. 

No caso das academias de ginástica e  fitness, foram propostas algumas escalas

como  a proposta  por  Chelladurai,  Scott  e  Haywood-Farmer  (1987),  uma  escala  de

atributos para avaliar os serviços de fitness, a The Scale of Attributes of Fitness Services

(SAFS). Na Coreia,  Kim e Kim (1995) desenvolveram o Quality Excellence of Sports

Centers (QUESC)  que,  baseado  nas  críticas  ao  modelo  SERVQUAL,  investiga  a

performance baseada no desejo dos clientes. 

Em um estudo  realizado  nos  Estados  Unidos,  Lam,  Zhang  e  Jensen  (2005)

desenvolveram a  Service Quality Assessment Scale (SQAS), a partir da realização de

revisões,  observações  de  campo,  entrevistas  e  aplicações  de  técnicas  estatísticas  e

estudo piloto.

Essas escalas, nem sempre são destinadas unicamente para o caso das academias

de ginástica. A escala QUESC, por exemplo, trata de espaços que se aproximam dos

clubes esportivos no Brasil. As outras escalas, SAFS e SQAS, são mais aproximadas

das realidades das academias de ginástica no Brasil. Entretanto, essas escalas, divergem

entre si, quanto ao número de itens e dimensões. 
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Com base  nessa  lacuna, Costa,  Rezende e  Mesquita  (2012),  propuseram um

modelo de escala para avaliar serviços de  fitness no Brasil. Esse trabalho resultou da

revisão  das  escalas  existentes  de  um  trabalho  de  análise  fatorial  exploratória  e

confirmatória dos dados avaliados. A escala de mensuração de qualidade em serviços de

fitness proposta por Costa, Rezende e Mesquita (2012), identificou seis dimensões de

qualidade  de  serviços:  a)  limpeza  e  manutenção,  b)  professor,  c)  recepcionistas,  d)

equipamentos e estrutura, e) interação social e f) conveniência.

A percepção da qualidade de um produto ou serviço vai além de ser apenas uma

forma do consumidor classificá-lo como bom ou ruim, pois pode mudar totalmente as

características  de  consumo dessa  pessoa  (HERNANDEZ et  al.,  2011).  Para  atender

melhor os desejos do consumidor é importante a saber em que segmento ele se encontra

e quais são as principais características do seu grupo.

A análise da Qualidade Percebida dos consumidores se torna imprescindível para

o gestor que se preocupa com a qualidade dos serviços prestados pela sua empresa. A

mensuração  da  Qualidade  Percebida  pode  ser  utilizada  como  fonte  de  dados  para

realizar uma segmentação de mercado, que servirá como forma de entender melhor o

comportamento dos consumidores. Essa segmentação ajuda o gestor a ajustar da melhor

forma os serviços prestados de acordo com as preferências e necessidades de cada grupo

(SALATTA et al., 2010).

Segmentação de mercado

A segmentação de mercado nos remete à ideia de que ao se vender um produto,

bem  ou  serviço,  deve-se  levar  em  consideração  as  necessidades,  anseios  e

particularidades de cada indivíduo. Trata-se de um tópico de estudos em Marketing que

ao  longo  de  sua  história  teve  seus  efeitos  e  metodologias  intensamente  estudadas

(OLIVEIRA-BROCHADO, 2008).

Segundo Veiga-Neto (2007), a segmentação de mercado é uma área relevante do

Marketing, pois é responsável por conhecer e estudar as variadas segmentações e todas

as particularidades, comportamentos e necessidades de cada grupo de indivíduos. Esses

aspectos são relevantes na hora de escolher e direcionar um produto para o público-alvo,

baseando-se na ideia de que cada tipo de consumidor é diferente, visando, por fim, a sua

máxima aceitação.
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Amplamente  utilizada  para  tomadas  de  decisões  de  grandes  organizações,  a

segmentação de mercado tem se mostrado bastante eficaz e sua contribuição é altamente

comprovada  nos  momentos  de  escolha.  Além disso,  essa  ferramenta  demonstra  um

diferencial no que diz respeito à competitividade do mercado, onde quem aplica tais

técnicas,  até  mesmo no meio  acadêmico,  reverencia  e  a  aprova.  (LENGLER et  al.

2002).

Para Ikeda e Feitosa (2011) a segmentação de mercado é uma forma mais correta

de identificar quem são os melhores grupos de consumidores a serem atendidos, bem

como  uma  boa  maneira  de  observação  de  mercado,  em  que  são  verificados  quais

aspectos  os  serviços/produtos  devem ser  melhorados,  a  fim de  alcançar  a  inovação,

tendo a opção de atender todos os grupos identificados, alguns ou apenas um, atendendo

da melhor forma cada grupo, criando produtos específicos ou adaptando-os para cada

tipo de consumidor.

No  mercado  Fitness brasileiro  essa  técnica  ainda  é  pouco  explorada,

principalmente  pelos  pequenos  empreendedores,  devido  a  uma  série  de  barreiras

financeiras e estratégicas, tais como a dificuldade em contratar consultores ou empresas

que prestem tais  serviços  (RIBEIRO; SANT’ANNA, 2010) e até  mesmo a falta  de

conhecimento  dos  gestores  no  que  se  refere  à  gestão  de  marketing  e  técnicas

administrativas. 

METODOLOGIA

Foi feita uma pesquisa descritiva exploratória (THOMAS et al. 2007), a partir da

aplicação de um  survey elaborado a partir  da escala proposta por Costa,  Rezende e

Mesquita  (2012)  para  avaliar  a  qualidade  percebida  por  clientes  de  academias  de

ginástica. Além da escala o questionário possuiu variáveis demográficas para fins de

caracterização da amostra.

Os dados foram tratados e analisados com a utilização do software SPSS, por

meio do qual foram realizadas estatísticas descritivas e multivariada tentando identificar

e posteriormente analisar clusters visando interpretar as informações que fomentassem a

segmentação de mercado (MALHOTRA, 2006).
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Em uma primeira etapa foi realizada entrevista com o gestor da academia para

identificar as modalidades oferecidas bem como horários e características demográficas

possíveis de serem monitoradas a partir do questionário.

Em  um  segundo  momento  os  questionários  foram  distribuídos  pelos

pesquisadores na academia nos diferentes períodos do dia (manhã, tarde e noite) ao

longo  da  semana  do  primeiro  ao  último  dia  de  funcionamento  de  cada  unidade

pesquisada durante duas semanas. Este procedimento visou atingir a maior variedade

possível do perfil dos respondentes.

Os  questionários  foram  autopreenchidos  (sem  auxílio  de  funcionários  das

academias ou pesquisadores) pelos clientes  no local  e  posteriormente recolhidos em

urna  a  fim  de  impedir,  em  qualquer  momento,  a  identificação  do  respondente,

garantindo a total privacidade dos mesmos.

As variáveis de caracterização do comportamento de práticas pesquisadas foram

período de prática, modalidade praticada, tempo de prática, número de interrupções da

prática  nos  últimos 3 anos e  frequência  semanal.  Quanto as  variáveis  demográficas

foram inquiridas sexo, idade, estado civil, escolaridade e renda familiar mensal.

A amostra na academia pesquisada foi intencional por conveniência. Pretendeu-

se conseguir a maior amostra possível de acordo com o cronograma de pesquisa. Uma

meta mínima foi estabelecida em função da média de frequentadores com o propósito de

atingir o número estatisticamente significativo. 

Instrumento de Coleta de Dados

Com o intuito de verificar os possíveis segmentos de mercado em fitness, foram

utilizadas  como  base  as  dimensões  de  qualidade  percebida  encontradas  no  modelo

proposto por Costa et al. (2012) que é composto de uma escala que varia de 1 a 5 do

tipo  Likert.  O  estudo  identificou  seis  dimensões  de  qualidade  percebida  que  são

descritas em conjunto com suas respectivas variáveis.

Limpeza e Manutenção (LM) composta por quatro variáveis: a) a limpeza do

ambiente de treino é adequada (LM1); b) os  vestiários  são  limpos  (LM2);  c)  os
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equipamentos  estão  sempre  limpos  (LM3);  d)  a  manutenção  do vestiário,  quanto  à

reposição de materiais de higiene, é adequada (LM4).

Professor  (PR) com cinco variáveis:  a)  os  professores  da  academia  possuem

competências necessárias e prestam serviços consistentes (PR1). b) sente-se motivado

pelos professores (PR2); c) os professores da academia o conhecem bem e têm interesse

pelo seu progresso (PR3); d) os professores da academia são pacientes e sensíveis às

queixas, demonstrando atenção suficiente e disponibilidade em ajudar (PR4); e) os

professores  da  academia  são agradáveis  e  cordiais,  mantendo boa interação com os

alunos (PR5).

Atendimento ao Cliente (AC) composta por quatro variáveis: a) a  academia

possui recepcionistas que prestam informações eficientes sobre as aulas e programas

(AC1);  b)  os  recepcionistas  da  academia  são  cordiais  e  atenciosos  (AC2);  c)  os

recepcionistas  da  academia  possuem  boa  apresentação  e  asseio  (AC3);  d)  os

recepcionistas da academia atendem prontamente às reclamações e problemas (AC4).

Equipamento e Estrutura (EqEs) composta por três variáveis: a) a  variedade

de  equipamentos  atende  às  suas  expectativas  (EqEs1);  b)  os  equipamentos  são

aparentemente  modernos  (EqEs2);  c)  as  instalações  (salas  e  infraestrutura)  são

modernas (EqEs3).

Interação Social (IS) com três variáveis: a) tenho oportunidade de estabelecer

novos e bons contatos na academia (IS1); b) a interação entre os alunos é boa (IS2); c)

sente-se  parte  de  um  grupo,  quando  está  junto  com  as  pessoas  que  frequentam  a

academia (IS3).

Conveniência (Conv) com duas variáveis: a) Existe facilidade de horários para

os programas/aulas (Conv1); b) Os horários dos programas/aulas são bem organizados

(Conv2);  c)  A academia é  bem localizada (Conv3);  d) O acesso à  academia é bom

(Conv4).
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Técnica de Tratamento dos Dados

Com  o  propósito  de  melhor  qualificar  a  amostra  que  consta  neste  estudo

realizamos  estatística  descritiva  das  variáveis  demográficas  levantadas  através  do

instrumento de pesquisa (MALHOTRA, 2006; BLACKWELL et al. 2009).

Foi realizada a análise de clusters (conglomerados) que visa classificar objetos

ou casos em grupos relativamente homogêneos chamados de Clusters (segmentos). Seus

objetos em cada Cluster tendem a ser semelhantes entre si, mas diferentes de objetos de

outros Clusters (HAIR Jr. et al. 2006). O método utilizado foi de Ward e o intervalo de

medida foi o Quadrado da Distância Euclidiana. 

Por  fim foi  executada análise  de tabulações  cruzadas  visando caracterizar  os

clusters, bem como os clientes em função das motivações de prática e outros possíveis

variáveis presentes no questionário.

Os  dados  quantitativos  foram  tabulados  e  analisados  com  a  utilização  do

software Statistical Package for the Social Science – SPSS e Microsoft Excel.

RESULTADOS

A amostra  caracterizou-se por 59,4% de mulheres,  para a  faixa etária  30,5%

entre 21 e 30 anos; 20,7% acima de 60 anos; 19,9% entre 31 e 40 anos; 22,1% entre 41

e  60  anos.  Quanto  ao  estado civil  44,3% eram solteiros  e  41,6% casados  e  34,9%

possuíam  curso  superior  completo;  23,9%  ensino  médio,  21,9%  ensino  superior

incompleto e 16,3% possuíam pós-graduação. Quanto à renda 40,5% estavam na faixa

de 1 a 5 salários-mínimos (s.m.); 29,4% de 5 a 10 s.m.; 20,9% de 10 a 20 s.m. e 9,3%

mais de 20 s.m..

Os  segmentos  identificados  a  partir  da  qualidade  percebida  foram  três.

Diferenças  significativas  entre  todas  as  variáveis  de  qualidade  percebida  foram

apontados na utilização do Teste F (P<0,05) conforme tabela.
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Tabela 1 – Teste do nível de significância entre variáveis.

Variáveis F Sig.
LM1 194,543 0,0001
LM2 206,228 0,0001
LM3 232,461 0,0001
LM4 165,386 0,0001
PR1 362,087 0,0001
PR2 314,087 0,0001
PR3 296,786 0,0001
PR4 269,262 0,0001
PR5 300,395 0,0001
EqEs1 203,224 0,0001
EqES2 173,411 0,0001
EqEs3 155,480 0,0001
AC1 180,042 0,0001
AC2 190,213 0,0001
AC3 221,567 0,0001
AC4 169,533 0,0001
Conv1 191,580 0,0001
Conv2 241,868 0,0001
Conv3 89,059 0,0001
Conv4 130,022 0,0001
IS1 159,563 0,0001
IS2 143,213 0,0001
IS3 251,445 0,0001

Fonte: Dados da Pesquisa

Foram encontrados padrões similares de avaliação para todas as variáveis dentro

de cada grupo conforme demonstrado na Tabela 2, onde o Grupo 1 apresentou valores

médios entre o Grupo 3 com valores médios maiores e o Grupo 2 com valores médios

menores.

Neste sentido os grupos foram renomeados para fins de facilitar a análise na qual

o Grupo 1 passou a ser chamado de Grupo dos Satisfeitos,  o grupo 2 passou a ser

chamado de grupo dos Insatisfeitos e o Grupo 3 passou a ser chamado de Grupo Muito

Satisfeito.

Na tentativa de caracterizar melhor os grupos análise de tabelas cruzadas foram

feitas  com a utilização do teste  de  qui-quadrado buscando diferenças  de  tendências

significativas no perfil sociodemográfico e de comportamento de utilização dos clientes,

como horário, modalidade e demais variáveis de caracterização. 
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Tabela 2 – Resultados das Médias das Variáveis por Grupos

Variáve
is

Grupo
1

n=347
Grupo

2
n=274

Grupo
3

n=490 Total n=1111

Média DP Média DP Média DP Média DP
LM1 3,87 1,00 3,18 1,39 4,61 0,60 4,03 1,13
LM2 3,01 1,16 2,84 1,33 4,27 0,87 3,52 1,28
LM3 3,57 1,17 2,78 1,50 4,54 0,73 3,80 1,31
LM4 3,31 1,21 2,95 1,36 4,34 0,85 3,68 1,26
PR1 4,56 0,63 3,08 1,45 4,78 0,50 4,29 1,12
PR2 4,19 0,89 2,79 1,30 4,54 0,72 4,00 1,18
PR3 4,14 0,93 2,63 1,33 4,45 0,86 3,91 1,26
PR4 4,43 0,73 3,04 1,44 4,64 0,71 4,18 1,15
PR5 4,64 0,61 3,26 1,46 4,79 0,49 4,37 1,07
EqEs1 3,36 1,39 2,74 1,45 4,44 0,75 3,68 1,37
EqES2 3,14 1,29 2,57 1,42 4,13 0,89 3,44 1,34
EqEs3 2,77 1,15 2,52 1,24 3,81 0,96 3,17 1,24
AC1 3,64 1,18 2,90 1,36 4,41 0,76 3,80 1,23
AC2 3,98 1,04 3,21 1,28 4,61 0,64 4,07 1,11
AC3 4,03 0,95 3,27 1,28 4,69 0,54 4,13 1,06
AC4 3,40 1,27 2,63 1,44 4,29 1,03 3,60 1,39
Conv1 3,77 1,22 2,79 1,49 4,49 0,85 3,85 1,34
Conv2 4,15 0,91 3,08 1,44 4,67 0,60 4,12 1,15
Conv3 4,33 1,01 3,80 1,42 4,77 0,55 4,39 1,05
Conv4 4,19 1,04 3,59 1,31 4,73 0,55 4,28 1,05
IS1 4,00 0,85 2,88 1,33 4,24 0,96 3,83 1,17
IS2 4,09 0,85 3,11 1,26 4,35 0,90 3,96 1,10

IS3 4,19 0,79 2,71 1,34 4,32 0,90 3,88 1,20
Fonte: Dados da Pesquisa

A  tabela  3  apresenta  as  variáveis  em  tabulações  cruzadas  com  testes

significativos  de  qui-quadrado  (0,05)  para  diferenças  de  variáveis  categóricas

encontradas  na  amostra  pesquisada.  Os  resultados  estão  expressos  em frequência  e

frequência esperada.
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Tabela 3. Tabulações cruzadas das variáveis com diferenças significativas entre grupos.

Variáveis Alternativas
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Satisfeito Insatisfeito
Muito
Satisfeito

Período
de
Prática

Manhã 55 53 113
67,8 51,2 102,0

Tarde 81 58 127
81,6 61,6 122,8

Noite 56 34 49
42,6 32,2 64,2

Faixa
Etária

21 a 30 Anos 89 79 149
98,9 76,9 141,3

31 a 40 anos 66 59 82
64,6 50,2 92,2

41 a 50 anos 38 34 44
36,2 28,1 51,7

51 a 60 anos 43 28 42
35,2 27,4 50,4

Acima de 61 anos 71 31 113

67,0 52,1 95,8

Escola-
ridade

Médio 62 42 127

73,0 56,1 101,9
Superior Incompleto 61 58 93

67,0 51,5 93,5
Superior Completo 108 94 136

106,8 82,1 149,1
Especialização 47 27 45

37,6 28,9 52,5
Mestrado/Doutorado 17 10 12

12,3 9,5 17,2
Nota: Valore expressos:         Frequência no grupo

Frequência esperada 
Fonte: Dados da Pesquisa

Ao  analisar  a  tabela  verifica-se  que  dentre  os  muito  satisfeitos  (n=490)

predominam as pessoas com mais de 60 anos com moderado incremento de clientes

entre 21 a 30 anos. O nível de escolaridade é o ensino médio e o período de frequência

da academia é matutino. 

Dentre os insatisfeitos (n=274) predominam usuários entre 31 a 50 anos com

curso superior completo ou em andamento.  Quanto ao período de prática não existe

tendência neste grupo.
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Já para o grupo satisfeito (n=347) predominam os clientes com pós-graduação

com faixa etária entre 51 e 60 anos e que frequentam as academias no período da noite.

CONCLUSÃO

Para a amostra (n=1.111) pesquisada os clientes de academias de ginástica foram

segmentados em 3 grupos onde os clientes muito satisfeitos estão nas extremidades das

faixas  etárias  com  predominância  dos  idosos,  o  nível  de  escolaridade  destes  está

concentrado no ensino médio e o período de frequência se destaca pela manhã. 

O grupo satisfeito frequentam as academias no período da noite tem entre 51 e

60  anos  e  possuem  pós-graduação.  O  grupo  insatisfeito  possui  predominância  de

pessoas com faixa etária entre 31 e 50 anos com escolaridade de nível superior completo

ou em andamento.

Menores  níveis  de  educação  coincidiram  com  maior  satisfação  assim  como

maiores faixas etárias em extremidades (jovens e idosos). Adultos entre 31 e 50 anos

com curso superior completo ou não tendem a estarem mais insatisfeitos, porém sem um

período de prática característico.

Assim como as  extremidades  de  faixa  etária  frequentadores  dos  horários  da

manhã  e  da  noite  são  mais  satisfeitos  com ênfase  na  manhã.  As  demais  variáveis

demográficas não caracterizaram predominância nos grupos analisados.

O nível  de  satisfação  dentro  dos  grupos  satisfeito  e  muito  satisfeito  médias

gerais de 3.86 e 4,48 respectivamente em uma escala que variou de 1 a 5. Enquanto os

insatisfeitos registraram média de 2,97. Para um total de 1.111 questionários os grupos

satisfeito  e  muito  satisfeito  somaram 837  entrevistados  e  o  grupo  insatisfeito  274,

demonstrando um alto grau de satisfação dos clientes deste setor.

Como toda pesquisa científica alguns limites devem ser apontados, sendo que

um deles foi a realização de entrevistas somente em academias localizadas no plano

piloto  de  Brasília.  Entretanto  a  distribuição  da  amostra  atendeu  todas  as  regiões

administrativas do DF e caracterizou-se por atingir todas as faixas de renda familiar

previstas que variaram de 1 a 5 salários mínimos na primeira opção até a alternativa de

mais  de  40  salários  mínimos.  Outra  limitação  se  caracteriza  pela  ausência  de  uma
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distribuição amostral que permita extrapolação dos resultados apesar do n amostral de

1.111 questionários. 

Como  sugestão  para  novas  pesquisas  a  utilização  da  escala  de  qualidade

percebida pareceu ser adequada uma vez que todas suas variáveis apontaram diferenças

significativas  entre  grupos.  Novas  regiões  poderiam  ser  uma  alternativa  para

continuidade dos estudos, bem como o teste do questionário em plataformas virtuais.
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