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RESUMO 
 

 
A venda de serviços predomina nas relações de consumo das sociedades contemporâneas, 
exigindo aumento contínuo da sua qualidade, obrigando os trabalhadores de serviços a 
investir e monitorar continuamente a qualidade das suas entregas. O segmento fitness é um 
mercado em expansão com alta concorrência, transformando equipamentos, espaço físico 
e modalidades em commodities. Diante desse quadro, o objetivo desta tese foi construir um 
modelo conceitual para avaliar a qualidade dos serviços de fitness, considerando as 
percepções de gestores, recursos humanos e clientes. Participaram voluntariamente da 
pesquisa 216 centros de fitness, com 123 gestores, 164 profissionais (recursos humanos) e 
657 clientes, todos localizados na cidade do Rio de Janeiro - RJ, Brasil. Foram adaptados e 
aplicados 3 instrumentos distintos, um para cada grupo amostral. Após a coleta dos dados, 
os resultados foram tratados por meio da análise fatorial exploratória (AFE), com foco na 
construção de um modelo conceitual com um número menor de dimensões / questões. Os 
resultados sugerem que os gestores são predominantemente jovens, do sexo masculino, 
pouco experientes nessa função, graduados em Educação Física e sem formação 
acadêmica para atuar nessa atividade, mantendo-se no cargo pelo status e pelos ganhos 
financeiros consequentes, sem vislumbrar outros níveis na carreira e sem a prática de 
aperfeiçoar-se tecnicamente para esta função. Os recursos humanos, por sua vez, são 
igualmente adultos-jovens, com predominância do sexo masculino, graduados em Educação 
Física e com tempo de atuação praticamente limitado a 15 anos. Esses profissionais 
encontram-se desatualizados, sem cursar qualquer especialização e sem afinidade ou 
interesse em pesquisas na sua área de atuação. Em relação aos clientes, caracterizam-se 
como jovens de até 30 anos, de natureza feminina, praticando exercícios há mais de 6 anos, 
mas com relacionamento de curta duração com a empresa, ou seja, alto grau de aderência 
as práticas físicas e baixo grau de fidelização as empresas e seus serviços. De maneira 
geral, observou-se uma predominância do consumo de treinamento resistido acompanhado 
de no máximo 3 modalidades, o que significa que essas empresas poderiam otimizar custos 
e, portanto, praticar preços mais ajustados à realidade, oferecendo apenas modalidades sob 
demanda. A AFE permitiu, em relação aos gestores, aprimorar um instrumento inicial, 
composto por 58 itens e distribuídos pelas 8 dimensões propostas pelo MEG® para um 
instrumento composto por 32 itens, que explicam 62,18% da variância comum dos dados, 
distribuídas por 6 dimensões, reduzindo em 55,2% o número de itens. Em relação aos 
recursos humanos, partiu-se de 40 itens que compunham o instrumento original, distribuídos 
pelas 4 dimensões propostas por Taveira, para um instrumento composto por 18 itens que 
explicam 61,70% da variância comum dos dados, distribuídas por 5 dimensões, reduzindo 
em 52,5% o número de itens. Em relação aos clientes, evoluiu-se do instrumento original 
com 67 itens, distribuídos pelas 4 dimensões propostas por Ko & Pastore, para um 
instrumento composto por 42 itens, que explicam 75,78% da variância comum dos dados, 
distribuídos por 8 dimensões, gerando uma redução de 37,3% no número de itens. 
Conclusivamente, pode-se afirmar que, a estrutura fatorial encontrada nos três instrumentos 
é boa e aceitável para a avaliação da qualidade de serviços nesses centros. Neste sentido, 
o modelo proposto possui validade fatorial e consistência interna adequadas, sendo indicado 
para utilização como instrumento de avaliação da percepção de qualidade dos serviços em 
centros de fitness no Rio de Janeiro. 

 
Palavras-Chave: qualidade, serviços, academias, indicadores, modelo conceitual. 
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ABSTRACT 
 

The sale of services predominates in the consumer relations of contemporary societies, 
requiring a continuous increase in their quality, forcing service workers to invest and 
continuously monitor the quality of their deliveries. The fitness segment is an expanding 
market with high competition, transforming equipment, physical space and modalities into 
commodities. Given this framework, the purpose of this thesis was to construct a conceptual 
model to evaluate the quality of fitness services, considering the perceptions of managers, 
human resources and clients. 216 fitness centers, with 123 managers, 164 professionals 
(human resources) and 657 clients, all located in the city of Rio de Janeiro - RJ, Brazil, 
participated voluntarily in the research. Three different instruments were adapted and 
applied, one for each sample group. After the data collection, the results were treated 
through exploratory factorial analysis (AFE), focusing on the construction of a conceptual 
model with a smaller number of dimensions / questions. The results suggest that the 
managers are predominantly young, male, not very experienced in this function, graduated 
in Physical Education and without academic training to act in this activity, remaining in the 
position due to the status and the consequent financial gains, without glimpsing other levels 
in the career and without the practice of perfecting itself technically for this function. The 
human resources, in turn, are also adult-young, predominantly male, graduated in Physical 
Education and with a practically limited duration of 15 years. These professionals are 
outdated, without attending any specialization and without affinity or research interest in 
their area of activity. In relation to the clients, they are characterized as youngsters up to 30 
years old, of a feminine nature, practicing exercises for more than 6 years, but with short-
term relationship with the company, that is, high degree of adherence to physical practices 
and low degree companies and their services. In general, It was observed a predominance 
of the consumption of resistance training accompanied by a maximum of 3 modalities, which 
means that these companies could optimize costs and, therefore, practice prices more 
adjusted to the reality, offering only on demand modalities. The AFE allowed managers to 
improve an initial instrument, composed of 58 items and distributed by the 8 dimensions 
proposed by the MEG® for an instrument composed of 32 items, which explain 62.18% of 
the common variance of the data, distributed in 6 dimensions, reducing the number of items 
by 55.2%. In terms of human resources, we started with 40 items that composed the original 
instrument, distributed by the 4 dimensions proposed by Taveira, James, Karsh & Sainfort, 
for an instrument composed of 18 items that explain 61.70% of the common variance of the 
data, distributed by 5 reducing the number of items by 52.5%. In terms of customers, the 
original instrument was developed with 67 items, distributed by the 4 dimensions proposed 
by Ko & Pastore, for an instrument composed of 42 items, which explain 75.78% of the 
common variance of the data, distributed in 8 dimensions, generating a reduction of 37.3% 
in the number of items. Conclusion, it can be stated that the factorial structure found in the 
three instruments is good and acceptable for the evaluation of the quality of services in 
these centers. In this sense, the proposed model has adequate factorial validity and 
adequate internal consistency, being indicated for use as an instrument to evaluate the 
perception of quality of services in fitness centers in Rio de Janeiro. 
 
Keywords: quality, services, academies, indicators, conceptual model. 
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RESUMEN 
 
La venta de servicios predomina en las relaciones de consumo de las sociedades 
contemporáneas, exigiendo un aumento continuo de su calidad, por exigencia de los 
consumidores y, por ello, obligando a los prestadores de servicios a invertir y monitorear 
continuamente la calidad de sus entregas. En el segmento fitness, un mercado en 
expansión, pero aún con baja penetración en la sociedad, no es diferente, y la alta 
competencia transforma equipos, espacio físico y modalidades en commodities. En el 
marco de este cuadro, asociado a la escasez de investigaciones sobre el tema, y 
considerando la ciudad de Río de Janeiro como locus de la investigación, su objetivo fue 
construir un modelo conceptual para evaluar la calidad de los servicios prestados por esas 
empresas, considerando las percepciones de gestores, recursos humanos y clientes. 
Participaron voluntariamente de la encuesta 216 centros de fitness, con 123 gestores, 164 
profesionales (recursos humanos) y 657 clientes. Se han adaptado y aplicado tres 
instrumentos distintos a cada uno de estos grupos muestrales y, después de la recolección 
de los datos, los resultados fueron tratados por medio del análisis factorial exploratorio 
(AFE), con foco en la construcción de un modelo conceptual con un número menor de 
cuestiones sin pérdida de eficacia. Como resultado, se concluye que los gestores son 
predominantemente jóvenes, del sexo masculino, poco experimentados en esa función, 
graduados en Educación Física y sin formación académica para actuar en esa actividad, 
manteniéndose en el cargo por el status y por las ganancias financieras consecuentes, sin 
vislumbrar otros niveles en la carrera y sin la práctica de perfeccionarse técnicamente para 
esta función. Los recursos humanos, a su vez, son igualmente adultos-jóvenes, con 
predominio del sexo masculino, graduados en Educación Física y con tiempo de actuación 
prácticamente limitado a 15 años, con elevado índice de desactualización, sin cursar 
ninguna especialización y sin afinidad con la misma actividad de investigación en su área 
de actuación. En cuanto a los clientes, se concluye por un público predominante de 
jóvenes, hasta 30 años, de naturaleza femenina, practicando ejercicios desde hace más 
de 6 años, pero con relación de corta duración con la empresa, o sea, alto grado de 
adherencia a las prácticas física y bajo grado de fidelización a las empresas y sus servicios. 
En cuanto al consumo de servicios, se concluyó por el predominio del consumo de 
entrenamiento resistido acompañado de, como máximo, 3 modalidades, lo que significa 
que esas empresas podrían optimizar costos y, por lo tanto, practicar precios más 
ajustados a la realidad, ofreciendo apenas modalidades bajo demanda. La AFE permitió, 
en relación a los gestores, evolucionar de un instrumento original, compuesto por 58 ítems 
y distribuidos por las 8 dimensiones propuestas por el MEG® para otro, compuesto por 32 
ítems, que explican 62, 18% de la varianza común de los datos, distribuidos por 6 
dimensiones, reduciendo en un 55,2% el número de ítems. En cuanto a los recursos 
humanos, se partieron de 40 ítems que componían el instrumento original, distribuidos por 
las 4 dimensiones propuestas por Taveira, James, Karsh & Sainfort (2003), para otro, 
compuesto por 18 ítems que explican el 61,70% varianza común de los datos, distribuidas 
por 5 dimensiones, reduciendo en un 52,5% el número de ítems. En conclusión, se puede 
afirmar que, la estructura factorial encontrada en los tres instrumentos es buena y 
aceptable para la evaluación de la calidad de servicios en esos centros y, por lo tanto, el 
modelo propuesto posee validez factorial y consistencia interna adecuadas, 
autorizándonos, por lo tanto, sugerir su utilización como instrumento para medir la 
percepción de calidad de los servicios en centros de fitness en Río de Janeiro.  
 

Palabras Clave: calidad, servicios, gimnasios, indicadores, modelo conceptual 
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1. INTRODUÇÃO 
2. O PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESES  
 



 
 

2 
 

INTRODUÇÃO 
 

Uma das características diferenciadoras da sociedade moderna pós-industrial em relação 

às estruturas produtivas antecedentes é a predominância das atividades econômicas 

ligadas à prestação de serviços como motor das economias. O setor de serviços tem-se 

mostrado como fator essencial para a funcionalidade das economias nos mais diferentes 

países e tem respondido até mesmo pela viabilidade da produção dos bens 

manufaturados (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2000).   

 

Assim, podemos observar que, grande parte das economias globais baseadas na 

prestação de serviços, tem representado um papel estratégico na geração de riqueza, o 

que pode ser verificado em seus respectivos PIB – Produto Interno Bruto e da respectiva 

taxa de ocupação da mão-de-obra, no que diz respeito ao segmento produtivo em tela.   

 

Além disso, não há dúvidas quanto ao fato de que em todos os países classificados como 

desenvolvidos, o setor de serviços ocupa posição de destaque e diferenciação nas suas 

respectivas economias. Entre os principais indicadores demonstrativos dessa importância 

temos tanto a geração de riqueza quanto a ocupação de mão de obra, ambos aspectos 

refletidos diretamente no Produto Interno Bruto (PIB) desses países. Grönroos (2004) 

destaca que o setor de serviços é responsável pela maior parte do PIB mundial além de 

proporcionar as maiores taxas de crescimento e de ocupação de mão de obra em 

diferentes nações.  

 

Como exemplo desta importância, temos a economia norte americana, que experimentou 

um crescimento da mão de obra ocupada em serviços de 67,1%, em 1980, para 80,4%, 

enquanto no ano de 2003, esse setor já respondia por 77% do PIB gerado nesse país 

(Corrêa & Caon, 2009).  

 
Seguindo esta tendência das grandes economias mundiais, os serviços no Brasil 

desempenham papel semelhante, com a participação no PIB mantendo-se entre 1996 e 

1999, em torno de 60% (Corrêa & Caon, 2009).  

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão oficial destinado à 

mensuração de indicadores econômicos e sociais do país, demonstram, em seu relatório 

mais recente, relativo ao ano de 2014, haver 1.332.260 empresas exercendo atividades 

relacionadas à prestação de serviços, ocupando, sob a forma de emprego ou trabalho 

autônomo, 13.042.000 de pessoas. Nesse contexto, os serviços prestados a famílias, nos 

quais se incluem aqueles ligados as práticas de lazer, saúde e entretenimento, 
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apresentaram o maior número de empresas, 415.176 (31,2%) e o 2º lugar em pessoal 

ocupado, com um total de 2.904.000 pessoas, equivalente a 22,3% (IBGE, 2017). 

 

Já em relação ao PIB brasileiro e com dados colhidos na PNAD – Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios, realizada pelo mesmo IBGE e no mesmo ano (2014), os serviços 

aumentaram sua participação na economia do país saindo de 68,7% em 2012 para 69,4% 

em 2013, fazendo com que este segmento praticamente movimente e sustente a 

economia nacional (IBGE, 2014).  

 

Quanto à geração de emprego e ocupação da força de trabalho os números são 

semelhantes, pois segundo o mesmo IBGE em sua Pesquisa Anual de Serviços - PAS o 

segmento de prestação de serviços participa com 70% da mão de obra empregada no 

país, chegando a aumentar nos últimos três anos 2 pontos percentuais na totalidade do 

PIB, acompanhando o ritmo das grandes economias globais como os EUA - Estados 

Unidos da América do Norte, onde o setor de serviços chegou a representar 79,8% do 

PIB em 2012, e na UE - União Europeia, onde ela é também responsável por 

aproximadamente 73,5% da economia no mesmo período. 

 

Assim, é um fato concreto que, mesmo em contextos de crise económica como a que o 

Brasil experimenta na atualidade assim como vários outros países no mundo, o setor de 

serviços tem contribuído de forma decisiva para a sua superação, tal a sua plasticidade 

e capilaridade nos diferentes segmentos da economia.  

 

Esta afirmativa pode ser evidenciada nos resultados da PAS (IBGE, 2010), na qual o setor 

de serviços apresentou redução da sua taxa de crescimento no biênio 2008-2009 em 

função da crise económica brasileira e como reflexo da crise económica mundial, com 

uma recuperação quase imediata no biénio seguinte, evidenciando com isso sua 

capacidade estratégica de contribuir com a redução dos impactos dessa crise e com a 

própria recuperação da economia, uma vez que apresentou resultados positivos em todos 

os diferentes indicadores adotados na pesquisa. 

 

Por conseguinte, e em relação à qualidade na prestação desses serviços, é sabido que 

constitui um conceito abstrato e, portanto, difícil de definir e, por conseguinte, de avaliar. 

Por esta razão vários estudos anteriores, (Brady & Cronin, 2001; Chelladurai & Chang, 

2000; Coulthard, 2004; Grönroos, 1984; 2000; Ko & Pastore, 2004; Parasuraman, Berry 

& Zeithaml, 1985; Rust & Oliver, 2000), são unânimes em afirmar que a qualidade de 

serviços e a sua avaliação são processos de dimensões múltiplas e interdependentes, 

tanto pela intangibilidade dos serviços, quanto pelas interações entre colaboradores 
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envolvidos e beneficiários, ou ainda pelas operações de suporte físico e material, sendo 

estas últimas as de características mais tangíveis e, portanto, de mais fácil mensuração 

em relação ao propósito a que se presta no processo produtivo (Quaresma, 2008). 

 

Assim, e considerando que a qualidade dos serviços deve ser centrada na perspectiva 

de seus beneficiários ou clientes, é essencial que a avaliação sobre a excelência desses 

serviços que lhes são entregues leve em conta que os fatores multidimensionais devem 

estar sempre alinhados com níveis elevados de satisfação deles no momento exato desta 

entrega, o que constitui “a hora da verdade”. 

 

Este conceito, segundo Carlzon (2005), traduz-se pelo exato momento em que o cliente 

entra em contato com o pessoal da linha de frente, composta pelos recursos humanos ou 

colaboradores, e então, forma sua imagem sobre a empresa e seus serviços exatamente 

com base na experiência vivida no momento do consumo em si. 

 

Associado a este cenário, temos no mercado dos serviços em condicionamento físico um 

segmento onde é cada vez mais evidente a importância atribuída pelos beneficiários aos 

diferentes aspectos relacionados à saúde e bem-estar, o que pode ser observado nas 

inúmeras feiras e eventos destinados a este setor que constitui o que Saba (2006) 

denomina indústria do fitness, que se materializa dentre outras formas, nas academias 

de ginástica ou centros de fitness. (Pinheiro & Pinheiro, 2006).  

 

Sem nos alongarmos em questões de caráter etimológico, o que fugiria inteiramente ao 

propósito da investigação em tela, é importante registrar aqui que adotamos o termo 

Centros de Fitness (do inglês Fitness Center) para referir-se as academias, estúdios, 

health centers, ginásios ou similares, quando se referem a espaços destinados à oferta 

de serviços sob a forma de exercícios físicos nas suas diferentes modalidades. Assim o 

fizemos por entender que, independente da forma como são chamados, o relevante é a 

destinação desses espaços e a natureza dos serviços que oferecem à sociedade o que, 

de fato, nos interessava investigar. 

 

O aumento pela procura desses serviços, especificamente no mercado fitness & wellness, 

dados apresentados pela IHRSA - International Health Racquet Sports Association, órgão 

que responde pela consolidação dos dados relacionados aos centros de fitness em todo 

o mundo, relatam uma taxa de crescimento de 9,7% em relação ao perído 2015-2016 (31 

para 34 mil academias) e 21,5% em número de clientes (7,9 para 9,6 milhões) (IHRSA, 

2017). Este crescimento, relaciona-se diretamente ao aumento das exigências de 

qualidade nos serviços, o que implica busca constante de melhorias nas diferentes fases 
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do processo de entrega aos beneficiários, de modo a fazê-los satisfeitos e, por 

conseguinte, fiéis. 

 

A partir deste contexto, emerge naturalmente a necessidade de construir parâmetros 

capazes de serem adotados como indicadores da qualidade de serviços neste setor, 

capazes assim, de criar não somente referências para planos de ação de melhorias, mas 

também para gerar nos consumidores uma percepção de que as empresas que se 

propõem à venda de serviços dessa natureza estão adotando diretrizes e métricas que 

lhes garantam padrões de excelência naquilo pelo qual estão investindo.  

 

Esta percepção por parte dos beneficiários será tangível na medida em que forem 

definidos, com clareza, critérios voltados especificamente para avaliar a qualidade dos 

serviços prestados por estas empresas, fazendo com que aquelas que se pretendam ser 

vistas como referência no mercado tornem-se “acreditáveis” em seu segmento e perante 

seus concorrentes. 

 

Dessa forma, a pesquisa que aqui se apresenta justifica-se primeiramente pelo fato de 

que o Brasil, segundo estudos mercadológicos realizados pelo SEBRAE - Serviço 

Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa, está posicionado no 2º lugar em número 

de academias no mundo, com um total de 31.000 centros, atrás apenas dos EUA, cuja 

expansão numérica de centros de fitness cresceu apenas 0,7% no período 2009 – 2012, 

enquanto no Brasil esta taxa foi de 29%.  

 

Esses dados demonstram claramente uma pujança deste segmento de negócio no Brasil, 

uma vez que nos apresentam uma proporção per capita de 1 centro de fitness para cada 

9,1 mil brasileiros contra 1 para cada 10,5 mil americanos. Notadamente, uma proporção 

dessas, tanto aqui quanto lá, nos remete à necessidade de criar padrões de excelência 

para suas entregas, ainda que sejam de natureza intangível e, portanto, de difícil 

mensuração. 

 

Além disso, Batista (2015) acrescenta que o Brasil tem potencialidade nesse segmento 

de negócios para tornar-se uma liderança mundial em fitness nos próximos anos, pois 

além de grande potencial da economia brasileira, totalmente integrada a globalização 

económica, visíveis tanto pelo crescente interesse pelas práticas em fitness nos 

diferentes estratos sociais, como também pelo aumento do poder aquisitivo da população 

como um todo, em que pese a desigualdade social ainda existente. 
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Em contrapartida, apesar do Brasil ser o 2º país em número de academias, ocupa a 10ª 

posição no faturamento deste segmento. Sobre tal dissonância, Perdomo (2014); Baptista 

(2015) são unânimes ao afirmar que a baixa profissionalização desse setor no Brasil pode 

ser um fator que dificulta o aumento do faturamento ao nível de sua potencialidade 

mercadológica. 

 

Zeithaml, Bitner & Gremler (2011) e Motta & Moraes (2017) são unânimes em afirmar que 

uma possibilidade concreta de aumentar o nível de profissionalização descrito como 

“baixo” por Perdomo (2014), levando ao aumento da eficiência e competitividade 

desejadas pelos gestores dos centros fitness no Brasil, pode ser obtido por meio de uma 

avaliação consistente de indicadores de desempenho cuidadosamente escolhidos. Essa 

escolha deve ter como objetivo, focar os investimentos nos atributos que os clientes 

consideram efetivamente importantes, e isso deve sr feito por meio de consulta direta aos 

clientes sobre a qualidade dos serviços que lhes são entregues. 

 

Diante desses dados, é evidente que a indústria do fitness constitui um centro de 

referência na prestação desse tipo de serviço à sociedade, sendo a cidade do Rio de 

Janeiro um dos dois maiores centros urbanos do país em relação ao número de empresas 

deste segmento no Brasil (SEBRAE, 2014), o que torna esta investigação ao mesmo 

tempo relevante e oportuna.  

 

Dessa forma, o propósito de construir um modelo conceitual, materializado em 

instrumentos que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados a clientes propõe-

se a uma elevação da maturidade empresarial neste ramo de negócios, já que apesar da 

robustez deste segmento empresarial não há, na cidade do Rio de Janeiro, centros de 

fitness que adotem parâmetros, ferramentas ou mesmo diretrizes corporativas, que se 

responsabilizem pela adoção de critérios únicos e metodologicamente definidos para 

avaliar a qualidade dos serviços prestados a seus clientes, embora todas, sem exceção, 

convivam com dificuldades cotidianas na relação entre fidelização e evasão deles e, por 

conseguinte, das consequências financeiras daí decorrentes. 

 

Assim, após a descrição do problema, objeto da investigação em tela, apresentamos 

posicionamentos de autores e instituições relacionados a gestão da qualidade na 

prestação de serviços em termos gerais, seguida da caracterização específica dos 

serviços prestados por centros de fitness. Abordamos, em seguida, a crescente demanda 

pela qualificação dos serviços neste segmento de negócios E, em continuidade, 

descrevemos os objetivos gerais da investigação. 
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A seguir, apresentamos a revisão da literatura com foco no enquadramento conceitual 

que orientou a investigação, contribuindo para a clarificação e desenvolvimento desta 

área de conhecimento. Inicialmente, fazemos uma abordagem sobre a qualidade de 

serviços em termos conceituais, seus pressupostos de análise e respectivos indicadores.  

 

Ato contínuo, discorremos sobre os modelos e instrumentos desenvolvidos 

especificamente para avaliação da qualidade de serviços, sua aplicabilidade e seus 

respectivos indicadores adotados para tal mensuração. Na sequência, discorremos sobre 

a fundamentação teórica relacionada aos centros de fitness, sua caracterização, 

objetivos, função social e natureza de suas entregas à sociedade, no que concerne a 

serviços relacionados à saúde, estética, desportos, qualidade de vida e bem-estar, com 

o que encerramos o capítulo.  

 

O capítulo subsequente é destinado à apresentação dos aspectos metodológicos 

inerentes à investigação em tela. Para isso descrevemos detalhadamente a tipificação e 

os critérios de escolha dos três grupos de sujeitos abordados na pesquisa, a saber:  

clientes (usuários efetivos dos serviços em centros de fitness), gestores (profissionais 

com função gerencial e tomadores de decisões em centros de fitness) e recursos 

humanos (profissionais com atuação técnica em centros de fitness), todos na cidade do 

Rio de Janeiro. Além disso, no mesmo capítulo descrevemos ainda os instrumentos 

utilizados, as respectivas estratégias e procedimentos para sua construção, bem como o 

modelo de estudo adotado.  

 

Em seguimento, mas ainda no mesmo capítulo, descrevemos os passos e procedimentos 

para a coleta dos dados nas três dimensões investigadas, seguindo-se da apresentação 

do respectivo tratamento estatístico desenvolvido para chegar aos resultados finais. Por 

derradeiro, apresentamos de forma descritiva as limitações do estudo, as dificuldades 

pelas quais a pesquisa transitou ao longo do seu desenvolvimento e os cuidados éticos 

adotados na investigação durante o processo de coleta dos dados nas três dimensões 

estudadas. 

 

O capítulo subsequente cumpre a função de apresentar os resultados obtidos na 

investigação seguida da descrição e análise, feitas de forma independente, ou seja, nas 

dimensões clientes, recursos humanos e gestores, de tal forma que, em cada um desses 

grupos amostrais foi extraída uma abordagem diferenciada e específica segundo as 

respostas oferecidas por eles no inquérito.  
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Ainda neste capítulo apresentamos a discussão dos resultados que, seguindo a mesma 

diretriz, foi feita a de modo separado em função dos três grupos amostrais abordados. 

Em cada um deles uma conclusão peculiar foi apresentada para, no capítulo seguinte e 

derradeiro apresentarmos tanto as conclusões gerais da investigação realizada quanto a 

formulação da proposta de hierarquização e classificação dos serviços em centros de 

fitness, proposta precípua do estudo, sob a forma de recomendações para implantação, 

seguida finalmente de sugestões de desdobramentos e ações subsequentes.  



 
 

9 
 

1. O PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESES 
 

1.1 Os Negócios da Indústria do Fitness 

 

No que diz respeito às academias de ginástica e espaços congêneres, voltados à oferta 

da prática orientada de exercícios físicos, aqui tratados por Centros de Fitness, podemos 

afirmar que seu surgimento no mercado brasileiro foi consequência direta da aceitação, 

pela população, de uma opção para as pessoas que tinham interesse por essa prática, 

mas queriam fazê-la fora dos clubes.  

 

No período compreendido entre as décadas de 30 e 50 o número de academias era 

pequeno na cidade do Rio de Janeiro e, na década seguinte experimentou uma expansão 

não somente nesta cidade, mas em todo o território nacional, notadamente nos grandes 

centros urbanos, chegando ao auge desta expansão a partir da década de 70 (Novaes, 

1991).  

 

O segmento de serviços orientados à oferecer alternativas para a obtenção do bem estar 

foi citado por Saba (2006) como sendo um dos mais promissores do mundo em termos 

económicos, considerando que entre eles estão não somente os serviços oferecidos por 

centros de fitness mas também produtos como vitaminas, suplementos nutricionais, 

alimentos dietéticos, tratamentos cosméticos, medicina preventiva e todas as demais 

opções que, direta ou indiretamente se relaciona à prática de exercício físico.  

 

Nesse contexto, da mesma forma que houve empresas pioneiras nas diferentes ofertas 

ligadas a este segmento, abriam-se espaços variados para o surgimento de novas 

empresas, criando com isso um ambiente mercadologicamente competitivo (Tibola, Silva, 

Vieira & Tontini, 2011).  

Este cenário se comprova pelos dados divulgados no relatório anual da IHRSA, que 

registrou em 2017 uma receita de 83,1 bilhões de dólares e um total de 201 mil academias 

no mundo, com 162 milhões de clientes. 

No caso específico do Brasil, registra-se a existência de 34.509 estabelecimentos 

formais, segunda posição no ranking mundial e atrás apenas dos EUA, com 36.540, e 

com faturamento de R$ 2,1 bilhões por ano, ocupando a décima posição no ranking 

mundial (IHRSA, 2017). 

  



 
 

10 
 

Neste sentido, as empresas voltadas para a oferta desses serviços ligados à prática 

orientada de exercícios, e consideradas, portanto centros especializados, podem ser 

definidas como empresas com fins lucrativos, que disponibilizam instalações e pessoal 

adequado e capacitado para promover a prática de exercícios físicos de forma 

apropriada, segura, ética e com vistas a atender os anseios dos seus beneficiários, 

elevando assim seu nível de qualidade de vida por meio das práticas físicas (Saba, 2001).  

 

Por outro lado, centros de fitness nas suas mais variadas formas de apresentação ao 

mercado também podem ser vistos, sob a perspectiva das ciências da saúde, como 

instalações que têm a oferecer programas que buscam promover e manter um estado de 

bem-estar físico, mental e social daqueles que usufruem regularmente dos seus serviços 

(Dias, 2006).  

 

Ampliando este conceito, o mesmo autor corrobora com a posição anterior de Toscano 

(2001) quando descreve academias de ginástica como sendo centros de prática de 

atividades físicas, sob orientação e supervisão direta profissionais de Educação Física, 

nos quais se prestam serviços de avaliação, prescrição e orientação de exercícios físicos. 

Em comum, temos nestes conceitos a ideia de que estas empresas têm como finalidade 

precípua a oferta de serviços multidimensionais ligados à saúde, ou seja, agindo nas 

esferas estética, social, funcional, fisiológica e psicológica, sobre as quais a prática de 

exercícios físicos pode exercer interferências positivas e benéficas na vida das pessoas. 

 

Considerando a significativa contribuição dos serviços à economia brasileira, tanto em 

termos económicos quanto nas ofertas de postos de trabalho, o setor no qual os centros 

de fitness estão inseridos, tal qual outros negócios de mesma natureza, experimenta hoje 

níveis de competitividade nunca antes visto. Com isso, seus empresários são obrigados 

a manter o foco tanto nos processos de suas empresas, tornando-os mais ágeis e focados 

em resultados, como também nas inovações e tendências do seu mercado. 

 

Estas inovações, por sua vez, podem ir desde o surgimento de outras modalidades e 

métodos de treinamento até inovações tecnológicas em equipamentos e recursos 

materiais específicos. Tudo isso, em última análise, deve ser visto como um meio de 

manter níveis elevados e progressivamente maiores de satisfação e fidelização dos 

clientes, fazendo com que seus negócios se tornem referência no segmento, de modo a 

ser atrativo também para seus clientes potenciais (Linhares & Freitas, 2011).  
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Empresas de serviços em geral, e do segmento fitness em particular, reconhecem que 

podem ser mais competitivas se, e somente se, oferecerem serviços com qualidade 

diferenciada aos seus beneficiários, transformando esta entrega em vantagem 

competitiva.  

 

São inúmeros os estudos que demonstram ser a qualidade dos serviços o maior fator de 

retenção de clientes além de agir como atrativos para novos clientes, boa parte das vezes 

trazidos por quem já conhece e identifica diferenciação nos serviços oferecidos. Tal fato 

é fator de economia de recursos na medida em que transforma pagantes em 

propagadores, fazendo com que estes transformem-se em “apóstolos” dos serviços que 

consomem (Lovelock & Wright, 2003). Além disso, níveis elevados de satisfação dos 

clientes funcionam como fator de melhoria da imagem corporativa e aumento da 

lucratividade desses negócios (Grönroos, 2007; Ladhari, 2009). 

 

Tal movimento acaba por despertar o interesse de investidores que, mesmo não fazendo 

parte necessariamente de categorias profissionais relacionadas a este tipo de serviço, 

percebem a possibilidade de negócios rentáveis a partir da oferta de espaços agradáveis, 

específicos, e com variadas opções e recursos tecnológicos, voltados a geração de 

ganhos para a saúde e qualidade da vida, a partir da prática de exercícios nesses 

estabelecimentos (Zanette, 2003). 

 

Com isso, a grande preocupação dessas empresas e seus gestores amplia-se no que diz 

respeito à sobrevivência e rentabilidade. Mais do que ofertar serviços que atendam as 

demandas de seus clientes elas passam a buscar incrementos nos níveis de qualidade 

dos serviços que oferecem ao mercado.  

 

Sobre esta iniciativa, é concreta a necessidade das organizações de investir 

progressivamente mais e melhor na gestão da qualidade dos serviços que oferecem à 

sociedade, pois diante da crescente onda concorrencial precisam manter elevados e 

crescentes os níveis de satisfação de seus beneficiários gerando, por conseguinte, 

viabilidade e prosperidade dos negócios (Barreto, Santos, Gomes, Silva & Menezes, 

2012).  
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Este senso de necessidade, mesmo presente em muitos negócios ligados aos serviços, 

ainda não é usual no segmento fitness no Rio de Janeiro, o que justifica a necessidade 

de evolução, no sentido de criar ferramentas capazes de aferir, de modo tangível, a 

qualidade de suas entregas à sociedade na perspectiva de seus atores, e o consequente 

amadurecimento de seus negócios e dos profissionais que neles atuam.  

 

 

1.2 A Qualidade de Serviços em Centros de Fitness 

 

A criação de estratégias e indicadores adequados à mensuração da satisfação dos 

beneficiários em relação a serviços que lhes são entregues demanda necessariamente, 

segundo uma sistemática de gestão dessa qualidade, que seja sempre analisada à luz 

de parâmetros que lhes sirvam de referência. Esta medida deve permitir e garantir a eles, 

os beneficiários, que a qualidade tem um monitoramento ou, em outras palavras, que a 

qualidade dos serviços tem um sistema de gestão que lhes confere confiabilidade e 

perenidade (Lovelock & Wright, 2003).  

 

Assim, se considerarmos que qualidade de serviços equivale a dizer que significa um 

conjunto de características específicas que vão, efetivamente, ao encontro das 

expectativas dos que os compram, dentro de valores justos e que os faça perceber que 

vale o investimento, é lícito afirmar que conhecer as necessidades e expectativas desses 

compradores é fator essencial para que suas percepções sejam atendidas e, se possível, 

superadas (Grönroos, 2004; Sayers, 2012). 

 

A conscientização para a qualidade, advinda da crescente concorrência e do 

reconhecimento de sua importância para a sobrevivência dos negócios, tem-nos remetido 

à necessidade de uma garantia diferenciadora dessa qualidade, ao mesmo tempo em 

que sistemas de gestão tornam-se indispensáveis para empresas de todo o mundo, 

independente do segmento e porte da organização (Cardoso, 1999; Quaresma, 2008). 

 

O segmento das empresas prestadoras de serviços voltados para o bem-estar mostra-se 

como um dos mais promissores em termos econômicos na medida em que vai muito além 

da venda de serviços em exercícios físicos. Incluídos nele estão os diferentes tipos de 

suplementos nutricionais, vitaminas, produtos de baixas calorias, produtos e tratamentos 

cosméticos e programas de medicina preventiva, entre outros, mobilizando assim as 

pessoas para a mudança de suas vidas em termos de saúde e bem-estar (Saba, 2006).  
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Sendo assim, dentro dos segmentos de negócio ligados a saúde encontramos 

exatamente os centros de fitness, tais como as academias, estúdios, centros de 

treinamento personalizado e congêneres, cujo aumento do número de estabelecimentos 

vem sendo exponencial a partir da década de 60, alavancado em parte pelas demandas 

por ganhos na saúde na população adulta, em parte pelas ações publicitárias envolvidas 

na redução do sedentarismo da população.   

 

Fica evidente, portanto, que na gestão dos centros de fitness, como em todas as demais 

empresas de serviços, não basta apenas captar clientes e oferecer-lhes o básico, mas 

sim é preciso ir além, estudar seu comportamento, suas necessidades, interesses e 

desejos para promover seu encantamento (Pereira Filho, Campos & Dantas, 2013).  

 

Diante deste cenário, torna-se fundamental para as empresas que, por meio os seus 

gestores, desenvolvam expertise e ferramentas eficazes que os tornem competentes para 

identificar, com precisão e assertividade, o que deve ser mantido e o que deve ser 

melhorado em seus negócios.  

 

Em outras palavras, é importante para a “salubridade” do negócio adotar práticas 

sistemáticas de mensurar o nível de satisfação dos seus clientes em relação a qualidade 

dos serviços que entrega a eles de modo a subsidiar ações de manutenção e melhoria 

desses serviços e das pessoas que os prestam, ou seja, dos profissionais que nele atuam. 

Para estas ações lograrem o êxito necessário é preciso que se estabeleçam indicadores, 

atributos de qualidade, a partir dos quais seja possível respaldar tal mensuração e, por 

conseguinte, tomadas de decisão efetivas tanto da manutenção das forças quanto de 

melhorias das fragilidades identificadas.  

 

A partir deste contexto, o mercado nos sinaliza para uma situação na qual a concorrência 

passa a fazer parte do dia-a-dia dessas empresas e, com isso, novos patamares para a 

gestão desses negócios passam a exigir muito mais do que simplesmente a prestação 

dos serviços em exercícios físicos, uma vez que a diferenciação se mostrava exatamente 

na qualidade dos serviços prestados. Assim, a qualidade nos serviços deve ser mantida 

sempre em níveis bastante altos e que, para isso é necessário investir maciça e 

continuamente no planejamento das atividades diárias e rotineiras de tal forma que sejam 

incrementadas com melhorias geradoras de resultados concretos e perceptíveis por seus 

beneficiários (Pereira Filho, Campos, & Dantas, 2013).  
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No que tange a prestação de serviços ligados ao fitness há consenso entre diversos 

autores, em relação ao fato de que o aspecto qualidade tornou-se a base da construção 

de diferenciais competitivos, posto que recursos, tecnologia e diversidade de serviços 

passaram a constituir aspectos comparáveis as commodities no mercado financeiro 

(Verry, 1997; Nogueira, 2000; Zanette, 2003; Pinheiro & Pinheiro, 2006; Campos, 2007; 

Quaresma, 2008). 
 
Isso significa que todos podem tê-los e, dessa forma, não constituem mais fator de 

diferenciação ou posicionamento superior sob o ponto de vista concorrencial (Yildiz, 

2011). Seguindo este raciocínio, em se tratando da mensurabilidade da qualidade dos 

serviços prestados por centros de fitness, há consenso na literatura sobre o fato de que 

ela pode ser avaliada a partir da mensuração do quanto bem o nível dos serviços 

prestados atende às expectativas do consumidor e o quanto os indicadores escolhidos 

como relevantes são significativos nesta relação de consumo, seguindo assim o 

paradigma da desconfirmação, que nada mais é do que a comparação entre o 

desempenho dos serviços e as expectativas do seu usuário em relação a eles (Pereira 

Filho, Campos, & Dantas, 2013).  

 

Assim, em que pese a intangibilidade característica dos serviços em fitness, é fato que 

se torna imperativo adotar como estratégia de gestão dessas empresas a mensuração 

da qualidade de suas entregas como indicativo da satisfação dos beneficiários, bastando 

para isso eleger indicadores operacionalizáveis e mensuráveis, o que não é difícil, mas 

apenas complexo, dadas as condições peculiares de cada uma dessas empresas e o 

“mix” de serviços que oferecem à sociedade.  

Diante da importância que a qualidade dos serviços tem para as empresas desse 

segmento, inúmeras pesquisas têm sido direcionadas para este foco, no sentido de 

investigar os fatores determinantes da percepção dos clientes que os fazem julgar a 

qualidade dos serviços que lhes são efetivamente entregues por estas empresas.  

Com isso, criam-se condições para que se vá além de características e atributos 

genéricos como nos apresentou o instrumento SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry, 1988), cuja característica é a mensuração do nível de qualidade dos serviços 

percebida pelos clientes em relação a 22 itens indicadores ou atributos, sobre os quais 

os clientes são levados a avaliar uma situação ideal de empresa prestadora do serviços 

para, em seguida, avaliar o desempenho real desta empresa em face aos mesmos 

indicadores de desempenho. Dessa forma, a qualidade do serviço é avaliada subtraindo-

se a qualidade esperada da empresa considerada ideal da qualidade percebida naquela 

empresa específica.  
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Embora seja impossível deixar de reconhecer a contribuição oferecida por este modelo, 

que expôs a necessidade de mensurar a qualidade dos serviços sob o ponto de vista de 

seus beneficiários, as limitações que o caracterizam tornam a sua adoção na aferição dos 

serviços prestados por Centros de Fitness inconsistente, na medida em que, além, de 

trabalhar com o conceito de “empresa ideal” como parâmetro de referência, mostra-se 

genérico e, portanto incapaz de propiciar a avaliação de aspectos específicos deste 

segmento de negócio. 

Além disso, o modelo SERVQUAL, pelo fato de ser fundamentado no modelo conceitual 

da qualidade do serviço denominada Teoria dos “Gaps”, conduz o processo avaliativo a 

resultados polarizados, na medida em que ambas as avaliações (ideal e real) ao serem 

feitas após a prestação dos serviços, geram medidas das expectativas polarizadas pela 

experiência com os serviços em si, quando na verdade a medida das expectativas dos 

clientes deveria acontecer antes deles usufruírem os serviços, enquanto a avaliação 

objetiva e real do serviço deveria acontecer somente após a fruição dos mesmos (Pereira 

Filho, Campos, & Dantas, 2013). 

Embora diferentes pesquisas relacionadas a definição de indicadores relevantes para a 

mensuração da qualidade de serviços em centros de fitness tenham sido desenvolvidas, 

o traço comum de todas elas, é a inquestionável importância dessa medição como 

estratégia de gestão e subsídio as tomadas de decisão nos negócios dessas empresas. 

Estas decisões, fornecedoras de diretrizes para o desenvolvimento dos negócios devem, 

portanto, acontecer a partir de diagnósticos precisos do grau de satisfação dos 

beneficiários, cujos resultados sejam produzidos com base em indicadores capazes de 

capturar, de forma tangível, ou seja, a qualidade percebida por eles em relação aos 

serviços que recebem e pelos quais pagam.  

 

Assim, é plenamente possível empreender ações de retenção e fidelização, ao mesmo 

tempo em que se é mercadologicamente competitivo, ampliando, por conseguinte, o ciclo 

de vida desses beneficiários na relação de consumo dos serviços que lhes são entregues 

por estas empresas (Morgan & Rego, 2006). Sobre este desejável aumento do tempo de 

relacionamento como consequência da qualidade dos serviços entregues, Lindon, 

Lendrevie, Dionísio & Rodrigues (2004) nos apresentam uma possibilidade real de criar 

esta extensão do relacionamento, vale dizer fidelização, como resultado de uma ação 

estratégica denominada “marketing relacional”.  

Esses autores descrevem marketing relacional como sendo uma estratégia baseada na 

criação de uma interação benéfica, para a empresa e seus clientes, capaz de satisfazê-

los plenamente em suas demandas, levando-os a fidelizarem-se por meio de uma efetiva 
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gestão dessa interação. Para eles, estabelecer, aprofundar e manter boas relações com 

os clientes demanda necessariamente, ser relevante na sua vida (agregar valor), 

comunicar-se de modo eficaz, escutá-lo atentamente, recompensá-lo pela sua fidelidade 

e associá-lo à vida da empresa ou da marca.  

 

Dessa forma, o marketing relacional pressupõe a criação de estratégias diferenciadas 

para clientes diferenciados, que vão muito além do contato direto com eles, baseando-se 

no conhecimento das necessidades desses clientes e da sua percepção em relação aos 

serviços pelos quais paga. Uma vez estabelecida esta conexão, clientes sentem-se 

valorizados, importantes e se percebem “únicos” para a empresa, o que os leva a 

perceber um empenho pela personalização dos serviços, e que é retribuído com sua 

fidelidade frente à concorrência (Salgueiro, 2009).  

 

Ao mesmo tempo cria-se, mercadologicamente falando, uma vantagem competitiva para 

a empresa, que nada mais é senão uma competência peculiar a cada organização que, 

além de ser específica ao segmento do mercado onde atua, deve ser durável e capaz de 

criar neste mesmo mercado as condições necessárias a um padrão de rentabilidade 

crescente, ou, em outras palavras, sustentável sob o ponto de vista financeiro (Lindon, 

Lendrevie, Dionísio & Rodrigues, 2004). 

 

Mas não podemos assumir que apenas a satisfação dos beneficiários seja condição 

suficiente e única para que os negócios no segmento fitness sejam prósperos e que assim 

a qualidade dos serviços entregues à sociedade esteja garantida. Sobre isso, é 

importante destacar que a implantação de uma política de qualidade nos serviços de uma 

empresa não pode ser vista apenas como uma ferramenta a ser adotada de forma 

isolada.  

 

Pelo contrário, tal evolução representa uma mudança no modus operandi da organização, 

nos seus pressupostos e na sua própria filosofia que deve, assim, traduzir uma mudança 

nos modelos mentais de seus atores, vale dizer, recursos humanos, de tal forma que a 

performance na entrega dos serviços seja elevada a partir de mudanças estruturais e não 

apenas conjunturais e superficiais (Ortner, 2000). 
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Além disso, é essencial considerar que, uma vez regulamentada a profissão, o que 

acontece quando o respectivo exercício profissional exige uma qualificação específica, 

indispensável à proteção da coletividade, e voltada ao atendimento do interesse público, 

estabelecer critérios fidedignos e que permitam a avaliação da qualidade dos serviços 

prestados a esta coletividade torna-se uma obrigação. 

 

Assim, construir um modelo de avaliação da qualidade dos serviços entregues à 

sociedade do Rio de Janeiro pelas empresas do segmento fitness, que permita dar conta 

de conhecer, com precisão e assertividade os aspectos relevantes à qualificação desses 

serviços, mostra-se importante e necessário, sobretudo em um país com a projeção do 

Brasil no cenário mundial do fitness e da cidade do Rio de Janeiro como uma referência 

nacional neste segmento de negócios.  

 

 

1.3 Os Atores da Prestação de Serviços em Centros de Fitness 

 

Abordando especificamente a performance de uma organização, é importante registrar 

que, pelo fato de existirem várias formas de conceituá-la, uma delas particularmente nos 

diz que é a “diferença entre o valor criado pela utilização dos seus bens produtivos e o 

valor que os proprietários desses mesmos bens esperam obter” (Ortner, 2000).  

 

Com isso podemos afirmar que o nível de sucesso auferido por uma empresa, seja ela 

de bens ou serviços, e no que diz respeito a sua performance no mercado onde atua, é 

produzida coletivamente, qual seja por todos os envolvidos no processo de produção, e 

mensurada positiva ou negativamente em função de uma tríade formada por seus 

gestores, seus colaboradores e seus clientes (Garbi, 2002). 

 

Corroborando tal afirmativa, em relação à importância dos recursos humanos no contexto 

das organizações, e agora especificamente na qualidade de seus serviços, é fato que o 

contexto da gestão de pessoas ou recursos humanos é formado por empresas e pessoas 

agindo de forma sinérgica e interdependente, fazendo com que melhorias devam 

acontecer no nível das pessoas, criando assim condições para que processos e 

resultados sejam qualitativa e progressivamente melhores (Chiavenato, 2014).  
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Organizações somente fazem sentido se forem consideradas como grupo de pessoas 

interagindo com base em objetivos comuns e, portanto, delas depende para sobreviver 

mercadologicamente no segmento onde atua. Por outro lado, em se tratando de 

crescimento e realização profissional, somente faz sentido pensá-los se ocorrerem no 

contexto de uma organização, ou seja, produzir bens ou serviços, atender clientes e 

prosperar mercadologicamente somente é possível se houver pessoas atreladas ao 

“fazer” dos processos de trabalho.  

 

Portanto, Marras (2000); Chiavenato (2014) afirmam de modo uníssono, que se os 

recursos humanos são fator primordial para que negócios das empresas façam sentido, 

existam e prosperem, exercendo assim uma relação simbiótica positiva e produtiva, tratar 

da qualidade dos serviços prestados por empresas que os entregam à sociedade não 

pode prescindir da percepção e entendimento do que estes mesmos colaboradores têm 

em relação ao que deve compor o conjunto de indicadores para avaliar a qualidade dos 

serviços prestados pelas empresas onde atuam, posto que são componentes 

estratégicos delas. 

 

Na busca por uma interessante e necessária associação e coexistência entre a gestão 

da qualidade e práticas de alta performance no trabalho,  a implantação de políticas de 

gestão da qualidade cria facilidades e, portanto, possibilidades concretas de êxito, para 

que práticas contemporâneas na gestão de recursos humanos aconteçam, seja na 

dimensão da própria organização do trabalho, seja nas relações entre colaboradores ou 

mesmo na formação de times colaborativos para atividades específicas (Moriones & 

Cerio, 2001).  

 

Com isso, estes autores sinalizam para a possibilidade concreta de que, a qualidade de 

um serviço pode ser alcançada por meio da interação e colaboração dos recursos 

humanos de uma empresa e, portanto, a gestão da qualidade desses serviços deve 

passar obrigatória e prioritariamente pelas pessoas e seus respectivos talentos, uma vez 

que mudanças dependem fundamental e essencialmente de conhecimentos, habilidades 

e atitudes, e estes são ingredientes não apenas de serviços de qualidade mas também e 

principalmente de uma cultura da prática de serviços de qualidade, tal como afirmava 

também Bilhim (2006) ao discutir a necessidade de uma gestão estratégica dos recursos 

humanos nas organizações.  

  



 
 

19 
 

Diante deste quadro, torna-se, ao nosso ver, evidente que priorizar a percepção desses 

atores no delineamento de indicadores capazes de propiciar a mensuração da qualidade 

dos serviços prestados à sociedade mostra-se imperativo, na medida em que, sendo 

partícipes do processo de produção, reúnem condições de identificar variáveis capazes 

de interferir na sua qualidade. 

 

Por outro lado, é essencial considerar o fato de que, a produção de serviços teve suas 

configurações modificadas a partir da Revolução Industrial, quando a sociedade passou 

a contar com uma multiplicidade crescente de ofertas, passando a assumir uma atitude 

que não lhe era peculiar no consumo: a escolha de fornecedores e produtos que mais 

lhes fosse conveniente e atendesse as suas demandas (Tibola, Silva, Vieira, & Tontini, 

2011).  

 

Concomitante a isso, estes mesmo autores afirmam que, a sociedade industrial 

presenciou aumento quantitativo e exponencial de empresas prestadoras de serviços nas 

suas mais variadas formas e padrões de produção, criando o cenário inicial da 

concorrência entre empresas e seus produtos, fossem estes bens ou serviços. Ao 

consolidarem-se as empresas precursoras de determinados serviços deixavam evidente 

um contexto de oportunidades e, com isso, novos players passavam a fazer parte do jogo 

concorrencial na disputa por uma posição no mercado com foco na captação e retenção 

de clientes. 

 

Ato contínuo, estes clientes passaram a perceber diferenciações, tanto em termos de 

preço quanto de qualidade dos serviços oferecidos pelas empresas, o que fez de suas 

escolhas uma atitude cada vez mais seletiva, crítica e peculiar. Com isso, assistimos nos 

dias de hoje a formação de uma sociedade pós-industrial que se caracteriza como 

praticante de uma atividade econômica predominantemente ligada aos serviços fazendo 

com que não somente no Brasil, mas como na maioria das grandes economias mundiais 

este setor represente parcela significativa na produção de riqueza. Em termos de 

realidade brasileira tal evidência se dá ao analisarmos, como foi supracitado, tanto o 

impacto no PIB brasileiro como também a taxa de ocupação de mão-de-obra.  

 

Paralelamente a esta evolução dos negócios ligados aos serviços, em todo o mundo e 

nos diferentes segmentos, vários autores têm dedicado atenção ao estabelecimento de 

padrões e instrumentos específicos para mensuração da qualidade dos serviços 

prestados a clientes, dentre os quais podemos citar, Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

(1988); Tontini & Sant´Ana (2007); Tontini & Picolo (2010).  
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Em todos estes instrumentos não há evidências de atenção dedicada especificamente 

aos serviços prestados por centros de fitness, cujos atributos de avaliação adotados 

considerem a perspectiva dos beneficiários ou clientes. Assim sendo, fazem com que a 

gestão da qualidade dos serviços prestados por essas empresas, ou não adote esta 

prática em seus negócios ou, quando feita, seja pautada por decisões empíricas e 

indicadores definidos à margem de quem, efetivamente, define a adequação, ou não, dos 

serviços a quem os consome e paga, que são os próprios clientes (Tibola, Silva, Vieira, 

& Tontini, 2011).  

Por derradeiro, e não menos importante, encontramos na figura dos gestores, o elo de 

ligação entre a entrega objetiva dos serviços aos clientes e os recursos humanos, uma 

vez que a gestão desses últimos é fator determinante das entregas com maior ou menor 

grau de qualificação (Chiavenato, 2014). Seu papel, por assim dizer, está ligado não 

somente a liderar pelo exemplo, mas também a criar condições motivadoras para que a 

relação recursos humanos-clientes aconteça dentro de padrões adequados de qualidade, 

transformando suas equipes em times verdadeiramente vencedores. 

Sobre isso, Oliveira & Passos (2013) afirmavam que as empresas que descobrissem o 

segredo de “como” desenvolver e manter times de trabalho eficazes por meio de gestores 

igualmente motivados e motivadores, e provendo os recursos necessários a excelência 

dos serviços prestados a sociedade, estariam certamente muito mais preparadas para 

enfrentar mudanças mercadológicas e concorrenciais que jamais deixarão de existir. 

Dessa forma, construir um modelo capaz de proporcionar a mensuração da percepção 

de qualidade dos serviços, levando em conta não apenas quem opera a entrega objetiva 

(recursos humanos), quem os recebe e paga por eles (clientes), mas também aquele que 

responde pelas tomadas de decisões e estabelecimento de diretrizes para a gestão 

dessas empresas (gestores), mostra-se relevante e necessário, posto que apresenta a 

interseção de três perspectivas diferentes em relação a indicadores representativos da 

qualidade de serviços prestados em centros de fitness no Rio de Janeiro. 
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1.4 Objetivos 

 

Diante da escassez de investigações no Brasil com viés acadêmico e consequente 

aplicação prática, que tenham proposto a construção de instrumentos especificamente 

elaborados para aferir a qualidade dos serviços prestados em centros de fitness, na 

perspectiva de seus atores, definimos como objetivo geral da pesquisa construir um 

modelo conceitual de avaliação da qualidade desses serviços em centros de fitness na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

Tal propósito justifica-se pelo fato de que, modelos teóricos que tenham gerado a 

construção de instrumentos cientificamente validados, e que levam em conta as 

percepções dos atores diretamente envolvidos no fenômeno estudado, podem propiciar 

o conhecimento sofisticado e preciso das demandas da organização, funcionando como 

ferramentas que auxiliam as tomadas de decisão por seus gestores. 

 

Com isso, o desenvolvimento de um modelo conceitual aplicável neste segmento de 

negócio foi feito a partir do conhecimento das percepções dos gestores, recursos 

humanos e clientes, nas empresas onde, respectivamente, gerenciam a entrega de 

serviços, atuam diretamente na relação clientes-fornecedores e consomem serviços em 

fitness. Dessa forma, o objetivo da presente tese foi a elaboração de um modelo 

conceitual sobre a qualidade de prestação de serviços em centros de fitness no Rio de 

Janeiro sob a ótica de seus atores. 

 

Para o alcance desse objetivo, optamos por adaptar três instrumentos distintos, e aplicá-

los a três grupos amostrais igualmente diferenciados, compostos por: a) gestores dos 

centros de fitness pesquisados; b) recursos humanos atuantes nesses centros e, c) 

clientes regulares usuários dos serviços que esses centros de fitness oferecem à 

sociedade. Estes instrumentos foram devidamente adaptados, a partir de suas versões 

originais, para a realidade dos centros de fitness da cidade do Rio de Janeiro, e são os 

seguintes:  
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a) Instrumento aplicado a gestores dos centros de fitness do Rio de Janeiro, atendendo 

aos 8 Fundamentos da Excelência da Gestão propostos pela Fundação Nacional da 

Qualidade – FNQ versão 2016, adaptado do instrumento utilizado por Quaresma 

(2008) em uma investigação sobre qualidade de serviços em campos de Golfe em 

Portugal, desenvolvido originariamente com base no modelo proposto pela European 

Foundation for Quality Management (EFQM, 2003); 

 

b) Instrumento aplicado aos recursos humanos atuantes em centros de fitness do Rio de 

Janeiro, adaptado do instrumento utilizado por Quaresma (2008) em uma investigação 

sobre qualidade de serviços em campos de Golfe em Portugal, e desenvolvido 

originariamente a partir de instrumento proposto por Taveira et al. (2003); 

 

c) Instrumento aplicado aos clientes dos centros de fitness do Rio de Janeiro 

investigados, adaptado do instrumento original proposto por Ko & Pastore (2005), 

denominado Scale of Service Quality in the Recreation Sports – SSQRS, que propunha 

um modelo hierárquico de qualidade de serviços no esporte recreativo.  
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1. OS CENTROS DE FITNESS – ACADEMIAS 
 

1.1 Lazer e Tempo Livre no Mundo Contemporâneo 
 
Indiscutivelmente, há inúmeras evidências de que o lazer ativo vem ocupando, de modo 

crescente, um lugar de impacto e relevância na sociedade contemporânea. Todavia, bem 

distintas das práticas sociais de recreação e divertimento características de épocas 

anteriores, as experiências de lazer atuais estão cada vez mais subordinadas à uma 

formatação de mercadoria. Deixam assim, de ser algo livre, espontâneo e aleatório para 

transformar-se em produto de venda de empresas especializadas nas diferentes formas 

de proporcionar o lazer aos seres humanos, buscando, contudo, preservar seu aspecto 

lúdico. 

Neste contexto, Quaresma (2008), em um estudo sobre qualidade de serviços em campos 

de Golfe em Portugal, já destacava o valor lúdico da vida, atrelado diretamente ao sentido 

de liberdade, que, necessitava imperativamente manter-se preservado do ritmo acelerado 

das rotinas cotidianas do homem urbano nas sociedades contemporâneas pautadas pela 

demanda por produtividade crescente. Segundo este mesmo autor, este valor lúdico é 

essencial para o desenvolvimento e a formação do indivíduo e, nos tempos atuais, 

ninguém contesta a importância, em diferentes níveis, das práticas desportivas, 

especialmente no campo do lazer e da recreação, como instrumento de melhora da 

qualidade da própria vida. 
 
Sob essa perspectiva, é possível afirmar que a ideologia e as funções do processo lazer 

– repouso – divertimento - desenvolvimento, expressas na obra de Dumazedier (1979), 

estão ainda bem presentes na sociedade contemporânea e são geradoras de alterações 

negativas no estilo de vida e na própria qualidade desta vida, induzindo ao aparecimento 

de deteriorações físicas e/ou psíquicas que, têm como fator causal, o estresse, seja ele 

originado no ritmo e intensidade do trabalho, seja pelo conjunto de tensões inerentes as 

múltiplas obrigações da vida cotidiana nos centro urbanos. 

Este mesmo autor define lazer como sendo: 

 (...) um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode 
entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para 
divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda, para desenvolver 
sua informação ou formação desinteressada, sua participação 
social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 
sociais (...).  
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Além disso, o lazer é considerado como uma área transversal de estudo e de vivência, 

pois além de muitos fatores, ele oferece diferentes possibilidades de manifestação e, 

objetivamente, a prática de exercícios em academias pode ser uma delas. Entre os 

interesses do lazer, classificam-se cinco conteúdos propostos por Dumazedier (1980) que 

são: i) artísticos; ii) intelectuais; iii) físicos; iv) manuais; v) sociais. Camargo (2006) 

acrescenta a esses, um sexto que é o conteúdo turístico, enquanto Schwartz & 

Campagna (2006) nos apresentaram ainda a possibilidade do conteúdo virtual.  

 

O traço comum nas percepções desses autores é que, independentemente das escolhas, 

o importante é que o ser humano procure vivenciar todos os seus interesses de lazer, e 

que suas experiências sejam amplas, prazerosas e educativas.  

 

Corroborando as alterações negativas no estilo de vida citadas por Dumazedier (1979), 

encontramos em um estudo transversal realizado na cidade de Pelotas, localizada no 

estado do Rio Grande do Sul, Brasil, com 972 indivíduos, entre 20 e 69 anos de idade 

sobre a prática de exercícios físicos e a utilização do tempo livre. Os resultados 

demonstraram que mais de 40% dos adultos praticam menos do que 150 minutos por 

semana de atividade física e que, quando considerada a atividade física realizada 

somente no período de lazer, as prevalências de inatividade são frequentemente 

superiores a 70% (Silva, Rombaldi, Azevedo, & Hallal, 2008). 

 

Alves, Trovó, & Nogueira (2010) afirmaram ainda que, é preciso entender o lazer em 

relação a tempo disponível e atividades prazerosas, as quais, o indivíduo tem o direito de 

escolher a ação e o tempo dedicado a realizá-la, podendo proporcionar a ele, por 

conseguinte, bem-estar nas dimensões física, psicológica e social, por meio da prática de 

atividades simples, de natureza individual ou coletiva, atendendo a diferentes interesses, 

mas em todas elas, proporcionando ganhos à sua qualidade de vida de forma consciente. 

 

Porém, em uma outra investigação, também relacionando o estilo de vida, o uso do tempo 

de lazer e a prática de exercícios em academias, dessa vez com mulheres adultas na 

cidade de Rio Claro em, São Paulo – Brasil, estes mesmos autores verificaram que, tanto 

em academias públicas quanto naquelas de natureza privada, e em diferentes faixas 

etárias, que as mulheres optariam primeiramente por aumentar suas atividades culturais, 

em seguida pela dedicação de mais tempo à vida social e familiar e por último por praticar 

exercícios físicos caso tivessem mais tempo livre, denotando assim uma utilização deste 

tempo sem plenos benefícios à saúde. 
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Contrapondo-se a estas posições, Quaresma (1997, 2008) afirmava que, 

paradoxalmente, a degeneração do estilo de vida gerada pela inatividade física, tem a 

capacidade de induzir o homem a desenvolver um nível mais sofisticado de 

autoconsciência em relação à utilização de seu tempo livre, levando-o a definir, como 

foco prioritário da gestão de seu tempo livre, o próprio cuidado com a saúde, seja com 

ações relacionadas à dimensão física, seja na dimensão mental.  

 

O mesmo autor descreve ainda que, diante desse contexto, este mesmo homem vê-se 

diante da necessidade de incrementar a qualidade de sua vida e o faz por meio de ações 

compensatórias, que podem ir desde a pura diversão ou distração, até a situações 

denominadas de “fuga” e evasão para destinos e atividades diferentes dos habituais 

locais de trabalho ou residência, nas quais a prática de exercícios em centros de fitness 

é uma possibilidade. 

 

Sobre tal opção, enquanto direito inalienável dos seres humanos, Marcelino (2003) 

descrevia o lazer enquanto elemento inerente à própria cultura do homem 

contemporâneo, compreendida em seu sentido mais amplo, e vivenciada no tempo 

disponível de cada indivíduo ou grupo. Este autor destaca como fundamental considerar 

o lazer enquanto elemento de caráter “desinteressado” dessa vivência, pelo fato de não 

buscar, menos como um fim, outra recompensa além da própria satisfação provocada 

pela própria experiência. A disponibilidade de tempo, nesse caso, representa a exata 

possibilidade de opção pessoal ou grupal, pela atividade ou pelo ócio. 

 

Ampliando a abordagem do lazer enquanto estratégia humana de compensação das 

rotinas e obrigações do dia-a-dia, Mannel (2011) o descreveu como uma alternativa que 

pode ser definida tanto como um fenômeno objetivo quanto subjetivo. Sob o ponto de 

vista objetivo, pode ser visto enquanto atividade ou conjunto de atividades que acontecem 

em local específico e por tempo determinado, permitindo assim sua identificação na 

relação atividade/tempo, neste caso, tempo livre. 

 

 Já na perspectiva subjetiva, o lazer pode ser identificado como uma experiência mental 

individual, presente nessas mesmas atividades, nas quais a satisfação e os significados 

são oriundos não somente das vivências anteriores, mas também do envolvimento da 

pessoa com a atividade em si. 
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Sobre tais características e opções pessoais do lazer, Quaresma (2008) descreveu 

posicionamentos que situaram nesta prática um importante componente da corrente 

moderna do hedonismo, que recebe frequentemente a denominação de utilitarismo. 

Nessa concepção, o lazer aborda o prazer individual integrado numa ética social, isto é, 

maior felicidade particular para um maior número de pessoas.  

 

Esta experiência de felicidade é explicada por Stebbins (2008) quando propõe a clássica 

subdivisão do lazer em 3 (três) formas distintas: i) lazer sério; ii) lazer casual ou iii) lazer 

baseado em projeto ou ocasional. Dentre estes, o lazer casual, cuja definição refere-se a 

algo imediato, intrinsecamente compensador e que proporciona um prazer momentâneo 

sem, contudo, requerer aptidões específicas, é aquele que guarda a maior similaridade 

com a prática de exercícios físicos em centros de fitness. 

 

Referindo-se a esta categorização, o mesmo autor nos informa ainda que o lazer casual 

se subdivide em diferentes possibilidades de ação como: i) jogar; ii) relaxar; iii) entreter-

se de modo passivo, como assistir televisão e ouvir música; iv) entreter-se ativamente, 

como nos jogos de mesa e diversão; v) socialização e, f) estimulação sensorial, como por 

exemplo em encontros gastronômicos. Complementando, este autor afirma que as 

possibilidades de lazer podem ser definidas como sendo um conjunto de atividades que 

estão para além do voluntariado, das atividades amadoras, sejam elas desportivas ou 

não, e dos hobbys ou passatempos. Novamente, a prática orientada de exercícios em 

centros de fitness corrobora esta concepção enquanto uma das formas de prática do 

lazer. 

 

Considerado como uma das características do final do século XX e início do XXI, sob o 

ponto de vista da quantidade e complexidade de trabalho derivados dos avanços e 

inovações tecnológicas, ainda que estas inicialmente prometessem uma redução, o ser 

humano da pós-modernidade passou, efetivamente, a trabalhar mais do que o fazia 

antes. Tal evolução modificou radicalmente a configuração do trabalho humano nas suas 

múltiplas variedades e formas de ação profissional, levando a situações inusitadas tanto 

sob o ponto de vista do próprio trabalho, como também das condições de vida do 

trabalhador (Rohm & Lopes, 2015).  
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Tal modificação, longe de ser uma não-conformidade da modernidade, é resultante, por 

um lado, da crescente automação e informatização de tarefas anteriormente humanas, 

que suprimiram e otimizaram atividades rotineiras e repetitivas, e, por outro lado, pelo fato 

das profissões terem sido modificadas em sua essência, ganhando nestes tempos 

contornos multifuncionais, o que aumenta o conjunto de atividades inerentes a cada 

pessoa no mundo produtivo, com um incremento concomitante das situações de 

desgaste, estresse e deterioração da saúde. 

 

Em contrapartida, Quaresma (2008) de certa forma opõe-se à posição anterior quando 

nos afirma que, em termos específicos, o aumento do tempo livre, a melhoria do nível de 

vida, o acesso à informação e, acima de tudo, a elevação cultural, são inegáveis 

conquistas dos séculos XX e XXI. Para este autor, além de dispormos de mais tempo 

livre, o homem moderno teve ao seu dispor um número maior de bens de consumo, 

acompanhado pelo aumento do poder de compra sobre esses bens, além de ter 

aumentado de forma contundente o que chamou de “nível de vida”, em relação as 

décadas anteriores. 

 
Por conseguinte, segue ele afirmando, e como consequência direta desta mudança de 

configuração da vida humana sobretudo nos grandes centros urbanos, este aumento do 

nível de vida, do tempo livre e da cultura, induziu ao aparecimento de novas práticas 

sociais, voltadas a uma necessidade de ocupação racional desse mesmo tempo, através 

de atividades de recreação, animação e lazer, buscando, em última análise, ampliar o 

sentido de realização e satisfação humana. 

 

Complementando e corroborando tal linha de raciocínio, Barbosa (2006), ainda que não 

tratando especificamente dos centros de fitness enquanto espaço destinado ao uso do 

tempo livre, relata que converter tempo livre em tempo de realização humana é uma 

operação inusitada, na medida em que significa conferir a este um status de importância 

semelhante ao tempo de trabalho, algo inimaginável em tempos anteriores e recentes. 

Esta autora, ampliando sua análise, destaca três aspectos fundamentais a atribuir ao 

tempo: 
(i) O tempo livre, tal como o tempo de trabalho, é um tempo de formação humana. 

Na realidade, é nesse espaço de tempo que os indivíduos podem escolher as 
suas atividades sem se condicionarem unicamente pelo valor da utilidade. Em 
última análise, é o “eu” que determina a escolha a partir de uma percepção 
subjetiva dos vários conteúdos objetivos que se lhe apresentam. Neste ato 
está também implícita a noção de responsabilidade;  
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(ii) O tempo livre não é tempo residual, que resta depois do trabalho. Quer o 
tempo de trabalho quer o tempo livre, embora sejam realidades diferentes, 
fazem parte de uma única realidade, o Tempo de Vida. Neste sentido, devem 
ser pensados em relação recíproca, possuindo, entretanto, responsabilidades 
e motivações distintas;  

 
(iii) O tempo livre, por si mesmo, não promove a autonomia, a liberdade e a 

emancipação. Enquanto tempo significativo de escolha individual, de 
observação, de reflexão e de experimentação, possibilita a formação da 
personalidade, podendo proporcionar a autodeterminação pessoal e social. 

 

Para ela, a utilização do tempo como uma possibilidade de escolha do próprio sujeito, 

exercendo sua autonomia e livre arbítrio, permite a cada indivíduo transformar-se em ator 

de seu próprio desenvolvimento.  

Ampliando este olhar da relação entre o sujeito e suas escolhas para uso do tempo livre, 

e tomando como base os papeis e funções no processo de compra de bens e serviços 

proposto por Kotler & Armstrong (2014), podemos inferir que, mais do que atores, os 

indivíduos passam a ser autores de sua própria utilização deste tempo, na medida em 

que serão ao mesmo tempo os decisores e usuários daquilo que decidiram colocar em 

suas vidas, exercendo, portanto, o legítimo papel de consumidor de suas escolhas. 

 

1.2 Origem, Finalidades e Relevância Econômica dos Centros de Fitness  
 

Em continuidade à associação do lazer com a prática de exercícios em centos de fitness, 

comumente denominados de academias, Marcelino (2003) nos apresenta a perspectiva 

das diferentes dimensões e quantidade de interesses culturais que estes 

estabelecimentos atendem, definindo academias como microequipamentos específicos 

cujo propósito essencial está na oferta de conteúdos físico-esportivos utilizáveis nos 

momentos de lazer do homem contemporâneo.  

 

Para Pereira (1999, 2004) os espaços desportivos e de práticas físicas apresentam 

aspectos que nos permitem compreender determinadas relações entre a prática dos 

exercícios físicos e o meio onde ocorrem. Segundo este autor, o ambiente que caracteriza 

as academias deve manter-se, de certa forma, isolado do meio ambiente cotidiano, 

deixando clara a necessidade da demarcação do mundo do dia-a-dia para um mundo de 

exercícios e bem-estar.  
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Em outras palavras é necessário retirar os praticantes de exercícios em academias de 

suas rotinas, considerando para isso que estes espaços possibilitem que, durante um 

determinado tempo, eles sejam outra pessoa e vivam uma outra realidade em suas vidas, 

quando lá estiverem.  

No que diz respeito as academias de ginástica e espaços congêneres voltados à oferta 

da prática de exercícios orientados, aqui tratados como sinônimo de Centros de Fitness, 

podemos afirmar que seu surgimento no mercado brasileiro foi consequência direta do 

fato delas surgirem como uma opção para as pessoas que tinham interesse por essa 

prática, mas queriam fazê-la fora dos clubes. No período compreendido entre as décadas 

de 30 e 50 o número de academias era pequeno na cidade do Rio de Janeiro e, na década 

seguinte experimentou uma expansão não somente nesta cidade, mas em todo o território 

nacional, notadamente nos grandes centros, chegando ao auge desta expansão a partir 

da década de 70 (Novaes, 1991).  

 

Nessa perspectiva, academias vêm ocupando espaço progressivamente maior no 

contexto social, enquanto organizações especializadas, prestadoras de serviços 

relacionados as atividades motoras, ou físico-esportivas, em diferentes modalidades, mas 

cujo propósito é o mesmo: gerar benefícios à saúde e qualidade de vida de seus 

frequentadores, expandindo estes para além da mera dimensão física e atendendo, não 

raras as vezes, a demandas mais significativas de seus frequentadores por um espaço 

de convivência que “também” entrega serviços ligados a conteúdos físico-esportivos, por 

meio dos quais podem adotar um comportamento fisicamente ativo, o que contribui 

expressivamente para a aquisição de bem estar e satisfação em níveis superiores 

(Cunha, 1999; Modesto, Ulbricht, & Neves, 2016). 

 

Além disso, ratificando e complementando as posições anteriores, Toscano (2001) 

conceitua academias de ginástica como centros voltados à prática de atividades físicas, 

sob supervisão direta de profissionais de Educação Física, nos quais se prestam serviços 

de avaliação, prescrição e orientação de exercícios físicos, o que os coloca na condição 

exclusiva de prestadores de serviços, ou seja, de intangíveis relevantes para a melhoria 

da vida dos consumidores.  

No que diz respeito à denominação, centro de fitness, ou academias, podem ser 

conceituados, segundo Dias (2004), como instalações que possuem programas cujo 

propósito é promover e manter um estado de bem-estar físico e mental aos seus 

frequentadores.  Trata-se, portanto, de um segmento comercial cuja finalidade é gerar 

melhorias à vida das pessoas que a frequentam. 
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Os autores Silva, Rombaldi, Azevedo, & Hallal (2008) afirmam que na década de 80, 

aconteceu no Brasil uma grande expansão numérica de empresas denominadas de 

academias de ginástica, que se fundamentaram em suas práticas nas informações 

conhecimentos difundidos por Kenneth Cooper e ainda nos health clubs americanos. Tal 

expansão ocorreu, segundo estes autores, por consequência da importação de uma 

proposta de exercícios denominada ginástica aeróbica que rapidamente difundiu-se pelos 

grandes centros e, mais tarde, por todos os espaços que se destinavam a oferta deste 

tipo de serviços à sociedade.  

 

Dessa forma, encontramos unanimidade entre esses autores quando se referem as 

academias, ou centros de fitness, como organizações especializadas, prestadoras de 

serviços relacionados à prática de exercícios orientados e com capacidade potencial para 

influenciar o estilo de vida da população, de modo a atender a diferentes demandas, que 

vão desde a redução do sedentarismo em favor de um estilo de vida ativo, até mesmo 

aquelas relacionadas a dimensões estéticas, performance física ou ampliação das redes 

de relacionamento interpessoal. 

 

Estas características fazem com que, além de centros voltados à prática de exercícios 

físicos, as academias ou centros de fitness, sejam vistos como espaços de convivência e 

interação social fazendo com que, muitas das vezes, seja esta a maior importância que 

desempenhem na vida de seus clientes. Em todos os casos, e independente da forma 

como são chamados, é evidente a existência de um traço conceitual comum entre eles, 

que define estes espaços como um locus no qual se oferece aos seus frequentadores 

diferenciadas formas de modificar seus hábitos e comportamentos e o próprio estilo de 

vida. 

 

Nesse sentido, as empresas voltadas para a oferta de serviços ligados à prática orientada 

de exercícios, e consideradas, portanto, centros especializados, foram igualmente 

definidas por Saba (2001) como empresas com propósitos  lucrativos, que oferecem à 

sociedade espaço físico, equipamentos e profissionais especializados  e capacitados 

para promover e orientar a prática de exercícios de forma apropriada, segura, ética e com 

vistas a atender os anseios dos seus clientes, elevando assim seu nível de qualidade de 

vida e a adoção de um estilo de vida ativo por meio das práticas físicas. 
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Por outro lado, Dias (2006), corrobora o pensamento de Toscano (2001) ao afirmar que 

centros de fitness nas suas mais variadas formas de apresentação ao mercado, também 

podem ser vistos, sob a perspectiva das ciências da saúde, como instalações que têm a 

oferecer programas que buscam promover e manter um estado de bem-estar físico e 

mental para seus clientes. 

 

Em comum, temos nestes dois conceitos a ideia de que estas empresas têm como 

finalidade precípua a oferta de serviços multidimensionais ligados à saúde, ou seja, 

agindo nas esferas estética, social, funcional, fisiológica e psicológica, sobre as quais a 

prática de exercícios pode exercer interferências positivas e benéficas para as pessoas.  

No que diz respeito às sociedades contemporâneas, podemos afirmar, baseados na 

posição defendida por Pereira Filho; Campos; Dantas (2013), que o estilo de vida adotado 

pelo homem moderno pode ser considerado como predominantemente sedentário e 

pouco salutar, em função das progressivas facilidades que a tecnologia proporciona, 

associadas ainda a níveis elevados de estresse, uma alimentação desequilibrada e 

baseada em alimentos nada saudáveis, dentre outras mazelas como o etilismo e 

tabagismo.  

 

Esse conjunto de fatores detratores da saúde humana, pelos males e consequências que 

têm causado, vem despertando nas pessoas uma preocupação crescente com as 

condições do próprio corpo, principalmente, no tocante à saúde e, por conseguinte, à 

estética. Vários autores foram unânimes ao afirmar que, dentre as medidas adotadas por 

elas, na tentativa de reverter este quadro e tornar a vida qualitativamente melhor, a 

procura pela prática de atividades físicas tem sobressaído, fazendo com que academias 

ou centros de fitness, sejam a opção mais imediata das populações urbanas para a 

prática de exercícios físicos orientados (Aguiar, 2007; Pedragoza & Correia, 2009; Yildiz 

& Kara, 2012). 

 

Derivada desse contexto, é nítida a tendência de crescimento daquilo que Saba (2006) 

denominou de indústria do fitness, da
 
qual participam não somente os centros de fitness 

ou academias de ginástica, mas também todo um conjunto de negócios ligados ao 

vestuário específico, acessórios, alimentos do tipo light e diet, medicina preventiva, 

tratamentos estéticos, equipamentos e suplementos alimentares, segmentadas de 

acordo com a modalidade seguida pelo praticante e direta ou indiretamente relacionada 

à prática de exercícios físicos. 
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Um dos ramos de serviço deste setor, voltado especificamente à oferta de possibilidades 

capazes de proporcionar bem-estar, é o de centros de fitness ou academias de ginástica 

e Zanette (2003) relata-nos que este tipo de serviço, no Brasil, apresentou um aumento 

progressivo do número de estabelecimentos a partir da década de 60.  

Com o aumento da prática de exercícios físicos, incentivado tanto por ações publicitárias 

focadas na redução dos índices de sedentarismo entre a população, como também pela 

proliferação de informações sobre os efeitos deletérios à saúde humana induzidos por 

um estilo de vida pautado no sedentarismo.  

Com o incentivo e difusão a partir dos diferentes canais de comunicação disponíveis, 

concomitante ao surgimento progressivo de um número cada vez maior de academias de 

diferentes portes e localizações, este tipo de serviço se tornou atrativo não somente aos 

olhos dos usuários e profissionais do setor, mas também, e principalmente, a 

empreendedores e investidores, que passaram a investir na criação de empresas cujo 

foco era a oferta de amplos espaços, múltiplas atividades e novidades, tanto em  termos 

de metodologias inovadoras quanto em diferentes modalidades de atividades físicas 

orientadas.  

No que diz respeito aos empreendedores, em sua maioria profissionais de Educação 

Física interessados em ter negócios próprios, sua iniciativa é determinada, em sua grande 

maioria, segundo Degen (2009), por fatores como: i) desejo de lucros maiores do que 

seria possível numa relação e emprego tradicional; ii) desejo de sair da rotina e levar 

adiante as próprias ideias; iii) vontade de determinar seu próprio futuro e não dar 

satisfação a ninguém sobre seus atos; iv) necessidade de provar a si mesmo e as outras 

pessoas que é capaz de realizar um empreendimento e; v) desejo de realizar algo que 

traga reconhecimento e benefícios para si e para a sociedade. Em todos os casos é 

evidente o desejo da autonomia pessoal e profissional a partir da ação inovadora e 

autônoma em algo relacionado à profissão que escolheu.  

Ainda sobre o pensamento empreendedor, gênese de muitos centros de fitness no Brasil, 

é importante registrar que este tipo de iniciativa assume características que, ao mesmo 

tempo, o diferencia dos investidores, e estabelece com eles vários traços em comum, 

como por exemplo: i) O empreendedor não é um capitalista, embora necessite de 

recursos financeiros para seu empreendimento tal qual um investidor o faz e; ii) O 

empreendedor não é um investidor, embora assuma riscos ao partir para um negócio 

próprio (Drucker, 2010). 

No que tange ao papel exclusivo de investidor, temos nele, independente da formação e 
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dos interesses pessoais pela prática de exercícios físicos, uma percepção deste 

segmento de negócios enquanto possibilidade concreta de retorno financeiro altamente 

positivo e que, pela prosperidade percebida, torna-se um bom negócio para investir.  

Este é o caso, por exemplo, de algumas redes de academias no Brasil que se criaram e 

cresceram como fruto da percepção de investidores do mercado financeiro sobre o 

potencial do segmento. 

Em relação a esta atratividade de investidores, é importante destacar uma realidade 

brasileira recente e que, apesar de uma crise financeira largamente anunciada e 

testemunhada, apresentou um cenário de investimentos densos e consistentes neste 

segmento. Possivelmente, o aumento da longevidade da população, associado à 

crescente noção do brasileiro de que exercício físico é indispensável à saúde, seja uma 

possível explicação para o aumento do faturamento do setor, que chegou a R$ 3,6 bilhões 

em 2011. Em dólares, o faturamento ultrapassou o patamar dos US$ 2 bilhões, 

demonstrando que o setor dobrou de tamanho no período (Valor Econômico, 2012).  

 
Dados econômicos oficiais do governo brasileiro, constantes do INPC-IPCA - Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo, que representa a variação dos preços no comércio para o 

público final (os consumidores), e considerado como o índice de inflação oficial do país, 

somente no ano de 2011 os gastos com atividades físicas subiram 8,26%, e continuam 

crescentes, o que sinaliza para a prosperidade dos negócios em fitness (IBGE, 2017). 

 

Assim, e predominantemente orientadas à oferta de serviços em fitness para o segmento 

premium da sociedade brasileira, mesmo tendo em seu portfólio unidades voltadas aos 

serviços low cost/low price, no ano de 2010, Menezes (2013) nos informa que o relatório 

da IHRSA apresenta as três maiores empresas brasileiras do setor faturando juntas uma 

receita de R$ 191milhões, com um total de 59 academias e 115 mil alunos, gerando assim 

visibilidade e atratividade de novos players dispostos a investir neste segmento, desta 

vez pertencentes ao mercado financeiro.  

 

Nesse contexto, a rede de academias Bio Ritmo® foi adquirida, na razão de 51%, pelo 

banco de investimentos Pátria e por outro lado, o banco Pactual, de mesma natureza do 

anterior, adquiriu participação de 30% na rede de academias Bodytech® e Fórmula®, 

aportando no grupo capital da ordem de R$200.000.000,00 (Valor Econômico, 2012). 

Assim, a rede Bio Ritmo® apresentou 240% de aumento de receita entre os anos de 2006 

e 2010 e a concorrente Bodytech® apresentou índice positivo de 288% no mesmo 

período.  
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Diante destes números é notório que a decisão pela participação nessas empresas se 

justifica, pois, estão atrelados a aumentos de receitas da ordem de 500% superiores, 

quando comparados ao crescimento da receita do mercado mundial, em torno de 55%, 

no período 2005 – 2011 (Menezes, 2013).  

 

Dessa forma, a relevância percebida por investidores neste segmento está, exatamente, 

na potencial prosperidade de um negócio que tem no Brasil a 2ª. posição em número de 

centros de fitness por habitantes, mas ocupa o 10º. lugar em termos de faturamento 

anual, com uma taxa de permanência de apenas 3,97%. Ou seja, há muito mais gente 

fora desses centros do que neles, embora a demanda por melhorias na qualidade de vida 

e bem-estar seja uma tônica no país atualmente (IHRSA, 2015).  

 

Dados recentes, apresentados por este mesmo órgão, revelam ainda que dos 15 milhões 

de pessoas frequentadores de centros de fitness na América Latina, metade delas está 

no Brasil, distribuídas por 23.400 unidades em pleno funcionamento. Além disso, e 

citando dados igualmente recentes do SEBRAE, em seus relatórios sobre abertura e 

fechamento de empresas, nos últimos 5 anos o número de centros de fitness cresceu 

133%, número este que não foi atingido por nenhuma outra modalidade de empresa 

prestadora de serviços em saúde e bem-estar (Durães, 2017) 

 

Assim, podemos inferir que, esses dados, além de serem fortes indicadores de um 

negócio de fato promissor e crescente, sob o ponto de vista econômico, não pode deixar 

de ser observado sob o ponto de vista da contribuição social, no que diz respeito à 

geração de novos postos de trabalho. Uma vez acrescentando números tão significativos 

no aumento das unidades ou centros de fitness isso implica, necessariamente, na criação 

de novas oportunidades para atuação profissional e consequente aumento da população 

economicamente ativa, uma vez que seria inadequado imaginar apenas a oferta de mais 

trabalho disponível para quem já atua, dadas as dimensões continentais do país e, por 

conseguinte, de seus estados. 

 

Sobre este mercado potencial, Menezes (2013) afirma que os números relacionados ao 

crescimento do segmento no Brasil indicam que, possivelmente, havia demanda 

reprimida por esses serviços, e, em certam medida ainda há, tornando potencialmente 

prósperos futuros investimentos no setor. 
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Com isso, o mesmo autor afirma ainda que, tanto do ponto de vista comercial quanto 

financeiro, a indústria do fitness mostra-se promissora tanto a empreendedores quanto a 

investidores, haja vista que, apesar das crises econômicas que tiveram lugar desde a 

primeira década deste século, manteve-se em crescimento gradual e contínuo, ao 

contrário do que poderia ser esperado de um serviço considerado não essencial.  

 

Para ele, os negócios relacionados aos centros de fitness incrementaram-se em termos 

de complexidade ao longo das últimas décadas tanto pela oferta de serviços com cunho 

recreacional, como também afetos a atividades específicas, voltadas a atletas ou pessoas 

comuns desejosas de transformações estéticas. Em síntese, as academias passaram a 

ter beneficiários com perfil muito mais diversificado do que em sua origem, quando eram 

voltadas especificamente as pessoas com um estado atlético já favorável e que apenas 

precisavam de locais específicos e mais bem estruturados para seus treinamentos 

(Zanette, 2003). 

 

Assim, indiscutivelmente o fitness, e seus centros de prática, têm hoje relevância 

aumentada para os mais diversos segmentos da sociedade, tanto sob o ponto de vista 

econômico, quanto social pelo fato deste conceito já se estender para além dos espaços 

restritos das academias, clubes e seus assemelhados. Trata-se, portanto, de um 

movimento que foi agregando outros significados, como os conceitos de qualidade de 

vida, bem-estar, estilo de vida e saúde, incorporando no dia-dia do homem 

contemporâneo o conceito de wellness.  

 

Dessa forma, e tomando como base todo o contexto apresentado, podemos inferir que a 

oferta de serviços de qualidade aos seus beneficiários, independente de seus propósitos, 

tem se mostrado imperativa e constituindo praticamente uma premissa nesse tipo de 

negócio, posto que é exatamente este valor (qualidade) que as pessoas desejam 

incorporar as suas vidas, por meio da prática de exercícios orientados nos centros de 

fitness em suas múltiplas modalidades ofertadas.  
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2. QUALIDADE DE SERVIÇOS 
 
2.1 Qualidade: Conceitos e Caracterização 
   
Sob o ponto de vista conceitual da qualidade, é possível percebê-lo com múltiplos 

sentidos, o que induz, por força de consequência, a múltiplas e diferentes definições. 

Assim, podemos inferir que estas definições são função, tanto da pessoa que conceitua 

quanto dos critérios adotados neste ato, variando na medida em que a sensibilidade para 

mensurar a qualidade tem aspectos pessoais, regionais, nacionais e até mesmo 

intrinsecamente ao objeto avaliado, seja ele um bem ou um serviço.  

 

Assim, ao longo da trajetória humana, sob o ponto de vista da produção de bens e 

serviços, a qualidade tem-se apresentado como um conceito abstrato, na medida em que 

pode representar coisas diferentes, com importâncias diferentes, para pessoas 

diferentes, que por sua vez têm necessidades e interesses de consumo de bens ou 

serviços igualmente diferenciados (Ribeiro, 2006).  

 

Porém, nessa mesma trajetória, tem crescido a necessidade de identificar ou mesmo criar 

parâmetros, ou indicadores, capazes de tangibilizar a qualidade e sua mensuração 

nesses mesmos bens ou serviços, na medida em que o nível de exigência dos 

consumidores aumenta na mesma proporção das ofertas colocadas à sua disposição. Em 

síntese, é preciso diferenciar o que é adequado e útil para o consumo. 

 

Sobre o entendimento do que vem a ser qualidade como uma característica de um bem 

ou serviço, Quaresma (2008) afirma que pelo fato de cada pessoa ter para si um conceito 

próprio ou uma capacidade peculiar para avaliar a qualidade de um produto, seja ele bem 

ou serviço, diferindo apenas no rigor e nos parâmetros adotados para fazê-lo. Para este 

autor, pelo fato de não existirem métricas capazes de permitir a comparação entre 

produtos ou pessoas entre si, “temos, por tradição linguística, a tendência em classificar 

os produtos como muito bons, excelentes, extraordinários ou impecáveis, e as pessoas 

como simpáticas, afáveis, prestáveis ou tecnicamente competentes”. 

 

Ainda assim, Pires (2012) afirma que mesmo diante das subjetividades intrínsecas à 

qualidade, que muitas vezes dificulta a sua mensuração, é fundamental, no que diz 

respeito ao controle da qualidade e da garantia oferecida aos consumidores, que a 

mesma seja objetivada e quantificada. Caso contrário, torna-se impossível, segundo o 

autor, exercer controle sobreo que foi produzido e entregue à sociedade. 
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Sobre esta necessidade da existência de indicadores capazes de permitir a mensuração 

da qualidade, Garvin (1998) nos apresentou cinco formas de avaliar a qualidade de bens 

ou serviços, levando em consideração perspectivas diferenciadas. São elas: 
 
i) Qualidade transcendental: somente passível de ser apreendida, constituindo-se 

pela sua excelência inata, sendo esta a sua característica absoluta; 

ii) Qualidade baseada no bem/serviço: atributos que o consumidor percebe e 

classifica no próprio bem/serviço que utiliza e/ou lhe é prestado; 

iii) Qualidade baseada no utilizador: é entendida como a adequação ao uso, ou seja, 

a capacidade que um bem/serviço tem para satisfazer com sucesso os objetivos 

e as necessidades do consumidor durante a utilização;  

iv) Qualidade baseada na produção: é entendida como a qualidade técnica do bem/ 

serviço, medida através de normas standard de avaliação da qualidade;  

v) Qualidade baseada no valor: é a correspondência entre a qualidade do 

bem/serviço e o seu custo, sendo este equilíbrio uma condicionante para o 

consumidor. 

 

Ainda sobre a necessidade de criar identificadores capazes de propiciar a gestão da 

qualidade de bens/serviços, de modo a torná-los universais, Brito & Lencastre (2014) 

descreveram como um marco conceitual a iniciativa de Edward Deming em criar uma 

filosofia da qualidade baseada em 14 princípios, a serem rigorosamente seguidos pelas 

organizações. Segundo ele não seria possível empreender melhorias na qualidade sem 

um compromisso com ela por parte de todos os trabalhadores, estendendo-se também 

aos fornecedores. Este compromisso, na sua perspectiva, deveria começar pela alta 

gestão, ou seja, pela cúpula da organização.  

 

Como pode ser observado nos 14 pontos, citados a seguir, há ações que cabem tanto a 

quem produz como também a quem fornece, e ainda para quem gerencia todos os 

processos da empresa, o que evidencia a qualdiade como compromisso de todos os 

stakeholders. São eles: 

 

i. Criar constância no aperfeiçoamento do produto e/ou serviço tornando-os mais 

competitivos e perpetuando-os no mercado; 

ii. Adotar novas filosofias, conscientizando a gestão da sua responsabilidade no 

assumir da liderança em direção à mudança organizacional; 
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iii. Acabar com a dependência ou necessidade de inspeção para obtenção de qualidade, 

reduzindo dessa forma os custos associados; 

iv. Acabar com a prática de negócios compensadores apenas com base no preço, 

insistindo na ideia de um fornecedor para cada produto e desenvolvendo 

relacionamentos duradouros e alicerçados numa relação de confiança; 

v. Aperfeiçoar constante e continuamente todo o processo de planejamento, produção 

e prestação do serviço, aumentando a qualidade e produtividade, e reduzindo custos; 

vi. Treinar os funcionários no seu próprio local de trabalho; 

vii. Adotar uma liderança adequada, ajudando os funcionários a realizar o seu trabalho; 

viii. Eliminar o medo, criando, por exemplo, um clima de confiança que permita a 

exposição de novas ideias que possibilitem inovar em determinadas áreas; 

ix. Quebrar barreiras entre os departamentos da organização, permitindo que 

colaboradores dos setores de pesquisa, projetos, vendas, compras e/ou produção 

trabalhem em equipe, tornando-se, em conjunto, capazes de antecipar possíveis 

problemas que possam surgir aquando da produção e/ou utilização de um 

bem/serviço; 

x. Eliminar exortações dirigidas aos empregados, criando desta forma um ambiente de 

trabalho positivo e não forçado; 

xi. Eliminar quotas de produção e administração por objetivos numéricos; 

xii. Remover barreiras que levem as pessoas a manifestar orgulho da função 

desempenhada, devendo a atenção da administração centrar-se na qualidade do 

bem/serviço e não nas quotas de produção; 

xiii. Estabelecer e encorajar a educação e o auto-aperfeiçoamento dos funcionários; 

xiv. Incentivar os funcionários a trabalhar de forma a proporcionar transformação, como 

tarefa de todos, orientando esforços para a obtenção de um objetivo comum, do 

interesse de todos os partícipes do processo produtivo (Deming, 1990). 

 
 

Baseado na posição de Gryna (2001), quando este afirma ser a proposta de Edward 

Deming dividida em um sistema de conhecimento composto por 4 categorias (sistemas 

de abordagem; entendimento da variação estatística; natureza e alcance do 

conhecimento e psicologia para entender o desenvolvimento humano), Campos (2015) 

afirma que nesses 14 pontos é nítida a ampliação da importância para além daquela 

atribuída exclusivamente à qualidade do processo de produção.  
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Segundo este autor, é evidente uma valorização, com um mesmo peso, das pessoas 

envolvidas no processo de produção de bens/serviços, seus comportamentos e 

competências, com a delegação de poder decisório aos funcionários para que possam e 

tentem resolver problemas inerentes à produção da qual participam.  
 
Contudo, analisando a proposta de Deming (1990) em relação ao modelo teórico proposto 

por seu contemporâneo Joseph Juran, cuja proposta era implantar a qualidade desse o 

projeto dos bens/serviços, os autores Reid & Sanders (2007) declaram reconhecer alto 

grau de similaridade no que diz respeito aos seus fins. Porém enfatizam que, quanto aos 

meios, enquanto Edward Deming defendia a necessidade de uma transformação 

organizacional, Juran (1997) acreditava que implementando a qualidade desde a fase 

inicial não seriam necessárias mudanças muito drásticas desde que a atenção fosse 

voltada para o que efetivamente era relevante para qualificar bens/serviços.  

 

Assim, as contribuições mais significativas de Joseph Juran estariam mais relacionadas 

a definição de qualidade e dos custos da qualidade. Em termos de definição de qualidade 

este autor a descreveu por meio da expressão fitness for use, segundo a qual a qualidade 

deve considerar as intenções e expectativas de uso do consumidor, secundarizando as 

características físicas do mesmo. Nesse momento é importante destacar o surgimento de 

um olhar sobre a sob a ótica da percepção do consumidor como fator determinante, e não 

mais exclusivamente de quem produz e dos processos de produção. 

 

Da mesma forma, Juran (1997) abordava o conceito de custo com a qualidade, por meio 

da criação de ferramentas que permitissem avaliar o custo da qualidade de maneira 

objetiva, evitando assim avaliações subjetivas vulgarmente efetuadas. Este controle seria 

possível, segundo o autor, por meio de um conjunto de processos de gestão divididos em 

3 fases:  

 

a) Planejamento – nesta fase era essencial que as empresas definissem de modo preciso 

seus consumidores, as características dos produtos que pretendiam vender a eles, de 

forma a garantir que as normas de qualidade pudessem ser asseguradas em termos 

de produção;  

b) Controle – esta fase se caracterizava pela utilização de instrumentos de avaliação 

estatística capazes de propiciar a mensuração e garantia das normas de qualidade, 

de tal forma que, identificar possíveis fontes de variabilidade de produção que 

interfiram negativamente na qualidade seja uma rotina;  
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c) Aperfeiçoamento – esta fase, segundo o modelo de Juran, deveria ser contínua e 

constante. Mas para que isso ocorresse era imprescindível que colaboradores fossem 

treinados de acordo com métodos próprios e baseados na análise regular da situação, 

ou seja, de modo contextualizado e não por meio de treinamentos unificados. 

 

Assim, e corroborando com estas linhas de raciocínio, Berden, Brombacher, & Sander 

(2000) afirmavam que, se a qualidade pode ser entendida como sendo a propriedade de 

estabelecer conformidade com o que é requerido, mais especificamente do bem/serviço 

em relação a satisfação demandada pelo consumidor, esta satisfação pode ser avaliada 

segundo diferentes parâmetros de avaliação ou indicadores, como por exemplo, aspectos 

subjetivos, aspectos objetivos, ou mesmo aqueles relacionados diretamente ao momento 

e ao preço dos bens ou serviços em questão.  

 

De qualquer forma, e independente das variações conceituais em questão, a evolução, 

por meio da transformação e busca por melhorias, sempre fez parte do ambiente 

produtivo ao longo de toda a história do homem e do seu trabalho, independente do 

período e do seu modo de produzir bens ou serviços. Podemos afirmar que a busca por 

fazer melhor aquilo que já se faz é inerente à espécie humana, uma vez que mesmo em 

se tratando de produzir “coisas”, o ser humano, e sua satisfação, é o princípio e o fim de 

tudo que ele mesmo produz.  

 

Da mesma forma, pode-se inferir, com base nesses posicionamentos, que a produção 

humana é balizada pelas necessidades humanas, o que induz à compreensão de que 

não há produção “ao acaso”, mas sempre intencional, ou seja, para atender demandas 

específicas de pessoas, organizadas desde pequenos grupos sociais até quando 

constituintes de nações.  

 

Sobre esta característica, Ribeiro (2006); Lopes (2014) foram unânimes ao afirmar que, 

se por um lado, as mudanças e buscas por melhorias sempre estiveram presentes nas 

sociedades, porém, a velocidade e a complexidade com que elas têm ocorrido nas últimas 

décadas merece especial atenção, tanto pelo ritmo quanto pela complexidade. Para este 

autor, a redução das distâncias e o aumento da informação disponível em tempo real, 

frutos da globalização não só econômica, mas também tecnológica, acabou por criar um 

ambiente empresarial no qual a concorrência e competitividade torna crucial a capacidade 

de adaptação requisito essencial para, simplesmente, ter o direito de continuar existindo.  

 

Assim, a história da humanidade e da produção humana, segundo Rosa (2016), nos 

ensina que, de alguma forma, sempre houve a preocupação e o cuidado de verificar as 
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caraterísticas de produtos comprados, ou simplesmente usados, classificando-os como 

“bons” ou “ruins”, equivalendo, portanto, a produtos “com” e “sem” qualidade.  

 

Esta preocupação já era evidente, mesmo quando a economia era fundamentada na 

simples troca de bens comerciais, sendo estes considerados como a própria moeda de 

pagamento, prática comercial conhecida como troca direta ou escambo. 
 
Dessa forma, Ribeiro (2006) e Rosa (2016) foram unânimes ao afirmar que, muito mais 

do que competir apenas por preços, produtores de bens passavam a concorrer, aos olhos 

dos consumidores, em relação a diversos fatores, e nesse contexto, a dimensão da 

qualidade foi definitivamente incorporada ao cotidiano do consumo como um fator 

primordial, deixando para trás a associação dela apenas aos bens tangíveis, para assumir 

um papel de “prefixo” nas escolhas das pessoas.  

 

Independentemente do nível social dos consumidores e das características das empresas 

e seus produtos, o desejo de qualidade nos serviços, qualidade do ensino e qualidade do 

atendimento, só para exemplificar, passaram a ser um aspecto medular das relações de 

troca entre as pessoas no mercado. Para estes autores, a qualidade deixa de ser um 

problema apenas da indústria para tornar-se uma preocupação de toda e qualquer 

atividade econômica. 

 

Assim, e com origem a partir da revolução industrial, quando simples oficinas cederam 

lugar a grandes fábricas expandindo a quantidade de sua produção, a qualidade 

enquanto preocupação empresarial, pode ser classificada, em termos de temporalidade, 

por 4 (quatro) fases, denominadas “eras da qualidade”: (i) era da inspeção; (ii) era do 

controle estatístico da qualidade; (iii) era da garantia da qualidade e; (iv) era da 

administração estratégica da qualidade (Cordeiro, 2004; Weckenmann, Akkasoglu & 

Werner, 2015). 

 

A era da inspeção teve seu início concomitante à produção em larga escala, quando o 

paradigma da “quantidade” precisou ser acompanhado por algum tipo de padronização 

da qualidade dos produtos. Garvin (2002) afirmava que o controle da interação entre 

peças na linha de montagem (intercambiamento) passou a ser um requisito fundamental 

no processo produtivo e, por força de consequência, foram desenvolvidos gabaritos 

padronizados dessas peças de tal forma que, utilizados na inspeção final permitiam o 

controle da qualidade da produção.  
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Esta diretriz operacional passou a contribuir de tal forma na redução das não 

conformidades (defeitos) chegadas aos consumidores que, rapidamente, levou o 

processo de inspeção da qualidade a tornar-se uma função independente dentro das 

empresas, dada à sua importância nos resultados do negócio (Pires, 2012). 

 

Garvin (2012) relata ainda que, o trabalho do setor cuja função era realizar as inspeções 

em peças produzidas, era feito com uso de técnicas de medição definidas a priori, com 

verificações dimensionais e utilizando ferramentas específicas. Feitas as verificações, 

seja por meio de amostragem aleatória (sem qualquer critério estatístico) ou por meio da 

inspeção de todas as unidades produzidas, as peças defeituosas eram remetidas de volta 

à produção para retrabalhá-las ou descartá-las, evitando assim que chegassem ao 

consumidor final. Já havia, portanto, uma preocupação com a qualidade do que se 

produzia e entregava à sociedade. 

 

Dando prosseguimento à evolução do processo produtivo, a era subsequente, do controle 

estatístico da qualidade caracterizava-se pelo monitoramento sistemático do processo 

produtivo e pela análise dos eventuais desvios de conformidade, gerando, por 

conseguinte, a implantação de um conjunto de medidas de prevenção de defeitos (Garvin, 

2002; Weckenmann, Akkasoglu & Werner, 2015).  

 

Sempre que os resultados das medidas estivessem fora dos limites de controle, 

estaríamos diante da evidência de uma anormalidade na produção, justificando-se, 

portanto, a interrupção do processo produtivo e subsequente inspeção das peças 

fabricadas. Assim era feito com o propósito de evitar que as mesmas não-conformidades 

viessem a repetir-se no futuro (Lopes & Capricho, 2007). 

 

Esta modalidade de controle fez-se necessário, sobretudo, pelo grande aumento das 

quantidades e da complexidade dos produtos fabricados, elevando assim os custos para 

obtenção de níveis razoáveis de qualidade por meio da inspeção da forma como era feita 

até então. Assim, e por iniciativa de duas grandes corporações da época (Bell Telephone 

e Western Eletric) deu-se início ao uso de ferramentas estatísticas capazes de exercer o 

controle da qualidade a partir da inspeção de amostras de peças, estatisticamente 

representativas de toda a produção, desde que realizada com frequência predeterminada 

e procedimentos padronizados. 

Ainda sob a égide do controle estatístico da qualidade, notadamente durante e 

imediatamente após a II Guerra Mundial, foram voltadas as atenções não apenas para a 

qualidade do produto final, mas também para o processo de produção deles. A partir 

desse momento, o controle da qualidade deixou de dar foco exclusivamente no produto 
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acabado, assumindo a importância da prevenção de defeitos ainda durante o processo 

de fabricação do produto.  

 

Esta ampliação do foco de atenção, propiciou amplos benefícios em relação à redução 

dos custos denominados “evitáveis”, tais como mão-de-obra de reparo e custos do 

retrabalho (no caso de devolver produtos defeituosos para reparar), além dos impactos 

financeiros gerados pela insatisfação dos consumidores.  

 

Nesse contexto, e pela primeira vez, a qualidade do produto era aferida e considerada 

em associação ao nível de satisfação das necessidades dos consumidores, ou seja, 

começava a surgir a ideia de garantir a qualidade deles sob o argumento de que 

consumidores satisfeitos com o produto era sinônimo de produto de qualidade 

(Weckenmann, Akkasoglu & Werner, 2015). 

 

É interessante observar que a posição defendida por Eklund (2000), no que tange à 

evolução da percepção de qualidade, corrobora a posição dos autores supracitados. Para 

este autor, se num primeiro momento a qualidade era tão somente um simples ato de 

inspeção de bens/serviços, com propósito de eliminar não-conformidades na sua 

produção, a evolução levou o conceito de qualidade a ser observado sob outra ótica, mais 

abrangente e “personalizada”, na medida em que passou a ter como requisitos 

essenciais, além de custos baixos e alta produtividade, a satisfação de todos os 

stakeholders envolvidos, ou seja: consumidores, empregados e empregadores. 

 

Baseado nesse ponto de vista, Campos (2015) afirma, que nesse momento, 

consumidores passam a desempenhar posição prioritária na relação de consumo dos 

bens/serviços, na medida em que sua satisfação apenas é atingida se o trabalho 

desenvolvido pelos produtores desses bens/serviços for correspondente às suas 

expectativas. O mesmo autor afirma ainda que, no que tange aos produtores dos 

bens/serviços (colaboradores), é esperado que orientem a sua produção para a 

satisfação do consumidor final, fazendo com que os resultados dessa sintonia se 

transformem em vantagem competitiva para a empresa na qual trabalham. 
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Assim, e considerando que a satisfação dos consumidores passa pelo aumento da 

qualidade do que é consumido por eles, torna-se necessário estabelecer mecanismos de 

comunicação entre quem produz e consome um bem/serviço. Agindo nessa direção, é 

possível estabelecer uma relação positiva entre essas partes, gerando por consequência, 

uma permanência na condição de consumidor, ou seja, de fidelização.  

 

Diante disso, encontramos em Campos (2015) respaldo para afirmar que a qualidade não 

pode mais ser entendida sob a ótica do que efetivamente é oferecido e entregue ao 

consumidor, ao que Farias (2013) chamou de componente “objetivo ou operacional”, ou 

seja, a percepção de qualidade daquele que produz o bem/serviço.  

 

É preciso sim, segundo o mesmo Campos (2015), considerar tudo que o consumidor 

extrai daquilo pelo qual pagou ou, se ainda não pagou, pelo porquê e quanto está disposto 

a pagar. A esta componente, Farias (2013) denominou “subjetivo ou percebido”, ou seja, 

a percepção de qualidade daquele que consome o bem/serviço. 

 

É importante observar, que é esta, de fato, a percepção que interfere diretamente no 

comportamento de compra, seja ele para comprar, continuar comprando e recomendar a 

compra ou, sequer comprar pela primeira vez, pois o consumidor escolhe um bem/serviço 

apenas se considerar útil e valoroso aquilo que obteve julgamento positivo na sua ótica, 

fazendo com que qualidade passe a ser visto como tudo aquilo que vai ao encontro ou 

excede as expectativas dos consumidores de bens/serviços (Campos, 2015). 

 

Assim, é nítido que a própria definição de qualidade passou a ser orientada 

fundamentalmente para a percepção do consumidor, que desempenha, a partir deste 

momento, papel fundamental não somente na conceituação, mas também para todas as 

questões técnicas e normativas inerentes a ela. Tal mudança de direcionamento 

demonstra um aumento da preocupação e do rigor no controle da qualidade dos 

bens/serviços produzidos, na mesma proporção do aumento da sua produção, tanto em 

número quanto em diversidade.  

 

Além disso, criavam-se todas as condições para uma nova mudança de paradigma no 

qual, mais do que controlar, era preciso garantir a qualidade do que se oferecia para 

consumo na sociedade e, sendo assim, era preciso envolver não somente os processos 

produtivos, mas também, e primordialmente, as pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente na sua produção.  
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Esta lógica, que associava produtos (coisas) e produtores (pessoas), necessária e que 

apresenta estes dois componentes intrinsecamente sintonizados na geração de 

qualidade, vai ao encontro da tríade proposta por Farias (2016) em relação a qualidade 

na prestação de serviços em centros de fitness, quando afirma que “ (...) empresas 

melhores somente são possíveis se forem geradoras de resultados melhores e estes, 

somente acontecem, se produzidos por pessoas melhores”. 

 

Uma vez criadas as condições de aumento da demanda pelo controle da qualidade de 

tudo que fosse produzido, ampliando o foco do produto para os processos, e destes para 

todos os stakeholders, pode-se dizer que constituía o marco, segundo Rosa (2016), da 

era da garantia da qualidade, que tinha por princípio facilitar a participação de todos os 

colaboradores envolvidos na produção, no que tange as tomadas de decisões, rompendo 

assim com a premissa de que a posição na estrutura hierárquica definia o grau de 

contribuição nas melhorias que os consumidores esperavam encontrar nos produtos. 

 

Esta foi, em síntese, a gênese do movimento de GQT - Gestão da Qualidade Total, que, 

sob a ótica de Cordeiro (2004) e Rosa (2006), criava um movimento que assumia como 

foco primordial, não mais os aspectos internos da produção de bens ou serviços, mas sim 

a satisfação dos consumidores e, por conseguinte, do mercado.  

 
Sobre esta mudança, Lopes (2014) destaca que o redirecionamento do foco converteu 

os controles da produção e dos processos, da condição de “um fim em si mesmo” para 

um “meio” das organizações demonstrarem seu compromisso com os clientes e sua 

satisfação, tornando-se, por consequência, mais competitivas e eficientes. Assim agindo, 

transformavam os SGQ – Sistemas de Gestão da Qualidade em pano de fundo do 

planejamento estratégico e dos objetivos da empresa, constituindo, portanto, fazendo 

com que tal iniciativa fosse vista como fator de diferenciação e sobrevivência 

mercadológica. 

 

Diante de todo este contexto, podemos afirmar, de modo sintético, que a evolução do 

próprio conceito de qualidade e das respectivas estratégias de gestão dela, em relação 

aos bens e serviços empreendidas pelo homem ao longo da história, não tiveram apenas 

diferenças metodológicas. Observamos, sim, que estas mudanças foram o resultado de 

uma ampliação do olhar humano para a sua produção e na progressiva qualificação dela. 
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Começou observando o produto em si, em um foco eminentemente individual, tanto na 

inspeção quanto no controle estatístico da produção por meio da amostragem significativa 

para exame da qualidade, evoluiu para um olhar acurado nos processos, gerando um 

sistema de garantia da qualidade. Estas fases caracterizaram-se pelo que aqui 

denominamos de “foco interno”, na medida em que não consideravam a perspectivas dos 

consumidores para o design dos bens/serviços.  

 

Por derradeiro, chegou-se ao entendimento da necessidade da gestão pela qualidade 

total, considerando agora, além das dimensões anteriormente abordadas, a satisfação do 

mercado e dos consumidores, em relação a bens/serviços, como o indicador mais 

adequado para balizar a qualidade daquilo que produz e disponibiliza para a venda no 

mercado.  

 

A esta fase denominamos aqui de “foco ampliado”, exatamente por preservar as 

conquistas metodológicas anteriores, expandido a visão para além do processo produtivo 

e chegando aquele que, em última análise, será o beneficiário, ou não, do que foi 

produzido e disponibilizado para consumo. Esta evolução da qualidade por fases pode 

ser observada graficamente na figura 1. 

 

 
Figura 1 – Eras da Qualidade e Focos de Abordagem 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: adaptado de Rosa (2016) 
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2.2 Gestão da Qualidade de Serviços 
 
A produção de bens/serviços teve suas configurações modificadas a partir do momento 

em que, por conta da Revolução Industrial, a sociedade passou a contar com uma 

multiplicidade crescente de ofertas e, por conta disso, o consumidor passou a assumir 

uma atitude que não lhe era peculiar no consumo: a escolha de fornecedores e produtos 

que mais lhes fosse conveniente e atendesse as suas demandas (Tibola, Silva, Vieira, & 

Tontini, 2011).  

 

Dessa forma, a crescente competitividade existente no mercado dos serviços caracteriza-

se nos dias atuais, pelo alto nível de exigência dos clientes associado a busca pela 

redução de custos, fazendo com que as empresas invistam continuamente na busca por 

mecanismos de garantia da eficiência na gestão da qualidade daquilo que entregam aos 

consumidores. Assim, a qualidade de serviços pode ser definida pelo atendimento total 

de necessidades e expectativas, extrínsecas e intrínsecas, do cliente, estando por isso, 

diretamente relacionada com a fidelização dele à empresa e aos serviços oferecidos ao 

mercado (Modesto, Ulbricht, & Neves, 2016). 

 

Porém, se por um lado, para os bens tangíveis a qualidade se materializa na 

conformidade entre aquilo que se apresenta concretamente e um conjunto de indicadores 

ou requisitos pré-estabelecidos, orientados a trazer satisfação aos seus consumidores, a 

percepção de qualidade nos serviços é muito mais distinta e abrangente, exatamente pelo 

fato de trazerem em seu bojo aspectos nem sempre objetivos e tangíveis (Lopes, 2014). 

 

Quaresma (2008) declarava que, à semelhança do que caracteriza o conceito de 

qualidade em relação a bens tangíveis, uma das peculiaridades mais significativas com 

que nos deparamos ao analisar os serviços é, exatamente, o fato destes serem ainda 

mais difíceis de definir com precisão, exatamente por sua intangibilidade. Este autor 

corrobora o posicionamento de Murta (2000), ao afirmar que os processos inerentes à 

produção e prestação de um serviço envolvem, frequentemente, uma série complexa de 

inputs e outputs intangíveis, que tornam o entendimento do que efetivamente se passa 

nas empresas de serviços difícil de descrever com precisão.  

 

Já para Grönroos (2000), os serviços podiam ser definidos como uma atividade, ou 

conjunto delas, com diferentes níveis de intangibilidade, que normalmente ocorrem por 

meio de contatos entre clientes e prestadores dos serviços, algumas vezes permeados 

por recursos físicos e sistemas pertencentes ao prestador do serviço, com o único 

propósito de atender as demandas dos clientes.  
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ZeithamI, Berry, & Parasuraman (1996) afirmavam que serviços podem ser definidos 

como resultado de atividades econômicas cujo resultado não é um produto físico, mas 

sim algo que é consumido ao mesmo tempo que é produzido, que se apresenta sob várias 

formas como comodidade, diversão, oportunidade, conforto ou saúde e que acrescenta 

um valor de natureza intangível para o cliente. 

 

Corroborando esta afirmativa, Quaresma (2008) declara que, levando em conta a 

distância entre o que consumidores ou clientes esperam e aquilo que efetivamente lhes 

é entregue, distância esta defendida por Parasuraman, Berry & Zeithaml (1985, 1991), e 

denominada de gaps entre expectativas e percepções na prestação de um serviço, 

podemos entender a qualidade deste mesmo serviço enquanto resultante da interseção  

entre essas expectativas e as percepções dos consumidores relativamente ao que lhes 

foi oferecido.  

 

Dessa forma, quanto maior for a área de interseção, tanto maior será o grau de satisfação 

do consumidor ao qual um certo serviço foi entregue. Em síntese, sob o ponto de vista 

dos consumidores, qualidade de um serviço é expressa pela sintonia entre suas 

expectativas e a performance, somente percebida no ato da entrega. 

 

Baseado nessa assertiva, Campos (2015) destaca que a qualidade dos serviços 

prestados desempenha, muitas das vezes, a diferenciação entre empresas de sucesso e 

outras, fadadas ao fracasso em seu desempenho e sobrevivência mercadológica. Assim, 

segundo ele, empresas de características semelhantes e voltadas ao mesmo público e 

oferecendo os mesmos serviços à sociedade, podem fazê-lo sem a mesma percepção 

de qualidade por parte dos consumidores, posto que são eles os verdadeiros avaliadores 

das entregas dessas empresas quando as compara com suas expectativas iniciais.  

 

Sobre tal atitude dos consumidores, Ko & Pastore (2005) afirmavam que, na sua definição 

convencional a qualidade é o confronto entre as expectativas iniciais dos consumidores 

e o desempenho do serviço que é efetivamente entregue a eles e pelos quais pagaram, 

ou não. Assim, segundo estes autores, a qualidade do serviço tornou-se o grande 

diferenciador das organizações, constituindo mesmo a sua mais poderosa “arma” 

mercadológica em cenários de alta competitividade.  
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Para eles, esta necessidade acaba por conduzir as empresas à busca por respostas 

precisas a 3 questionamentos propostos por Berry, Parasuraman, & Zeithaml (1988), 

como forma de estabelecer diretrizes para a prestação de serviços de qualidade. São 

elas: i) quais as características gerais de um serviço que prima pela qualidade? ii) o que 

pode causar problemas à qualidade de um serviço prestado? iii) o que as empresas 

devem fazer para melhorar a qualidade dos serviços prestados? 

 

Corroborando este pensamento, Lopes (2014) afirma que enquanto para um bem tangível 

a qualidade é refletida simplesmente pela conformidade entre o que se apresenta 

concretamente no produto e os requisitos pré-estabelecidos para a sua produção e que, 

em tese, satisfazem as expectativas dos clientes, a percepção de qualidade em um 

serviço é muito mais abrangente e multifacetada. Ao contrário dos produtos tangíveis, 

afirma a autora, serviços são perecíveis por natureza, ou seja, não se podem produzir 

antecipadamente, estocar, congelar ou mesmo armazenar para vendas posteriores, ainda 

que os clientes sejam conhecidos e já tenham comprado anteriormente.  

 

A cada momento de contato entre o consumidor e os serviços que lhe estão sendo 

entregues, está criada uma nova situação de venda, ao que podemos denominar de 

“momento-verdade” (Carlzon, 2005). 

 

Ainda abordando a caracterização que diferencia os bens tangíveis dos serviços, mas 

agora sob a ótica financeira, Corte (2009) enfatiza que, pela importância que os serviços 

desempenham na economia global, a qualidade deles tornou-se praticamente um 

imperativo para as empresas deste segmento. A autora afirma ainda que, embora haja 

adequação e pertinência dos princípios da gestão da qualidade implementados na 

produção, tornando-os aplicáveis aos serviços, embora esta transposição não possa 

acontecer de forma direta, exatamente pela intangibilidade e perecibilidade deles, além 

do fato de seu consumo ocorrer simultaneamente à sua produção (entrega), e também 

pela variabilidade de requisitos e expectativas de seus consumidores.  

 

Assim, o papel do prestador do serviço assume uma importância diferenciada e maior por 

conta da interação direta com o cliente e isso impacta diretamente na sua percepção de 

qualidade do serviço. Sobre este papel, Campos (2015) sinaliza com a importância, para 

as empresas prestadoras de serviços, do ato de ouvir regularmente seus clientes, 

destacando que tal ação tem forte impacto na qualidade dos serviços que os entrega e, 

por conseguinte, na fidelização deles, na medida em que se sentirem atendidos em suas 

demandas.  
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Para este autor empresas atentas e predispostas, de fato, a melhorar a qualidade dos 

seus serviços têm a obrigação de escutar continuamente os consumidores. Embora 

reconheça a complexidade desta ação e a necessidade de ela transformar-se em política 

corporativa, e não meramente ação individual, a autora destaca a necessidade imperativa 

da existência de responsáveis pela tomada de decisão para que toda a empresa se 

envolva nessa escuta. 

 

Complementado a ideia de identificar peculiaridades dos serviços, e a consequente 

necessidade imperativa de gestão da sua qualidade, é pertinente registrar o modelo 

teórico de caracterização proposto por Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) no qual 

afirmavam que o simples conhecimento de produtos de qualidade não é suficiente para 

uma efetiva compreensão do que é necessário para termos qualidade nos serviços como 

característica de um negócio. Em consequência disso, estes autores apresentam três 

características que devem ser consideradas para uma compreensão completa do que 

venha a ser um serviço de qualidade, de fato. São elas:  

 

(a) Intangibilidade: refere-se ao fato dos serviços não serem um produto físico, não 

podendo por isso ser transportados, armazenados ou mesmo conservados. O que 

é de qualidade em um momento pode não ser em outro, o que os torna perecíveis;  

(b)  Heterogeneidade: representa o fato de um serviço, ao variar de produtor, de cliente 

e de circunstâncias nas quais foi prestado, apresentar resultados diferentes em 

termos de desempenho ainda que produzidos da mesma forma;  

(c)  Simultaneidade: representa o fato dos serviços não poderem ser testados e 

verificados antes da venda como forma de garantir a qualidade, pois seu consumo 

se dá quase que concomitantemente à produção, o que obriga os gestores ao 

monitoramento em tempo real dos serviços na medida em que as falhas não podem 

ser identificadas antes do contato do cliente com os serviços pelos quais vai pagar 

(Linhares & Freitas, 2011). 

 

Ainda com foco nas peculiaridades dos serviços, as quais interferem diretamente na 

avaliação de sua qualidade por parte dos consumidores, Kotler & Armstrong (2015); Kotler 

& Keller (2006) corroboram os autores anteriores, ao afirmar que a “intangibilidade” é a 

primeira delas, representada pelo fato dos serviços não poderem ser vistos, provados, 

tocados e experimentados antes da compra, fazendo com que o momento da entrega 

seja um “momento-verdade”, ratificando as palavras de Carlzon quando analisa o 

momento concreto do contato entre consumidor e prestador do serviço (2005).  
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Nessa perspectiva, o máximo que o prestador do serviço pode fazer para gerar algum 

nível de tangibilidade dos serviços é dar sinais da qualidade deles a partir de aspectos 

tangíveis, como instalações, apresentação pessoal, preços e equipamentos. Em outras 

palavras, e corroborando o que foi afirmado anteriormente, é responsabilidade do 

prestador de serviços gerenciar as evidências de modo a “conferir tangibilidade ao 

intangível”, por mais paradoxal que isso possa parecer (Kotler & Keller, 2006). 

 

Da mesma forma, Kotler & Keller (2006), Corte (2009), Kotler & Armstrong (2015) são 

unânimes ao destacar como segundo aspecto, a “inseparabilidade”, que tal qual o 

anterior, esta característica impacta diretamente na percepção do serviço pelo 

consumidor, exatamente pelo fato deste não poder ser separado de quem o presta.  

 

Assim, podemos afirmar que pessoas que prestam serviços fazem parte dele. Adicione-

se a isso, o fato de que, no momento do consumo do serviço contamos com a presença 

simultânea do prestador e do consumidor do mesmo, o que potencializa a interação entre 

as partes envolvidas no processo criando uma intimidade entre “criador” (prestador do 

serviço) e “criatura” (serviço em si).  

 

Esta proximidade e interação representam, portanto, a necessidade de reconhecer sua 

relevância nesta relação de consumo e, por conseguinte, na necessidade da geração de 

percepções de qualidade do serviço, como um requisito da retenção dos seus clientes. 

 

Um outro componente intrínseco aos serviços, e, portanto, o terceiro ponto de atenção 

na percepção da qualidade deles, é a “variabilidade”. Kotler & Keller (2006) e Kotler & 

Armstrong (2015) afirmam, de modo uníssono, que seu impacto na avaliação por parte 

dos clientes é um fator que merece atenção por parte dos prestadores de serviços, na 

medida em que, por serem flexíveis e moldáveis, quando comparados a bens tangíveis, 

precisam ser desenhados levando em conta necessidades/interesses de cada 

consumidor ou grupo específico deles.  

 

Além disso, e ainda sobre a variabilidade, Kotler & Keller (2006) destacam de modo 

enfático que, pelo fato de dependerem de “por quem”, “onde”, “como” e “quando” os 

serviços serão entregues, é essencial que empresas prestadoras de serviços dediquem 

especial atenção a três aspectos que eles consideram obrigações: i) investir em 

processos ágeis e eficazes; ii) investir na contratação e capacitação continuada das 

pessoas certas; iii) padronizar processos de execução dos serviços capazes de prevenir 

falhas e iv) acompanhar a satisfação dos clientes, comparando o próprio desempenho 

com o de seus concorrentes. 
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Assim, além desta flexibilidade, é preciso considerar que, sua produção não pode ser 

feita em escala, dadas as peculiaridades de cada consumidor, o que demanda a 

personalização como um componente intrínseco ao consumo. Em função disso, a 

percepção de sua qualidade pode ser influenciada por inúmeros fatores, dentre os quais 

Lopes (2014) destaca: (i) simpatia, (ii) eficiência e disponibilidade dos colaboradores, (iii) 

limpeza, (iv) apresentação e qualidade das infraestruturas e dos equipamentos. Estes 

são, apenas, alguns exemplos de fatores que os clientes podem considerar ao avaliar a 

qualidade dos serviços que lhes estão sendo entregues. 

 

Da mesma forma, e por conta dessa mesma variabilidade, Lopes (2014) destaca ainda 

que, a subjetividade na percepção da qualidade de um serviço prestado é potencializada 

pelo fato do cliente não ser apenas um simples consumidor, mas sim parte integrante do 

processo produtivo, uma vez que é a partir dele que o design do serviço é dimensionado.  

 

Portanto, podemos inferir que, prestar um mesmo serviço a clientes distintos, seja pelo 

mesmo prestador ou não, implica numa variabilidade de percepções e opiniões 

exatamente pelo fato de cada cliente ser único em suas necessidades/interesses que, 

além de diferentes, modificam-se em função de circunstâncias de suas vidas. Cabe, 

portanto, ao prestador de serviços e suas respectivas empresas, acompanhar essas 

alterações e ir ao encontro das expectativas desses clientes, sempre que possível, 

superando-as (Crato, 2010; Lopes, 2014). 

 

Por derradeiro, e não menos relevante, o quarto componente, “perecibilidade” representa 

exatamente o fato dos serviços não poderem ser armazenados ou congelados para uso 

e entrega posterior. Assim sendo, quando um serviço é prestado dentro de um 

determinado padrão de qualidade, no qual a adequação as necessidades e interesses foi 

baseada para o design de entrega ao cliente, nada garante que numa outra circunstância 

este mesmo cliente teria o mesmo nível de satisfação com o mesmo serviço.  

 

Este componente encontra sintonia com a afirmativa feita por Farias (2015), ao analisar 

criticamente a relação qualidade dos serviços x percepções dos clientes, evidenciando 

assim que em cada contexto um serviço é percebido de determinada forma e, por 

conseguinte, gera um certo nível de satisfação naquele que dele se beneficia. Portanto, 

podemos inferir que, cada situação de entrega de serviços constitui-se, per si, numa nova 

venda de um mesmo serviço para um novo cliente. 
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Constitui-se como um dado da realidade que a “indústria de serviços”, embora seja esta 

uma nomenclatura paradoxal, vem ganhando progressiva importância na economia 

brasileira, e representando há algum tempo parcela majoritária do PIB nacional. Além 

disso os serviços são acompanhados por um grau de exigência progressivamente maior 

tanto em relação a qualidade do prestador de serviços como também dos serviços em si, 

e estas demandas são discutidas hoje tanto na esfera acadêmica quanto no âmbito 

empresarial.  

 

Concomitante a isso, a sociedade contemporânea presencia aumento quantitativo e 

exponencial do número de empresas prestadoras de serviços, nas suas mais variadas 

formas e padrões de produção, criando um cenário de alta competitividade entre 

empresas e/ou pessoas, produtoras de serviços. Assim, as iniciativas, tanto do poder 

público, como da iniciativa privada ou do 3º. setor, são crescentes no que tange à criação 

e oferta de condições para o desenvolvimento do pensamento empreendedor, baseado 

em ações inovadoras.  

 

Este cenário, tem sido potencializado em todas as camadas sociais brasileiras e, nesse 

contexto, os serviços têm desempenhado papel crescente em termos de importância e 

volume, evidenciando a existência de um universo de oportunidades a serem exploradas.  

 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que são ofertadas à sociedade modalidades de 

serviços antes inimagináveis, como personal trainers, personal styles, personal 

organizers, coachs de carreira, apenas para exemplificar alguns, novos players passam 

a fazer parte do jogo concorrencial na disputa por uma posição no mercado, tendo como 

traço comum o desejo e a busca crescente pela captação e retenção de clientes aos seus 

respectivos negócios (Chiavenato, 2008; Degen, 2009).  

 

Mas esta variedade de possibilidades suscita um questionamento: o que há em comum 

entre todos estes novos negócios? De um lado, a existência de uma concorrência intensa, 

oferecendo diferenciação e buscando gerar percepções positivas, criadoras de desejo 

pelo consumo daquilo que se propõem a entregar. Do outro lado, muitos consumidores 

efetivos ou potenciais, com um poder crescente de escolha baseado numa expectativa 

do atendimento de suas necessidades/interesses, por meio de algo que agregue valor as 

suas vidas e, se possível, que os surpreendam e encantem, a preços justos. 
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Nesse contexto, estes clientes passam a observar diferenciações, tanto em termos de 

preço quanto de qualidade dos serviços a eles oferecidos, o que faz de suas escolhas 

uma atitude cada vez mais seletiva, crítica e peculiar. Com isso, assistimos nos dias de 

hoje a formação de uma sociedade cuja atividade econômica está predominantemente 

ligada aos serviços, fazendo com que não somente no Brasil, mas como na maioria das 

grandes economias mundiais, este setor represente parcela significativa na produção de 

riqueza.  

 

Em termos de realidade brasileira tal evidência se dá ao analisarmos tanto o Produto 

Interno Bruto – PIB como também a taxa de ocupação de mão-de-obra. Em relação ao 

PIB brasileiro segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE os serviços 

aumentaram ainda mais sua participação na economia do país saindo de 68,7% em 2012 

para 69,4% em 2013, fazendo com que este segmento praticamente movimente e 

sustente a economia nacional (IBGE, 2014). 

 

Segmentos de negócio como serviços bancários, operadoras de telefonia celular, tv por 

assinatura e provedores de acesso à internet, apenas para citar alguns exemplos, são 

alguns dos que têm gerado inúmeras pesquisas com o intuito de identificar o grau de 

satisfação de seus clientes e, por conseguinte, propor ações capazes de gerar melhorias 

na qualidade daqueles serviços.  

 

Por conta disso, a qualidade deles torna-se essencial exatamente pelo fato de ser 

antecedente à satisfação dos clientes e esta, por sua vez, torna-se a responsável por 

comportamentos do consumidor que podem ser de recusa, compra, recompra ou compra 

seguida de indicação a terceiros, implicando assim na possibilidade de ganhos 

crescentes para o negócio, ou não (Brown & Lam, 2008; Chen, 2008; Ismail, Abdullah, & 

Francis, 2009; Kotler; Armstrong, 2015). 

 

E exatamente pelo fato de estarem incorporados, ao dia-a-dia das pessoas e à geração 

de riqueza do país, os serviços, e a respectiva gestão da sua qualidade, não somente 

tornam-se um fator potencializador da satisfação e confiabilidade dos clientes, mas 

também enquanto possibilidade de redução de custos, aumento da produtividade, 

melhoria da imagem e, por conseguinte, geradora da possibilidade de acesso a novos 

segmentos do mercado.  

 

Assim, é possível afirmar que as práticas de gestão da qualidade dos serviços permitem 

avaliar conformidades determinadas pela empresa, através de instrumentos e indicadores 
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internos, garantindo ao cliente a sintonia entre padrões e procedimentos previamente 

definidos e as suas respectivas entregas (Novaes, 2007).  

 

Porém, para este autor, gerir a qualidade não é uma atividade isolada, pois deve compor 

e permear a gestão da empresa de forma global, não existindo, portanto, setorização da 

qualidade em uma mesma empresa, uma vez que a percepção dos clientes é sempre 

totalizante. Assim a gestão da qualidade de serviços tem como função organizar, controlar 

e orientar recursos e práticas de tal forma que atinja os objetivos da empresa a partir da 

satisfação daqueles que a mantém: o cliente.  

 

Em relação à percepção dos clientes, sobre a qualidade dos serviços que lhes são 

entregues, frente ao que esperavam receber, estamos diante de um processo avaliativo. 

Nessa linha de raciocínio, sabe-se que a avaliação da qualidade de um serviço é o 

resultado da comparação entre o esperado (expectativas) e a experiência com o que foi 

efetivamente entregue (desempenho), ou seja, a percepção de quem presta o serviço é 

muito importante, mas não define, de fato, a percepção do cliente e sua satisfação.  

 

Esta, por sua vez, é que vai objetivamente decidir pela continuidade da compra ou não 

do que lhe está sendo entregue. A defasagem entre estas duas dimensões obviamente 

cria hiatos, que agrupados em 7 categorias distintas, constituem o modelo denominado 

de “Lacunas na Qualidade” descrito por Lovelock & Wright (2003). São elas:  
 
(i) no conhecimento - é a defasagem entre o que os prestadores do serviço acreditam 

que os clientes esperam e as suas reais necessidades/expectativas;  

(ii) nos padrões – é a diferença entre as percepções da qualidade esperada pelos 

clientes e as definidas por quem presta o serviço;  

(iii) na entrega - é a defasagem entre a forma como o cliente esperava que o serviço 

seria entregue e como isso objetivamente foi feito;  

(iv) nas comunicações internas – é a diferença entre o que foi anunciado como 

característica de qualidade do serviço e como é, efetivamente, o serviço entregue;  

(v) nas percepções - é a defasagem entre a forma como o prestador do serviço 

percebe o serviço que entregou e como o cliente percebeu esta entrega;  

(vi) nas interpretações - é a diferença entre o que as campanhas prometem aos 

clientes e o que esses clientes entendem que foi prometido a eles no serviço, 

significando a diferença entre o que os clientes esperam receber e o que de fato 

lhes é entregue.  

Dessa forma, e buscando reduzir as distâncias entre expectativas de clientes e entregas 

concretas de serviços a eles, há muito tempo se tem buscado aproximar resultados das 
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mensurações e respectivas ações concretas de melhorias, posto que o processo 

avaliativo da qualidade, seja de bens ou de serviços, desde os primórdios de Edward 

Deming e Joseph Juran, sempre foi o de empreender planos de ação capazes, tanto de 

potencializar pontos fortes como também de empreender melhorias nos pontos frágeis. 

 

Diante destas características, e da mesma forma que os serviços contém algum grau de 

subjetividade, associado ainda o fato de haver uma necessidade crescente de mensurar 

a qualidade de serviços prestados a clientes, diversos autores construíram modelos 

capazes não somente de definir indicadores para estas medições, mas também de 

estabelecer métricas capazes de conferir tangibilidade à percepção dos clientes quanto 

aos serviços que lhes são entregues.  

 

A busca pela excelência na prestação de serviços e a consequente e necessária 

mensuração da qualidade deles transforma-se, em ritmo acelerado, em poderosa 

estratégia empresarial na busca por diferenciação mercadológica e tal fato acompanha o 

ritmo do cenário competitivo.  Assim, da mesma forma que os serviços ganharam espaço 

nas economias dos países, sobretudo a partir da globalização econômica, diversos 

modelos foram desenvolvidos com o propósito de avaliar a qualidade dos serviços e 

fornecer, por conseguinte, dados para intervenções geradoras de melhorias. 

 
Exatamente por esta razão, encontramos unanimidade na literatura científica quanto ao 

fato de que a qualidade percebida e a satisfação dos clientes, especificamente no setor 

de serviços, vêm sendo amplamente estudadas, exatamente por influenciarem de modo 

contundente nas intenções de compra, na retenção dos clientes e, em consequência, na 

lucratividade das empresas (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2000; Lovelock & Wright, 2003; 

Ribeiro, Machado & Tinoco, 2010; Kotler & Keller, 2006; Kotler & Armstrong, 2015) 

 

Porém, mesmo ciente de que a avaliação da qualidade é essencial para que prestadores 

de serviços se tornem competitivos, sejam eles pessoas ou empresas, é também 

importante que sejam criados mecanismos capazes de coletar informações acerca das 

expectativas dos clientes em relação aos serviços que pretendem receber. Neste 

contexto, Albernaz & Freitas (2010) afirmavam que, dentre os procedimentos utilizados 

para avaliar e classificar a qualidade de serviços, um dele é, exatamente, a mensuração 

do grau de satisfação do usuário, à luz de um conjunto de critérios qualitativos e subjetivos 

considerados relevantes pelos clientes.  

Em relação a esta aferição, podemos afirmar que a excelência na prestação de serviços 

varia na função direta da capacidade de identificar características (indicadores de 

desempenho) com performance inferior e, ato contínuo, compensá-las com outras de 



 
 

60 
 

elevada performance e superiormente valorizadas pelo consumidor. Agindo dessa forma, 

prestadores de serviços, pessoas ou empresas, devem concentrar seus esforços na 

busca por conhecer quais são os atributos que os clientes, de fato, valorizam, que 

necessidades desejam satisfazer e que experiências pretendem vivenciar (Corte, 2009; 

Lopes, 2014). 

 

No que diz respeito a modelos teóricos descritos na literatura, voltados a mensurar a 

qualidade dos serviços, Ribeiro, Machado & Tinoco (2010) afirmam que, pesquisas 

bibliométricas sobre a temática, realizadas por Deshmukh & Vrat (2004) dentre 19 

modelos disponíveis na literatura, além de Miguel & Salomi (2004), Pereira, Carvalho & 

Rotondaro (2011), Castro Jr. Martins & Nogueira (2012), foram unânimes na identificação 

de quatro proposições com maior incidência, sob o ponto de vista teórico e da utilização. 

São eles: i) modelo de Qualidade Percebida do Serviço (Grönroos (1984); ii) modelo dos 

5 Gap’s (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985); iii) modelo SERVQUAL (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988) e, iv) modelo SERVPERF (Cronin Jr. & Taylor, 1992). 

 

Como traço comum dos diferentes modelos propostos, destaca-se o fato de que a visão 

de satisfação com um serviço é sempre gerada como resultante da diferença entre 

expectativas e desempenho, ou gaps, como normalmente é denominada (Oliver, 1980; 

Churchiil Jr. & Surprenant, 1982; Oliver, 1993; Ribeiro, Machado, & Tinoco, 2010).  

 

Ribeiro, Machado, & Tinoco (2010) relatam ainda que a satisfação do cliente, em relação 

aos serviços que lhes foram prestados, pode ser avaliada, em termos gerais, a partir da 

combinação de diversos determinantes relacionados à essa prestação e, complementam, 

os mais utilizados têm sido sempre focados na qualidade intrínseca do próprio serviço, 

na confirmação das expectativas dos consumidores e no desempenho das transações 

individuais envolvidas na relação de consumo.  

 

Dessa forma, os mesmos autores afirmam ainda que, nas últimas décadas, diversos 

modelos conceituais têm sido desenvolvidos ou aprimorados com o propósito de 

contribuir com o aumento da precisão dessa mensuração e, sendo assim, apresentam 

um levantamento no qual descrevem não somente os modelos de mensuração de 

qualidade em serviços usados com maior frequência, mas também, uma análise crítica 

destacando suas principais falhas e limitações, como pode ser visualizado na Figura 2. 
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Figura 2 – Modelos de Mensuração da Qualidade dos Serviços 

 
Fonte: Albernaz & Freitas (2010) 

 

Linhares & Freitas (2011), Mondo & Fiates (2013) foram unânimes ao descrever que para 

o modelo proposto por Grönroos (1984), a condição de ser mais ou menos competitiva 

de uma empresa de serviços depende, fundamentalmente, do quanto esta seja capaz de 

perceber a qualidade de seus produtos sob a ótica e percepção do consumidor. Nesse 

contexto, para gerenciar eficientemente a qualidade dos serviços por meio de uma gestão 

eficaz, as empresas precisariam, segundo Grönroos (1984), viabilizar a combinação entre 

o serviço esperado (expectativa) e o serviço percebido, proporcionando, por conseguinte, 

um estado de satisfação com as escolhas feitas.  

 

Grönroos (1984) foi um dos pioneiros na pesquisa por modelos capazes de dar conta de 

mensurar a qualidade dos serviços. Na sua ótica, a qualidade percebida é expressa pela 

interação de três dimensões interdependentes, que são: (i) o serviço esperado; (ii) o 

serviço percebido e; (iii) a imagem. De acordo com o modelo proposto, os atributos 

levados em conta quando o consumidor adquire um serviço são: (a) qualidade técnica - 

avaliada como aquilo que o cliente objetivamente recebe durante a aquisição do serviço 

e (b) qualidade funcional - relacionada ao desempenho do serviço observado pelo cliente 

de forma subjetiva.  

 
A imagem constitui a terceira dimensão de qualidade proposta pelo modelo, e abrange 

local, recursos disponíveis e ambiente durante a entrega, ou consumo. Ela é construída 

pelas qualidades técnica e funcional, além de outros fatores como reputação, informações 

de terceiros, propaganda, preço e relações públicas (Mondo & Fiates, 2013) 
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Diante disso, pode-se constatar que, enquanto a primeira componente (qualidade 

técnica), diz respeito ao ato de avaliar o resultado final do serviço, sem uma preocupação 

com o processo de sua produção, na segunda (qualidade funcional), a avaliação acontece 

em relação a todo o processo de produção dos serviços ao qual os clientes se submetem. 

Portanto, pode-se afirmar que este componente é de natureza subjetiva, uma vez que a 

satisfação de cada cliente resulta do confronto entre a sua percepção da qualidade do 

serviço e as expectativas iniciais e anteriores a entrega (Gomes, 2004). 

 

Quaresma (2008), observou ainda que o modelo de mensurar a qualidade dos serviços 

prestados a clientes proposto por Grönroos (1984) estava baseado na premissa de que, 

encontrar as necessidades e expectativas de um certo grupo de consumidores é 

relevante, embora deva ser considerada uma noção apenas relativa da qualidade do 

serviço, pois, de fato, a qualidade que interfere nas suas escolhas iniciais de compra ou 

mesmo pela continuidade ou não de consumo, é aquela percebida pelo cliente no 

momento da experiência vivida na relação com o produto.  

 

Assim, o modelo teórico em tela propunha considerar três componentes interdependentes 

da qualidade em serviços: i) Qualidade Técnica, ii) Qualidade Funcional e, iii) Imagem 

(Mondo & Fiates, 2013). Este modelo pode ser compreendido na descrição de cada 

componente apresentada a seguir e, além disso, representado graficamente pela figura 

3, apresentada imediatamente após as descrições. 
 
(i) 1º componente, qualidade técnica, é a qualidade do que consumidor efetivamente 

recebe como produto do seu relacionamento com a empresa prestadora de serviços e o 

que é, de fato, importante para o consumidor na avaliação da qualidade desse serviço; 

 

(ii)  2º componente, qualidade funcional, se refere à forma como o consumidor obtém 

o resultado técnico do serviço, sendo esta essencial, para a percepção de qualidade em 

relação ao serviço que recebeu; 

 

(iii)  3º componente, a imagem, é o resultado da interação de outros fatores, como 

tradição, ideologia, tradições, comunicação boca-a-boca, preços, reputação e relações 

públicas dentre outras. Esta é considerada importante para as empresas de serviços, pois 

influencia decisivamente nas escolhas dos consumidores e, sendo assim, pode-se 

considerar que ela é derivada da interação entre as qualidades técnica e funcional 

(Linhares & Freitas, 2011). 
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Figura 3 – Modelo de Qualidade Técnica e Funcional 

 
Fonte: Linhares & Freitas (2011) 
 

 

Em relação ao modelo dos 5 Gaps proposto por Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985), 

e segundo os próprios autores, foi desenvolvido com o propósito estrito de colaborar na 

gestão das empresas de serviços no sentido de permitir uma compreensão mais acurada 

em relação as origens das não-conformidades, em relação à qualidade dos serviços que 

disponibilizavam para o consumo na sociedade. Corroborando tal descrição, Linhares & 

Freitas (2011) afirmam que o modelo foi desenvolvido com o intuito de auxiliar os gestores 

a compreenderem as fontes dos problemas da qualidade nos serviços prestados a 

clientes e como melhorá-los. 

 

De forma sintética, os hiatos, por eles denominados Gaps, buscavam mensurar a 

discrepância entre:  

 

(i) Expectativas dos consumidores X percepções dos gestores em relação a estas 

expectativas (Gap 1);  

(ii) Percepções dos gestores em relação às expectativas dos consumidores X 

especificações da qualidade do serviço prestado (Gap 2);  

(iii) Especificações da qualidade do serviço X qualidade do serviço prestado (Gap 3);  

(iv) O serviço efetivamente prestado X o que é comunicado ao consumidor a respeito 

deste serviço (Gap 4), e;  

(v) Expectativas dos consumidores em relação ao serviço X percepção destes em 

relação ao desempenho do serviço prestado (Gap 5).  

 

Numa análise preliminar do modelo dos 5 Gaps, é evidente que cada um deles pode ser 

mensurado separadamente. Deste modo, a mensuração do Gap 5 constitui-se na 

essência da utilização do modelo. Nesta proposta, Parasuraman, Zeithaml, & Berry 

(1985) apresentaram uma abordagem realmente inovadora em relação ao status da 
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medição de qualidade dos serviços no mercado e do entendimento das relações entre 

prestadores e consumidores. 

 

Com isso, e baseados no modelo de satisfação proposto anteriormente por Oliver (1980), 

afirmaram que a satisfação do cliente é função direta da diferença entre expectativa e 

desempenho, descrevendo uma metodologia lógica de avaliar esses aspectos. Segundo 

eles, a avaliação da qualidade (Q) de um determinado serviço, por um cliente, é feita por 

meio da diferença entre a sua expectativa (E) e o seu julgamento deste serviço (D), em 

uma ou várias dimensões da qualidade em serviço. A equação geral apresentada a seguir 

ilustra este modelo de avaliação, na qual temos os seguintes elementos, apresentados 

na figura 4: 

 
 

Figura 4 – Equação Geral do Modelo dos 5 Gaps 

 
Fonte: adaptado de Salomi, Miguel & Abackerli (2005) 

 

Salomi, Miguel, & Abackerli (2005) afirmaram que o gap, ou diferença (Q), entre a 

expectativa e o desempenho, nada mais é que uma medida da qualidade do serviço em 

relação a uma ou mais características específicas. Os critérios, chamados pelos autores 

de dimensões da qualidade, são características genéricas do serviço, subdivididas em 

itens, que delineiam serviço sob o ponto de vista do cliente que irá julgá-lo. 

 
Assim, O modelo dos 5 Gaps é apresentado na figura 5, e nela demonstra-se o fluxo do 

processo, por meio do qual o cliente avalia a qualidade do serviço e como a empresa 

pode avaliar analiticamente a qualidade deste mesmo serviço prestado.  
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Figura 5 – Modelo dos 5 Gaps de Qualidade dos Serviços 

 

 
Fonte: (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) 

 

 

O modelo descrito pela figura demonstra, claramente, as influências das várias 

discrepâncias observadas na qualidade dos serviços, e que podem ser divididas em dois 

segmentos distintos: dos gestores e do consumidor. 
 
Em relação ao processo supracitado, temos num primeiro momento o gap 1, ou a 

discrepância entre a expectativa do cliente e a percepção do gestor sobre esta 

expectativa. Já no gap 2 é apresentada a discrepância entre a percepção gerencial das 

expectativas dos clientes e a tradução destas em especificações de qualidade para os 

serviços. 

 

Considerando que empresas prestadoras de serviços são altamente dependentes do 

contato interpessoal para o fornecimento deles aos consumidores, elevando em conta 

que as entregas são sempre de natureza interpessoal, o gap 3 trata exatamente da 

discrepância entre as especificações definidas pela empresa e o que realmente é 

entregue aos seus clientes. No gap 4 temos a descrição da discrepância entre a promessa 

da entrega feita pelos meios de comunicação externa e o que realmente é entregue aos 

consumidores.  

 
Finalmente, o fluxograma apresentado deixa evidente que o julgamento sobre a qualidade 

dos serviços depende do “como” os clientes percebem o real desempenho desses 

serviços tomando como base as suas próprias expectativas e, sendo assim, o gap 5 

consiste exatamente na discrepância existente entre a expectativa do cliente e a sua 

percepção em relação ao serviço que lhe foi entregue. 
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Dessa forma, ao analisarmos atentamente o modelo dos 5 Gaps aqui descrito, podemos 

intuir que cada um deles pode ser medido separadamente e que, a mensuração do Gap 

5 constitui-se, na verdade, a essência da utilização do terceiro modelo que aqui 

descrevemos, denominado Service Quality Gap Analysis, proposto pelos mesmos 

autores. 

 

Entretanto, Salomi, Miguel, & Abackerli (2005) relatam que, em se tratando da aplicação 

da ferramenta - Modelo dos 5 Gaps, seus autores empreenderam sua aplicação prática 

em uma investigação com 200 indivíduos, por meio da estratégia metodológica Focus 

Group, utilizando para registro das respostas uma escala tipo Lickert com 7 opções, cujos 

extremos eram definidos com os conceitos “concordo totalmente‟ e “discordo totalmente‟, 

para um total de 97 itens afetos à percepção de qualidade e, sobre os quais, os sujeitos 

eram arguidos. Constataram que os clientes utilizavam praticamente os mesmos critérios 

para chegar a um julgamento avaliativo sobre a qualidade do serviço prestado a eles, 

independentemente do tipo considerado.  

 

Estas respostas, sob a forma de critérios de avaliação, após reunidas puderam ser 

agrupadas em 10 categorias, as quais foram denominadas “dimensões da qualidade”. 

Após análise, foi feito um refinamento das respostas e itens, chegando-se a 5 dimensões 

ou categorias e 22 itens de avaliação. Essas categorias, na verdade, passaram a 

representar fatores críticos da prestação de um serviço, e, portanto, representam os 

principais componentes de serviços de alta qualidade da mesma forma em que são 

potencialmente capazes de gerar dissonâncias entre as percepções de expectativa e 

desempenho. As categorias, que passaram a compor o instrumento SERVQUAL, e pelas 

quais os 22 itens foram distribuídos, são as seguintes: (i) aspectos tangíveis, (ii) 

confiabilidade, (iii) presteza, (iv) segurança, (v) empatia. A estrutura formal do modelo 

SERVQUAL é apresentada a seguir, na figura 6. 
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Figura 6 – Modelo SERVQUAL 
 

 
Fonte: (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) 

 

Assim, sob o ponto de vista prático,  em cada item do instrumento calcula-se o 

equivalente ao gap 5 (qualidade percebida do serviço - Q), definido pela diferença entre 

as percepções de desempenho (D) e Expectativas (E) registradas. Um item com gap 

negativo representava que as percepções estavam abaixo das expectativas, revelando 

que, à luz desse item, o serviço prestado gera um resultado insatisfatório para os clientes. 

Por outro lado, um item com gap positivo representa que o prestador de serviços está 

prestando um serviço de qualidade superior em face do esperado, ou seja, à luz deste 

item, temos um resultado satisfatório para o cliente (Quaresma, 1997, Salomi, Miguel, & 

Abackerli, 2005; Novaes, 2007; Linhares & Freitas, 2011; Mondo & Fiates, 2013). 
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Porém, mesmo considerando a inovação em relação a mensuração da qualidade dos 

serviços que o modelo SERVQUAL trouxe à luz, não há unanimidade na sua aceitação 

e, por isso mesmo, vários autores desenvolveram críticas a ele, sobretudo em relação ao 

generalismo que traz em seu bojo, tornando sua aplicação questionável a determinados 

tipos de serviços específicos, uma vez que suas peculiaridades nem sempre são 

mensuráveis por este instrumento.  

 

Quaresma (2008) corrobora as posições defendidas por Chelladurai & Chang (2000) e 

Coulthard (2004), ao afirmar que o SERVQUAL, por ser excessivamente genérico, acaba 

por não se aplicar adequada e precisamente a nenhum tipo de serviço em particular, 

exigindo constantes adaptações e perdendo, portanto, sua finalidade precípua, que é a 

de medir, na sua plenitude, a qualidade de um serviço. 

 

Ribeiro, Machado, & Tinoco (2010) também corroboraram os posicionamentos dos 

autores citados, além de Blanchard & Galloway (1994), quando afirmaram que tanto o 

modelo dos 5 Gaps quanto o SERVQUAL, têm uma abordagem superficial, pelo fato de 

oferecem um grande número de itens que permite mensurar a qualidade dos serviços, 

embora não ofereçam ao prestador do serviço variáveis que sejam usuais e 

características do serviço especificamente. 

 

Cronin Jr. & Taylor (1992) e Teas (1994) foram unânimes ao apresentar severas críticas 

ao modelo SERVQUAL, afirmando categoricamente que a mensuração da qualidade 

percebida por si só já explicaria o desempenho do fornecedor de serviços e também a 

satisfação do consumidor. Dessa forma, segundo os autores, tornar-se-ia desnecessária 

a mensuração da expectativa de desempenho. Além disso, os mesmos autores 

classificam os atributos mensurados pela escala como sendo do tipo vetorial, ou seja, na 

expectativa do consumidor, cada atributo, em sua plenitude, tenderia ao infinito (Mondo 

& Fiates, 2013). 

Por outro lado, Ladhari (2009) em um levantamento sobre duas décadas de utilização do 

SERVQUAL, e baseado em trinta aplicações dele ao propósito em tela, identificou um 

número significativo de críticas, tanto teóricas quanto empíricas ao modelo, embora tenha 

concluído pela sua utilidade e adequação para mensurar a qualidade dos serviços. 
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Sob esse ponto de vista, Mondo & Fiates (2013) afirmam que Cronin & Taylor 
consideravam o modelo SERVQUAL necessário, sob a ótica do empowerment da 
qualidade dos serviços, mas impróprio sob o ponto de vista metodológico. Assim, e numa 
perspectiva crítica sobre este modelo, propunham um outro, capaz de superar as 
deficiências do seu antecessor. Tal proposta consistia de um modelo baseado apenas 
em medidas da percepção de desempenho do serviço, denominado SERVPERF, também 
encontrado na literatura com a denominação Performance Only Model. 

Assim o fizeram, por assumir a posição de que um instrumento adequado deveria ser 
construído tomando como base a premissa de que “a qualidade do serviço deve ser 
medida como uma atitude”. Por isso mesmo, sugeriam que a qualidade do serviço é 
anterior à satisfação dos consumidores, e esta por sua vez, exerce influência mais forte 
sobre as intenções de compra do que a qualidade do serviço em si.  

O novo modelo eliminava, portanto, o paradigma da desconfirmação utilizado no modelo 
SERVQUAL, e continha as mesmas 22 perguntas, apenas no que diz respeito à 
percepção do desempenho de qualidade do serviço. A diferenciação fundamental entre 
os 2 instrumentos era que, enquanto o SERVQUAL é composto por 44 itens (22 para 
expectativa de qualidade de serviço e 22 para o desempenho de qualidade de serviço), o 
SERVPERF propunha apenas 22 itens abordando apenas o desempenho real do serviço 
(Salomi, Miguel, & Abackerli, 2005; (Linhares & Freitas, 2011; Mondo & Fiates, 2013). A   
demonstração da equação geral do SERVPERF pode ser expressa da seguinte forma 
como apresentamos na figura 7: 

 

Figura 7 – Equação Geral do Modelo SERVPERF 

 

  

Fonte: adaptado de Miguel & Salomi (2004) 
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Diante desse contexto, e considerando os pressupostos de Cronin Jr. & Taylor (1992), 

quando afirmam ser a qualidade do serviço que conduz à satisfação do cliente, os autores 

Salomi, Miguel & Abackerli (2005) afirmam que, não havendo experiência com um 

serviço, é através da expectativa inicial que se define o nível de qualidade percebida. 

 

Com isso, o modelo SERVPERF mostra-se mais adequado à intenção de capturar essa 

percepção. Este ponto de vista é corroborado por Pereira (2013) quando descreveu a 

melhor aplicabilidade desse instrumento ao abordar uma investigação realizada com 

clientes idosos institucionalizados, condição na qual não é possível conhecer 

expectativas prévias à experiência proporcionada pelo consumo do serviço em si, e para 

o qual o SERVPERF foi o mais adequado.  

 

Embora possamos considerar um avanço na aplicabilidade da mensuração da qualidade 

dos serviços, este modelo, tal qual os anteriormente descritos, também foi, e continua 

sendo, alvo de críticas quanto ao seu design. Por exemplo, Jayasundra, Ngulube, & 

Minish-Majanja, 2009; Mostafa, 2007; Mondo & Fiates, 2013 são unânimes ao afirmar 

que, pelo fato dos autores do SERVPERF estarem preocupados com a solidez 

psicométrica e metodológicas de escalas, este modelo, em semelhança ao SERVQUAL, 

tem medidas estáticas, que desconsideram a história do serviço e nem, tampouco, 

conseguem captar a dinâmica da expectativa de mudança. 

 

Embora seja evidente que, tanto o SERVQUAL quanto o SERVPERF, sejam 

teoricamente bem embasados e adequado para as aplicações as quais se propõem, é 

possível que não existe ainda um consenso na literatura sobre qual modelo é mais 

apropriado, considerando a diversidade de tipos de serviços e, portanto, de 

peculiaridades que os caracterizam. Alguns trabalhos empíricos relacionados a esta 

mensuração sinalizam para uma certa superioridade do modelo SERVPERF sobre o 

SERVQUAL, enquanto ferramenta capaz de retratar melhor a qualidade de serviços (Lee, 

Lee, & Yoo, 2000), embora isso não represente, absolutamente, um pensamento único, 

seja em termos científicos, seja em termos mercadológicos.  
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Em relação a citada superioridade, Pereira Filho, Campos & Dantas (2013) registram 

como vantagem do SERVPERF sobre o modelo SERVQUAL o fato de que, este último 

reduz em 50% o quantitativo de itens que devem ser medidos, passando de 44 para 22 

afirmações, reduzindo com isso o trabalho de preenchimento por parte dos respondentes, 

reduzindo assim a possibilidade de respostas sem a devida atenção, por conta da 

quantidade delas. 

Além desses autores, temos em Jain & Gupta (2004) a afirmativa de uma superioridade 

da escala SERVPERF em relação à confiabilidade e convergência para o negócio 

propriamente dito, em função de uma investigação feita por eles em um segmento de 

serviços voltado para a área de alimentação do tipo fast food, conforme relata Ladhari 

(2009). 

Costa (2012), corroborando tal posição, também afirma que o modelo SERVPERF afere 

diretamente em escala de concordância e qualidade percebida e desconsidera a a 

expectativa avaliada no momento inicial, o queé feito pela SERVQUAL, afirmando assim 

uma superioridade daquela diante desta, não apenas pelo fato de apresentar redução 

numérica de itens, mas também, e principalmente, pela capacidade de explicar com mais 

exatidão a variação na qualidade global do serviço por meio de um único item. 

Dessa forma, é notório que os modelos de instrumentos mais adotados para mensurar a 

qualidade em serviços carecem de flexibilização capaz de abordar as especificidades do 

tipo, característica e profundidade do serviço a ser analisado. Logo, nos é clara a falta de 

um consenso na literatura quanto à existência de um modelo mais eficaz para a 

mensuração da qualidade dos serviços, exatamente pela diversidade de tipos e, por 

conseguinte, de características mensuráveis.  

Assim, e exatamente por esta constatação, mostra-se imprescindível o desenvolvimento 

de ferramentas específicas a cada tipo de serviço entregue a consumidores e, portanto, 

levar em conta os indicadores e a metodologia dos modelos hegemônicos pode ser vista 

como uma alternativa relevante para esta “construção específica”. É importante ainda 

frisar a existência de outros modelos propostos na literatura para mensuração da 

qualidade de serviços, mas estes foram os que se destacaram em pesquisas 

bibliométricas anteriores, conforme relataram Ribeiro, Machado & Tinoco, 2010; Pereira 

Filho, Campos, & Dantas (2013). 
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Por outro lado, em que pese as discordâncias sobre a eficácia dos modelos existentes e 

destinados a medir a qualidade dos serviços, enquanto ferramenta de gestão das 

entregas desses serviços, é evidente a crescente preocupação dos gestores com esta 

variável. Tal afirmativa pode ser corroborada pelo posicionamento de Andronikidis & 

Bellou (2010) ao afirmarem, baseados em uma investigação feita com 1043 clientes na 

Grécia, que o papel da qualidade do serviço para a sobrevivência e êxito da empresa é 

de extrema importância.  
 
Logo, independente do modelo instrumental que se deseje adotar, é importante que 

sejam analisadas tanto a aplicabilidade ao negócio no qual será adotado, como também 

as contribuições oferecidas aos gestores, de modo a propiciá-los diagnose precisa das 

não-conformidades e as consequentes ações necessárias à sua superação.  

 

Com base nessa assertiva, e diante da evidente necessidade de mensurar, na 

perspectiva dos clientes, a percepção de qualidade dos serviços, encontramos em Corte 

(2009), a afirmação de que a excelência na prestação de serviços depende, exata e 

integralmente, da capacidade de identificar características com performance inferior nos 

serviços e, ato contínuo, compensá-las com outras de elevada performance e 

superiormente valorizadas pelo consumidor.  

 

Em síntese, o autor defende a necessidade de conhecer o que, de fato, agrega valor para 

esses clientes. Sendo assim, recomenda as empresas concentrar seus esforços na busca 

por identificar, com riqueza de detalhes, quais são os atributos valorizados pelos clientes, 

quais são as necessidades que querem ver satisfeitas e que experiências pretendem 

vivenciar por meio do serviço que lhe será entregue. 

 
Além disso, e embora não seja de uso tão amplo quanto as anteriormente discutidas, mas 

pelo fato de ser adotada em diversos estudos desenvolvidos em centros de fitness, objeto 

da presente investigação, encontramos na literatura uma outra ferramenta, também 

desenvolvida e adotada para mensurar a satisfação de clientes em relação a qualidade 

dos serviços, que é a Matriz de Importância vs Desempenho.  

 

Proposta originariamente por Martilla & James (1977), mas que tem sua abordagem e 

conceituação no Brasil atribuída a Slack (2002), esta ferramenta pode ser utilizada para 

a identificação de atributos qualificadores dos serviços e, ao mesmo tempo, avaliar o 

desempenho da organização na entrega desses serviços em relação aos seus principais 

concorrentes (Tibola, Silva, Vieira, & Tontini, 2011). 
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Cyrne & Dullius (2012) coroboram tal concepção ao descrever a referida matriz como 

sendo composta por uma primeira dimensão, que aborda a percepção dos clientes quanto 

à importância relativa de cada objetivo de desempenho do serviço, seguido de uma 

segunda, onde esses mesmos clientes indicam como a empresa prestadora dos serviços 

vem desempenhando frente à concorrência, ou seja, cada objetivo de desempenho é 

confrontado com os níveis atingidos pelos concorrentes. 
 
Podemos, portanto, inferir que este instrumento nada mais é do que uma ferramenta 

adotada como técnica de análise, voltada para a identificação dos aspectos “qualidade” 

e “desempenho” de diferentes atributos inerentes aos serviços, sob a ótica dos seus 

beneficiários. Por meio da interação entre essas duas dimensões e os respectivos 

resultados colhidos, a ferramenta permite aos gestores formular estratégias de 

gerenciamento da satisfação dos clientes e, por conseguinte, ações de melhoria, 

manutenção ou ainda subsídio para uma alocação eficaz de recursos necessários aos 

resultados pretendidos (Matzler, Bailom, Hinterhuber, Henzi, & PIchler, 2004; Tibola, 

Silva, Vieira, & Tontini, 2011). 

 
Com isso, podemos inferir que a matriz Importância vs Desempenho tem sua pertinência, 

enquanto ferramenta de gestão, na medida em que pode, de fato, contribuir com o 

processo de melhoria qualitativa dos serviços em se tratando de contextos de alta 

competitividade, nos quais as ações de melhoria, usualmente são empreendidas tomando 

como base o posicionamento mercadológico em relação aos concorrentes. 

 

Nesse contexto, o “olhar clínico” dos clientes ou beneficiários sobre aquilo que “salta aos 

seus olhos” e faz diferença é um fator de alto grau de contribuição para a melhoria 

qualitativa dos serviços, na medida em que é ele o ponto de observação mais acurado 

em relação ao conjunto de ofertas destinadas ao atendimento de suas 

necessidades/interesses. Em síntese, é quem paga e consome os serviços que sabe 

dizer melhor o que, de fato, lhe entrega uma relação custo x benefício positiva, ou não 

(Lovelock & Wright, 2003; Lovelock, Wirtz, & Hemzo, 2011). 

 

Em termos de representação gráfica, a Matriz Importância vs Desempenho pode ser 

descrita, em relação as 4 categorias que a compõem, como nos mostra a Figura 8 e a 

subsequente descrição delas: 
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Figura 8 – Matriz Importância x Desempenho 

 
Fonte: adaptado de Tibola, Silva, Vieira & Tontini (2011) 

 

1) alta importância e alto desempenho – área de adequação; 

2) alta importância e baixo desempenho –ações urgentes; 

3) baixa importância e alto desempenho - excesso; 

4) baixa importância e baixo desempenho – área de melhoramento.  

 

Como preconizado por seus autores, a cada uma dessas categorias correspondem ações 

gerenciais específicas, todas elas com foco na melhoria do que está fragilizado e/ou 

potencialização do que está atendendo aos requisitos de qualidade sob a ótica dos 

clientes (Martilla & James, 1977; Slack, 2002; Tibola, Silva, Vieira, & Tontini, 2011). 

 

Em síntese, o que todos os instrumentos discutidos até aqui apresentam como ponto de 

convergência o fato de destinarem-se a criar uma abordagem padronizada, em termos 

de critérios e métricas, que os permita mensurar percepções dos beneficiários em relação 

à qualidade dos serviços que lhes são entregues, com vistas a melhoria qualitativas nessa 

entrega.  

 

Portanto, o foco deve ser sempre na ótica dos clientes e, sendo assim, todos os 

resultados devem ser orientados a subsidiar tomadas de decisão gerenciais capazes de 

qualificar os serviços naquilo que precisam melhorar e/ou manter e potencializar itens ou 

indicadores nos quais apresentam desempenhos em que as qualidades esperada e 

percebida estejam desalinhadas.  
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Baseado nessa premissa, é evidente que quanto mais específica for uma ferramenta que 

se proponha a mensurar a qualidade dos serviços, mais representativas da real 

experiência do cliente ela deverá ser e, para que isso aconteça, é necessário, na 

construção dela, que se escolham parâmetros intimamente ligados ao serviço prestado. 

Sabendo que os parâmetros ou indicadores de qualidade em um determinado serviço não 

necessariamente estão presentes em outro, a construção de um instrumento voltado a 

este fim merece um olhar específico e peculiar.  

 

O próprio conceito de indicadores apresentado por Costa & Jardim (2010) e ratificado por 

Motta & Moraes (2017), nos apresenta uma classificação em cinco dimensões distintas, 

que apresentamos na figura 9. Em todas elas, fica evidente a necessidade da conexão 

com as especificidades do serviço, o que implica dizer que no design do instrumento e, 

por conseguinte, de seus itens ou indicadores, a mesma especificidade deve ser seu foco. 

 

 
Figura 9 – Dimensões de Indicadores de Desempenho 

 
Fonte: adaptado de Motta & Moraes (2017) 

 

Diante dessa descrição, fazem sentido as críticas aos instrumentos supra analisados, 

visto que em sua origem foram desenhados para atender a levantamentos genéricos de 

percepções dos consumidores, o que em algum momento se mostra inadequado ou 

insuficiente, na medida em que seus itens nem sempre são compostos por indicadores 

específicos aos serviços dos quais se pretende mensurar a qualidade. 
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2.3 Avaliação da Qualidade de Serviços em Centros de Fitness 
 
 

Sobretudo nas últimas décadas do século XX e num ritmo contínuo e crescente no século 

atual, o movimento pela qualidade, seja ele no setor industrial ou de serviços, expandiu-

se de forma consistente e chegou a esfera das empresas prestadoras de serviços em 

saúde, sobretudo em hospitais, centros de atendimento médico e demais instituições 

relacionadas à área de saúde humana. 

 

Seus pressupostos teóricos são rigorosamente os mesmos preconizados por Joseph 

Juran e Edwards Deming, cujas propostas eram, desde o início, voltadas para a gestão 

dos negócios com foco na qualidade, representada pelo movimento denominado Total 

Quality Manager – TQM ou simplesmente Gestão pela Qualidade Total – GQT, e 

acompanhado pela proposição de melhorias contínuas nos processos e produtos pelos 

quais as empresas tinham responsabilidade de entrega à sociedade.  

 
Com isso, parcela significativa dos gestores e formuladores de políticas e diretrizes na 

área da saúde, passaram a perceber o quanto tornou-se imprescindível a avaliação e o 

controle de qualidade dos serviços que prestam à sociedade, bem como as atividades de 

melhoria contínua de desempenho das empresas pelas quais são responsáveis.  

 

Considerando o fato de que a economia baseada na prestação de serviços responde pela 

maioria da riqueza produzida no país com 69,4% do PIB e 70% da força de trabalho 

(IBGE, 2014) o setor do qual os centros de fitness fazem parte, em semelhança a outros 

setores de mesma natureza, experimenta hoje níveis de competitividade nunca antes 

visto. 

 

Em relação a este enquadramento das empresas fitness, Silvestro, Fitzgerald, Johnston, 

& Voss (1992) nos apresentaram interessante classificação dos processos de prestação 

de serviços, ao sugerirem a existência de três tipos distintos deles: (i) os serviços de 

grande consumo (mass services), (ii) os service shop e, (iii) os serviços profissionais 

(professional services), cada um deles com suas respectivas caracterizações. 

 

Segundo estes autores, os serviços do tipo (i), de grande consumo (mass services) são 

caracterizados pelo elevado índice de padronização da entrega, baixa amplitude de 

decisão do front office (colaboradores da linha de frente em interação direta com clientes) 

e baixo tempo de contato entre cliente e prestador dos serviços. A oferta é focada no 

produto em si, como por exemplo os transportes públicos. 
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Os serviços tipo (ii), service shop, são um modelo intermediário, possuem médio grau de 

padronização das suas entregas. Nesse caso o front office detém algum poder de decisão 

por haver maior tempo de contato do fornecedor com o cliente e, nesse caso, o foco é 

orientado à pessoas e para os produtos. Alguns tipos de serviços financeiros na área de 

investimentos são exemplos dessa categoria.  

 
Já os serviços tipo (iii) ou serviços profissionais (professional services), têm como 

exemplo exatamente os serviços em fitness ou desportivos. Apresentam alto grau de 

envolvimento e poder de decisão do front office (professores), oferecem elevado nível de 

personalização das suas entregas, por sua vez focadas nas pessoas e no processo, e 

dedicam grande atenção as necessidades dos clientes, com possibilidade de conferir a 

personalização do serviço. O cliente é parte essencial do serviço e, portanto, a interação 

é fator primordial. 

 

Alinhada à esta categorização, a classe empresarial deste setor deve perceber a 

importância de manter o foco tanto nos processos de produção dos serviços, tornando-

os mais ágeis e focados em resultados, como também nas inovações e tendências do 

seu mercado. Estas, por sua vez, podem ir desde o surgimento de modalidades e 

métodos de treinamento até inovações tecnológicas, mas sempre direcionados a gerar 

níveis elevados de satisfação e fidelização dos clientes, ao mesmo tempo em que 

transforma a empresa numa referência do segmento, criando atratividade também para 

seus clientes potenciais (Linhares & Freitas, 2011).  

 

Assim, apesar da indiscutível importância desta temática, Zequinão & Cardoso (2013) 

afirmam que, poucas são as empresas do segmento fitness que se preocupam em avaliar, 

de modo sistemático, os seus serviços por meio do uso eficaz do feedback dos clientes, 

e esta atitude (ou falta dela) acaba por criar entraves ao processo de fidelização desses 

mesmos clientes e do redirecionamento dos serviços na direção da melhoria contínua, 

um princípio elementar da qualidade (Larán & Espinoza, 2004; Modesto, Ulbricht, & 

Neves, 2016). 

 

Diante desses novos desafios empresariais, sobretudo nas últimas décadas do século XX 

e primeiras do século XXI, que caracterizam o mundo contemporâneo, aumenta 

significativamente a ocorrência de ações gerenciais para adequação as necessidades 

dos clientes nos centros de fitness, como por exemplo a ampliação dos horários de 

funcionamento, possibilitando assim aquelas pessoas com extensas jornadas de trabalho 

a prática de exercícios nessas empresas (Corrêa & Ferreira, 2009; Linhares & Freitas, 

2011).  
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Em função da grande maioria das pessoas trabalharem, minimamente, com uma rotina 

de trabalho de seis horas diárias, o turno de maior fluxo nos centros de fitness passou a 

ser o noturno, horário no qual os mesmos foram levados a oferecer maior variedade de 

serviços e opções de prática de exercícios. 

 

Por outro lado, Osti (2009) afirma que a localização adequada (um problema adicional 

nas grandes cidades), a oferta diversificada de modalidades, horários alargados e a 

orientação de profissionais especializados também faz desses centros um lugar 

adequado e atraente para a prática de exercícios nos centros urbanos.  

 

Porém, continua ele afirmando, a indústria do fitness teve um incremento em termos de 

competividade mercadológica e, assim, o aumento do poder de escolha dos 

consumidores, dado à multiplicidade de centros de fitness, tem levado seus gestores a 

objetivar suas ações na busca pela satisfação de expetativas cada vez maiores e mais 

sofisticadas desses consumidores. 

 

Este mesmo autor afirma ainda que, nos dias atuais, pela semelhança de ofertas dos 

centros de fitness, com equipamentos e modalidades transformados em commodities, 

sua atenção tem-se voltado para criar diferenciação no atendimento, em horários 

diversificados e em algumas modalidades recém-lançadas. Assim, frente à crescente 

concorrência do setor e a multiplicidade de ofertas semelhantes, essas empresas 

deparam-se com altos níveis de rotatividade dos clientes, criando por força de 

consequência, dificuldades de manter tanto a retenção dos clientes como também um 

fluxo de caixa estável e minimamente previsível.  

 

Sobre esta dificuldade na retenção de clientes, Alexandris, Douka, Papadopoulos, & 

Kaltsatou (2008) afirmam ser este um dos maiores desafios dos gestores de centros 

fitness no novo milênio. Segundo eles, além da economia nos gastos com captação de 

novos clientes, a lealdade oferece outros benefícios concorrentes. Clientes fiéis compram 

mais, são predispostos a consumir mais serviços e ainda indicam estes serviços para 

pessoas de seus círculos de relacionamentos, agindo como fiéis defensores, sem que 

cobrem absolutamente nada por isso.  

 

Com isso, podemos afirmar, com base no posicionamento de Osti (2009), que satisfação 

dos clientes é, inevitavelmente, uma das principais precursoras da fidelização, na medida 

em que, no segmento fitness, caracterizado pela alta competitividade, é fundamental 

satisfazer necessidades e desejos dos clientes, em face do potencial risco da escolha de 

outra academia para alcançar esses objetivos.  
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Os autores Lovelock & Wright (2003); Lovelock, Wirtz, & Hemzo (2011) e Kotler & 

Armstrong (2015) são unânimes ao afirmar que elevados índices de insatisfação em 

relação as entregas de serviços são fatores geradores de altos níveis de deserção, 

podendo chegar ao ponto de a carteira de clientes ativos ficar menor em relação a de ex-

clientes, o que reduz na mesma proporção o contingente de defensores. Para eles, nesse 

ponto todo e qualquer esforço de marketing para recuperação não faz mais sentido, posto 

que a reversão além de ser muito onerosa, nem sempre conta com a predisposição do 

cliente insatisfeito que migrou para a concorrência.  

 

Desse modo, Osti (2009) nos afirma que o propósito maior de empresas de serviços 

fitness precisa ser a plena satisfação, e se possível o encantamento, de seus clientes, 

mesmo ciente da variabilidade de suas necessidades e desejos, pois em última análise, 

é este comportamento que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso do negócio. E 

sendo assim, a estratégia mais eficaz para cumprir tal desafio é conhecer, com riqueza 

de detalhes, quais são os atributos inerentes ao centro de fitness que mais importam para 

a satisfação e lealdade dos seus clientes. 

 

Corroborando este posicionamento, Pereira Filho, Campos, & Dantas (2013) afirmam 

que, se não há dúvidas quanto à necessidade imperiosa de oferecer serviços de 

qualidade aos clientes. Por outro lado, destacam também que é mister considerar que, 

pelas peculiaridades e necessidades diferenciadas das pessoas, ainda que consumam 

um mesmo serviço, é essencial conhecer com precisão o que, de fato, são serviços de 

qualidade na perspectiva delas quando os compram, de tal forma que o design das ações 

de manutenção e melhoria sejam empreendidas com foco nos consumidores dos 

serviços.  

 

O aumento do nível de exigência desses consumidores, passa, assim, a ser um fator 

determinante da sobrevivência do negócio. Em síntese, é preciso ter as informações 

corretas sobre os clientes e suas demandas pafra ajustar o negócio sob medida. 

 

Gummesson (2009) afirmava, ao analisar a ferramenta CRM - Customer Relationship 

Manager (gestão do relacionamento com clientes), que a melhoria da qualidade 

percebida pelo consumidor aumenta os níveis de satisfação e lealdade, mas, para isso, 

é preciso que se estabeleça um relacionamento com ele, pois é desse relacionamento 

que advém as informações necessárias.  
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Osti (2009) ratifica tal assertiva quando afirma que esta informação, por sua vez, constitui-

se como um instrumento de gestão essencial aos centros de fitness que se pretendam 

sobrevicer e diferenciar-se em um mercado globalizado, tornando-se com isso o recurso 

necessário à elaboração da estratégia de gestão, com foco prioritário nos que realmente 

importam para o cliente.  

 

Em outras palavras, para que um negócio neste segmento seja sustentável, sob o ponto 

de vista financeiro, é fundamental conhecer os critérios, ou seja, os atributos adotados 

pelos clientes, para avaliar a qualidade daquilo que lhe é entregue pelos centros de fitness 

que escolheram para cuidar de sua saúde por meio da prática de exercício físico (Barreto, 

Santos, Gomes, Silva, & Menezes, 2012). 

 

Motta & Moraes (2017) também afirmam que, paralelamente à expansão do mercado de 

serviços em fitness, representado por academias e assemelhados, percebe-se o 

incremento da concorrência e da diferenciação daqueles que conseguem manter-se de 

forma sustentável nesse mercado. Segundo eles, em passado recente, era praticamente 

impossível uma empresa deste segmento encerrar as atividades, o que já não traduz mais 

a realidade, posto que números bastante significativos deles não conseguem mais fazer 

frente aos novos players deste segmento, sendo conduzidos à saída do mercado pelo 

encerramento das atividades ou, o que também é comum, a venda para esses mesmos 

investidores. 

 

Quanto aos concorrentes, em suas diversificadas formas, tanto temos marcas 

internacionais funcionando como atrativo para captação de clientes potenciais como, 

também, empreendedores individuais associados a investidores financeiros, que se 

dispõem a criar academias de grande porte com equipamentos e tecnologia de última 

geração. Ambos acabam por constituir-se em ameaças sob o ponto de vista 

mercadológico pois os serviços que oferecem ao mercado são, ou prometem ser, de 

excelente qualidade. 

 

 Com isso, e para fazer com que esta qualidade seja percebida como uma característica 

da empresa, ações de fidelização são empreendidas a todo momento de tal forma que o 

negócio se torne sustentável financeiramente (Corrêa & Ferreira, 2009).  
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Um exemplo evidente e atual deste novo momento do segmento fitness é citado por Motta 

& Moraes (2017), quando apresentam os exemplos das redes Bodytech® Fórmula® e 

Smart Fit® de academias. Segundo eles, são reconhecidas por elevar o nível de 

profissionalismo e da concorrência no setor a partir da implantação de novas práticas de 

gestão, infraestrutura e profissionalização de equipes. São empresas que buscam 

eficiência e rentabilidade, por meio da oferta de experiências diferenciadas a clientes, 

cujo modelo de gestão é definido por um corpo diretivo composto, não por profissionais 

do fitness, mas sim por empresários com experiência em investimentos em diferentes 

setores. 

 

Tibola, Silva, Vieira, & Tontini (2011) registram a escassez de estudos voltados à 

identificação de atributos de qualidade voltados especificamente para centros de fitness, 

o que significa dizer que as ações e tomadas de decisão dos gestores nessas empresas 

podem estar afastadas da realidade de seus clientes, o que abre a possibilidade de 

insatisfações e, por conseguinte, evasões.  

 

Seguindo o mesmo raciocínio, na prestação de serviços, ainda que intangíveis, ações 

totalmente concretas podem e devem ser empreendidas pelos gestores, no sentido de 

agregar-lhes a qualidade necessária, o que demanda a identificação de atributos 

específicos, operacionalizáveis e mensuráveis (Barreto, Santos, Gomes, & Silva, 2010; 

Motta & Moraes, 2017). 

 

Estes autores são unânimes em afirmar a existência de investigações com propósito de 

avaliar a qualidade dos serviços em outros segmentos de negócio, nos quais buscaram-

se modelos de avaliação pautados em atributos cada vez mais precisos, como forma de 

subsidiar tomadas de decisão assertivas pelos gestores. Isso só se torna possível, 

segundo eles, a partir do conhecimento detalhado dos aspectos utilizados por esses 

mesmos clientes nas suas avaliações, m relação à qualidade dos serviços que lhes foram 

entregues, em diferentes segmentos de negócio, mas tendo a intangibilidade do produto 

como característica comum a eles. 

 

Entretanto, desde Rooney & Ostemberg (1999) já era evidente a existência de 

divergências, quanto ao método de avaliação da qualidade a ser utilizado, e dos 

indicadores adotados nessa avaliação, o que, segundo esses autores, poderia ser evitado 

caso houvesse alguma referência específica para as avaliações feitas pelos 

consumidores.  
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Além disso, é uma demanda atual, a crescente expectativa de uma sociedade de 

consumo, cada vez mais proprietária de informações sobre os serviços que buscam, o 

acesso a informações de qualidade, capazes de ajudá-los a escolher os serviços ligados 

à saúde capazes de satisfazer suas necessidade e interesses.  

 

Para esses mesmos autores, e corroborado pelos posicionamentos de Lovelock, Wirtz, & 

Hemzo (2011); Lopes (2014), a escolha da abordagem mais adequada a cada empresa 

e a cada tipo de serviço, demanda uma análise cuidadosa das necessidades e 

expectativas daquele que procura informações sobre os serviços que pretende comprar, 

qual seja, o consumidor. Considerando que após a compra o processo de avaliação passa 

a ser feito por ele, numa comparação entre aquilo que esperava e aquilo que, de fato, 

recebe, torna-se imperativo que haja padrões mínimos de qualidade e que estes sejam 

perceptíveis e, se possível, tangíveis para uma avaliação. 

 

Nesse contexto, e a partir da existência de múltiplos fatores relacionados ao 

reconhecimento da qualidade dos serviços prestados pelas empresas, emerge a 

necessidade de uma padronização capaz, não somente de propiciar a avaliação dessa 

qualidade, mas também de oferecer dados capazes de subsidiar tomadas de decisões 

gerenciais em todos os níveis a partir da avaliação do desempenho e com foco na 

melhoria contínua de produtos e processos, que está na gênese da ideia de melhoria 

contínua propagada desde Deming (1990) e Juran (1997).  

 

De fato, muitos estudos voltaram-se a mensuração da qualidade dos serviços, expressos 

pela satisfação dos clientes, prestados por empresas do segmento fitness, mas em muitos 

deles, os instrumentos adotados não eram específicos, o que retoma a possibilidade de 

utilizarmos na mensuração aspectos nem sempre relevantes, considerando que a análise 

é feita não por quem constrói os instrumentos, mas sim por quem consome diretamente 

os serviços.  

 

Porém, a partir do momento em que fica evidente a força deste segmento de negócio, é 

consistente a posição assumida por Farias (2015); Farias (2016); Silva, (2016) quando 

chamam à atenção os gestores de empresas do segmento fitness, no sentido de adotar 

como estratégia de ação a busca contínua de sistemas capazes de aperfeiçoar a gestão 

da satisfação dos clientes de suas empresas, sabendo que o “pano de fundo”, desse 

gerenciamento será, sempre, o pleno atendimento, e se possível a superação, das 

necessidades/expectativas desses clientes. 

 



 
 

83 
 

Demonstrando que a preocupação com a qualidade dos serviços prestados por centros 

de fitness aos seus clientes não é recente, e buscando aproximar a estratégia de gestão 

com as especificidades do segmento, Chelladurai, Scott, & Haywood-Farmer (1987) 

relatam o desenvolvimento de uma escala denominada SAFS - Scale of Attributes of 

Fitness Services composta por 30 itens, cujo propósito era mensurar o quanto cada um 

dos seus indicadores influenciava na decisão de compra dos serviços em 11 academias 

de ginástica no Canadá.  

 

Esta pesquisa foi realizada com 436 clientes e seus autores observaram que o 

instrumento apresentou consistência interna significativa, mostrando-se adequado a este 

tipo de aferição na medida em que atendeu as especificidades dos centros de fitness 

pesquisados.  

 

Em uma investigação semelhante desenvolvida em centros esportivos na Coréia, com 

271 frequentadores, com os quais foi aplicado um instrumento denominado QUESC - 

Quality Excellence of Sports Centers, com o mesmo foco e em forma de escala, contendo 

45 itens distribuídos em 2 questionários distintos. No primeiro capturava as expectativas 

dos clientes especificamente em relação aos serviços que lhes eram entregues, e no 

segundo verificava o nível de qualidade desses serviços, na percepção dos 

respondentes.  

 

Como resultado, foi evidenciado que a escala foi percebida como válida pelos 

respondentes exatamente pela especificidade dos elementos constantes do instrumento 

aplicado, e que, independentemente de idade, gênero, razões para uso e tipo de empresa 

escolhida para a prática de exercícios os desejos em relação aos centros são 

basicamente os mesmos (Kim & Kim, 1995). 

 

Numa outra pesquisa, aplicada sob a forma de survey, cuja finalidade era identificar 

fatores de satisfação de clientes em um centro esportivo municipal na cidade de 

Barcelona - Espanha, com vistas a oferecer sugestões para incrementos nessa 

satisfação, Triado, Aparicio & Rimbau (1999) desenvolveram um instrumento específico 

e composto por 13 indicadores, avaliando uma amostra composta por 698 clientes 

regulares em 15 centros esportivos.  
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Como resultado, cinco dimensões emergiram da análise fatorial, a saber: (i) qualidade 

das instalações, (ii) qualidade dos recursos humanos, (iii) custo, (iv) comunicação e (v) a 

importância do ambiente social. Baseado nesses resultados, os autores puderam inferir 

que gestores devem, de modo prioritário, implementar melhorias na dimensão recursos 

humanos e, em seguida, nas instalações de suas empresas, uma vez serem a de maior 

nível de influência na percepção de qualidade dos clientes.  

 

Da mesma forma que nos estudos anteriores, o instrumento foi percebido como adequado 

pelos respondentes, abrangendo diferentes dimensões da satisfação desses clientes em 

relação, especificamente, aos serviços prestados a eles pelos centros esportivos (Pereira 

Filho, Campos, & Dantas, 2013). 

 

Alexandris & Palialia (1999) realizaram uma investigação de mesma natureza com 210 

clientes em centros de fitness na Grécia, com intuito de avaliar a satisfação dos seus 

frequentadores regulares, por meio da aplicação de uma escala específica desenvolvida 

por eles e composta de 20 itens, especificamente ligados aos serviços prestados a elas, 

distribuídos por 5 categorias distintas, a saber: instalações/programas, 

individual/psicológico, relaxamento, social e saúde/fitness). 

 

Os respondentes atestaram a consistência e adequação do instrumento aplicado e os 

resultados sinalizaram tanto para ações de manutenção (dos aspectos percebidos como 

pontos fortes), quanto de melhoria (dos aspectos percebidos como pontos frágeis). 

Contudo, os autores recomendaram que estratégias voltadas para o aperfeiçoamento da 

dimensão social fossem implementadas, posto que apresentaram pontuação média 

relativamente (Pereira Filho, Campos, & Dantas, 2013). 

 

Theodorakis, Alexandris, Rodrigues, & Sarmento (2004) realizaram um estudo com 426 

associados de cinco academias particulares com atuação em Braga - Portugal. O objetivo 

da investigação foi avaliar os níveis de satisfação dos clientes, utilizando-se da escala 

desenvolvida por Alexandris & Palialia (1999) especificamente voltado a este segmento 

de serviços.  
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Observou-se que escores relativamente altos foram atribuídos a todos os fatores do 

construto satisfação, indicando, assim, que os consumidores estavam, em geral, 

satisfeitos com os serviços prestados pelas academias de ginástica portuguesas. 

Destacaram-se as dimensões pessoal e saúde/fitness por obterem as maiores notas. Já 

as dimensões instalações/serviços e social/intelectual foram aquelas que apresentaram 

as menores pontuações, embora em todas elas a especificidade em relação aos serviços 

em fitness tenha sido um fator positivo na investigação. 

 

Na mesma linha de investigação, e com propósitos semelhantes, um outro estudo foi 

realizado com 1202 membros de centros de fitness nos EUA a partir de uma escala 

denominada SQAS - Service Quality Assessment Scale. Da mesma forma que as 

pesquisas anteriores, mesmo utilizando um instrumento especificamente desenvolvido 

pelos investigadores, ficou evidente a multidimensionalidade da qualidade percebida 

pelos clientes, posto que 6 dimensões diferenciadas de indicadores emergiram da análise 

dos resultados por ela gerados (Lam, Zhang, & Jensen, 2005).  

 
Numa pesquisa desenvolvida por Osti (2009), cujo foco era orientado à identificação dos 

atributos do serviço de academias de ginástica que apresentassem os maiores índices 

de (in)satisfação na percepção dos clientes, foram analisados os dados de 318 

frequentadores de cinco academias situadas na cidade de Londrina/PR. O estudo revelou 

que os consumidores leais se satisfazem mais com os aspectos intangíveis e relativos à 

dimensão funcionários, ao passo que os não leais apresentaram maiores índices de 

satisfação com a dimensão equipamentos. O atributo tempo de espera foi apontado como 

o mais insatisfatório, seja na recepção, no uso dos equipamentos ou nas aulas. 

 

Barreto, Santos, Gomes, Silva, & Menezes (2012) realizaram uma investigação sobre a 

qualidade dos serviços prestados aos clientes em uma academia localizada em João 

Pessoa – Paraíba/Brasil, utilizando o instrumento SERVQUAL adaptado. A pesquisa foi 

efetivada com 71 clientes regulares dentre os 270 ativos na época da pesquisa.  

 

Esta empresa recentemente tinha dado início ao processo de implantação de um sistema 

de qualidade e, sendo assim, foram empreendidas ações que abrangiam desde a 

reestruturação gerencial, até os investimentos e aporte de recursos voltados à melhoria 

das condições de trabalho; treinamentos para os colaboradores; suprimento de 

equipamentos; organização dos processos internos; definição de metas e aprimoramento 

das metodologias de gerenciamento.  
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Os resultados obtidos forneceram, na palavra dos autores, resultados eficientes do ponto 

de vista qualitativo e consistentes sob o ponto de vista de subsidiar ações de gestão 

baseadas em evidências, embora ao final, as considerações sobre a pesquisa tenham 

girado em torno da necessidade de empreender mais adaptações ao SERVQUAL, de 

modo a fazê-lo atender as especificidades de centros de fitness. 

 

Uma outra investigação, igualmente focada na busca da percepção de clientes quanto a 

qualidade dos serviços a eles prestados em centros de fitness, foi desenvolvida por 

Linhares & Freitas (2010), realizando uma investigação do tipo Estudo de Caso, com a 

maior academia em funcionamento de uma cidade no estado do Rio de Janeiro por meio 

de um levantamento de dados para posterior análise de seus gestores e utilizando um 

instrumento especificamente desenvolvido pelos investigadores.  

 

O propósito dos autores da pesquisa era, a partir de investigações anteriores de mesma 

natureza, reunir um conjunto de atributos, transformados em indicadores de qualidade de 

serviços, dotados de tal abrangência que fossem capazes de tornarem-se aplicáveis a 

centros de fitness de diferentes portes e modalidades de serviços oferecidas à sociedade.  

 

Para isso, adotaram uma escala numérica de 0 (zero) – 100 (cem), quando o valor mínimo 

representava “muito insatisfeito” e o valor máximo representava “muito satisfeito”. O total 

de clientes respondentes e válidos foi de 76, todos adultos, de ambos os sexos e 

frequentadores da academia há um tempo mínimo de 18 meses, em um ou mais dos três 

turnos de funcionamento do centro em uma ou mais modalidades oferecidas. O total de 

itens de avaliação usados na pesquisa foi de 22, apresentados na Figura 10: 
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Figura 10 – Dimensões e Critérios na Avaliação de Serviços em Academias 

 
Fonte: Linhares & Freitas (2011) 
 
 

Em que pesem as limitações inerentes a um estudo de caso, no que diz respeito aos 

riscos de generalizações dos resultados produzidos, a pesquisa apresentou dados de 

extrema relevância e, por isso mesmo, considerados como subsídios fundamentais para 

as tomadas de decisões dos gestores no centro de fitness pesquisado. Segundo 

posicionamento desses profissionais, corroboraram-se os estudos anteriormente citados 

no sentido de que é inquestionável a adoção de estratégias capazes de aferir com 

especificidade e riqueza de detalhes a satisfação com a qualidade das entregas dos 

serviços em fitness.  

 

Mesmo sem atender as exigências numéricas descritas por Tibola, Silva, Vieira, & Tontini, 

(2011, p. 150) quanto ao número mínimo de sujeitos devem ser abordados numa 

pesquisa, quando se recomenda um mínimo de 5 observações por cada variável e implica 

na necessidade de um número de avaliadores igual ou maior que 110 sujeitos, esta 

pesquisa, tal qual todas aqui descritas, oferece importantes contribuições nessa área de 

conhecimento. 

 

Além de evidenciar a imperativa necessidade de uma mudança de postura na gestão de 

centros de fitness, passando da reatividade à proatividade, no que diz respeito ao 

gerenciamento da qualidade as entregas a clientes, esta pesquisa deixa claro um 

conjunto de subjetividades, portanto, intangíveis que, longe de constituírem aspectos 

técnicos relacionados as prescrições e execuções, podem levar um cliente ao abandono 

da prática de exercícios nesses centros, ainda que tecnicamente ele dispusesse de níveis 

tecnicamente elevados nas prescrições e orientações profissionais. 

 



 
 

88 
 

Em um outro estudo sobre a qualidade de serviços prestados por centros de fitness, 

realizado na Turquia, foi enfática a posição de seus autores quanto à necessidade das 

dimensões e atributos desses serviços necessitarem variar de um segmento para o outro, 

ou seja, a peculiaridade aos serviços que se pretende avaliar a qualidade, deve ser uma 

característica dos instrumentos adotados.  

 

Para seus autores, o resultado encontrado demonstrou não ser adequado e 

recomendável fazer uso de instrumentos universais de mensuração da qualidade de 

serviços como, por exemplo, o SERVQUAL ou qualquer um outro, pelo simples fato de 

não contemplar as especificidades dos negócios relacionados aos centros de fitness, 

ainda que todos sejam inerentes à prestação de serviços (Yildiz & Kara, 2012).  

 

Esta conclusão corrobora as posições de diferentes autores, que defendem a 

especificidade dos instrumentos como um fator crítico de sucesso em pesquisas sobre a 

qualidade dos serviços prestados a seus respectivos clientes, como afirmam Barreto, 

Santos, Gomes, & Silva (2010); Lovelock, Wirtz, & Hemzo (2011); Motta & Moraes (2017).  

 

Com foco na captura das percepções de clientes em centros de fitness em relação as 

suas percepções sobre a qualidade dos serviços e respectiva satisfação, Zequinão & 

Cardoso (2013) desenvolveram um instrumento denominado Questionário de Satisfação 

dos Clientes em Serviços de Educação Física – QSCSEF destinado a mensurar a 

qualidade percebida, tanto em termos de expectativas dos clientes antes da utilização 

dos serviços, como também dos eventuais problemas ocorridos no processo de entrega 

desses serviços. 

 

Em outra investigação recente, desenvolvida por Modesto, Ulbricht, & Neves (2016) com 

921 clientes de ambos os sexos usuários regulares de academias na cidade de 

Curitiba/Paraná no Brasil, sobre a satisfação com os serviços, utilizando para isso o 

instrumento QSCSEF – Questionário de Satisfação de Clientes em Serviços de Educação 

Física (Zequinão & Cardoso, 2013), foi evidente que a especificidade do instrumento é 

fator primordial para tal investigação e, por conta disso, foi possível evidenciar forças e 

fragilidades relacionados à operacionalidade das entregas desses serviços, que 

impactam diretamente na percepção desses consumidores, o que seria impossível com 

a utilização de instrumentos genéricos. 
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Ratificando estes posicionamentos, encontramos em um Estudo de Caso desenvolvido 

por Silva (2016) relacionado à satisfação de clientes, realizado com 219 clientes 

regulares, de ambos os sexos, frequentadores em um ou mais turnos de funcionamento 

de uma academia localizada em Santa Catarina – Brasil mais uma posição legitimadora 

dos autores supracitados.  

 

Para esta autora, em um setor em expansão, como é o caso do fitness, a realização 

periódica de pesquisas para mensurar a satisfação dos clientes em relação as entregas 

da empresa, será sempre apropriada, uma vez que as mesmas visam melhorar a 

qualidade de atendimento ao seu público-alvo, assim como para atingir os objetivos 

institucionais definidos pela empresa e expressos na sua missão e visão. 

 

Nessa investigação, foi adotado como instrumento um constructo elaborado a partir do 

modelo teórico proposto por Albrecht & Lawrence (1992) denominado Ciclo de Serviços, 

nos quais são expressos os “momentos verdade”, que nada mais são do que uma 

sequência, ou cadeia, contínua, na qual são expressos os diferentes momentos de todo 

o processo de aquisição do serviço.  

 

Seus autores afirmam que estes momentos não ocorrem de forma aleatória, mas sim, em 

sequência lógica e mensurável. Para eles, conhecer essa lógica é positivo para o 

prestador dos serviços na medida em que propicia construir um processo de atendimento, 

na perspectiva dos clientes, com foco na satisfação do mesmo. Graficamente o Ciclo de 

Serviços adotado por Silva (2016) apresenta-se da seguinte forma, representada na 

Figura 11: 

 
Figura 11 – Ciclo de Serviços 

/  
Fonte: Silva (2016) 
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Em complemento a este Ciclo, com o acréscimo e detalhamento dos aspectos que 

deveriam ser observados pelos gestores em cada uma das fases do Ciclo de Serviços, 

Silva (2016) nos apresenta na Figura 12 os seguintes “momentos da verdade”: 

 

Figura 12 – Momentos da Verdade 

 
Fonte: Silva (2016) 

 

Como resultado da investigação, a autora pode capturar a satisfação/insatisfação dos 

clientes da academia pesquisada dentro de uma escala do tipo Likert de 5 pontos, 

variando entre o “muito insatisfeito” ao “muito satisfeito”, em relação a 16 itens específicos 

e diretamente relacionados aos serviços consumidos nela.  

 

Segundo a autora, o fato de ter construído um instrumento que considerava apenas 

aspectos inerentes aos serviços em si, facilitou não somente o ato de resposta pelos 

clientes, mas também de interpretação dos resultados para a proposição de ações 

gerenciais subsequentes, sobretudo focadas na melhoria daqueles itens que 

apresentaram comportamento negativo na percepção dos respondentes.  

 
Nessa mesma linha de raciocínio, é importante considerar a proposta apresentada por 

Pereira Filho, Campos & Dantas (2013) quando apresentaram um modelo bidimensional, 

denominado QSAG – Qualidade de Serviços em Academias de Ginástica, voltado a 

mensurar a qualidade dos serviços em centros de fitness.  
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Na descrição destes autores encontramos a dimensão da qualidade técnica, expressando 

aquilo que o cliente recebe como fruto da produção do serviço, e a qualidade funcional, 

que traduz a forma como o cliente percebeu o desempenho do serviço que lhe fora 

entregue. A estrutura de dimensões e atributos deste modelo é apresentada na Figura 

13: 
 

Figura 13 – Dimensões e Atributos da Escala QSAG 

 
Fonte: adaptado de Pereira Filho, Campos, & Dantas (2013) 

 

Em síntese, a ideia geral do modelo teórico proposto era que, toda e qualquer dissonância 

entre o que os clientes esperam nas entregas de serviços e a entrega objetiva, cria no 

consumidor uma percepção negativa sobre o desempenho, implicando diretamente na 

sua insatisfação. Sobre tal dissonância, destaca-se a necessidade ímpar dos gestores 

em compreender e analisar a qualidade dos serviços de suas empresas sob a mesma 

ótica dos consumidores, o que além de permitir uma visão objetiva, evita tomadas de 

decisões equivocadas e desperdícios de recursos (Pereira Filho, Campos, & Dantas, 

2013).  

 

Corroborando tal posição, encontramos ainda em Morgan & Rego (2006); Kotler & 

Armstrong (2015) respaldo para a afirmativa de que há três razões fundamentais que 

justificam a busca pela satisfação de clientes em centros de fitness e seu respectivo 

monitoramento, demonstrando assim que todas as ações nessa direção se tornam menos 

custosas quando comparadas com a perda desses clientes e tentativas subsequentes de 

resgatá-los.  
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Primeiramente o custo elevado da captação de novos clientes quando comparado ao de 

manter clientes regulares, uma vez que a primeira fase de conquista desses clientes já 

aconteceu e é suficiente apenas a manutenção de seu nível de satisfação e atendimento 

de suas expectativas em relação aos serviços que consome.  

 

Em segundo lugar, a demanda competitiva pela satisfação com os serviços que compra, 

na medida em que estão sempre expostos a novas propostas, ofertas e vantagens 

adicionais, tornando imperativa a prática da inovação como estratégia para retê-los onde 

já estão ambientados.  

 

Por derradeiro, o valor do ciclo de vida dos clientes é uma característica desse 

relacionamento, na medida em que quanto maior seu tempo de relacionamento menos 

esforços são necessários para atender suas demandas, posto que a intimidade do 

consumo responde pela sintonia entre quem presta e quem recebe os serviços nos 

centros de fitness. 

 

Além desses aspectos, é unânime nos estudos sobre o comportamento do consumidor a 

afirmativa de que, níveis elevados de satisfação dos clientes em relação aos serviços que 

lhes são entregues, são geradores instantâneos de benefícios para as empresas.  

 

Estes benefícios vão desde a fidelização aos serviços e respectivas empresas, o que 

garante sobrevivência ao negócio, até o exercício do papel de “vendedores indiretos” por 

esses clientes, dos serviços que compram, passando a desempenhar os papéis de 

iniciador e influenciador nas intenções de compra de clientes potenciais que, no caso 

específico dos serviços em fitness, constituem parcela majoritária da população (Kotler & 

Armstrong, 2015). 

 

Esta progressão demonstra de modo evidente, o potencial de expansão deste segmento 

de negócios que, para materializar-se, demanda a identificação detalhada dos reais 

indicadores, também identificados como “atributos”, por meio dos quais os clientes 

avaliam os serviços pelos quais pagam, e que lhes são entregues pelos centros de fitness 

(Lovelock & Wright, 2003; Kotler & Keller, 2006; Gummesson, 2009; Kotler & Armstrong, 

2015). 
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Sobre tal necessidade específica, de envolver stakeholders em posições diferenciadas 

do negócio, é importante considerar o posicionamento de Quaresma (2008) quando 

afirma que, ao gerir um serviço ligado ao esporte, assim como em qualquer outro, as 

ações gerenciais cujo propósito seja agregar valor as entregas feitas aos consumidores, 

devem ser entendidas como importante fator diferenciador da prestação do serviço e, por 

isso mesmo, é preciso mais do que ações isoladas, mas sim um processo de avaliar 

constantemente o grau de satisfação dos clientes em relação a esse mesmo serviço. 

 

Com isso, é possível inferir que, se a qualidade é um conceito que se aplica aos serviços, 

as empresas que os prestam precisam mais do que de “ações de qualidade”. Precisam, 

sim, criar uma “cultura da qualidade” nas pessoas, processos e estruturas, de tal forma 

que o impacto e a diferenciação pela qualidade sejam uma característica de sua atuação 

no dia-a-dia. Para ele, as peculiaridades dos serviços, já citadas anteriormente, tais como 

a intangibilidade, a heterogeneidade, a simultaneidade e a perecibilidade são fatores 

dificultadores na gestão da qualidade e, por isso mesmo, não podem ser ignoradas, sob 

pena de transformar-se em vantagem competitiva para seus concorrentes (Quaresma, 

2008). 

 

Para este autor, o cenário é competitivo e ávido por diferenciação e, por isso mesmo, nos 

obriga a considerar o sucesso empresarial como resultado de uma tríade. Tanto os 

recursos humanos quanto os gestores devem se envolver no processo no sentido de 

estabelecer diretrizes, rotinas e modelos de gestão capazes de dar conta do 

monitoramento e busca pela adequação entre expectativas, percepções e resultados. 

 

Mas isso somente faz sentido se for feito levando em conta a perspectiva dos clientes. 

Assim fazendo, gestores podem tomar decisões pautadas em fatos e dados concretos, e 

não apenas em percepções pessoais, da mesma forma que as ações profissionais dos 

recursos humanos junto aos clientes sejam alinhadas aos resultados derivados dessas 

decisões. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Uma investigação de natureza científica é sempre iniciada com base na inquietação e no 

interesse de um pesquisador, que busca por uma explicação, melhor compreensão ou 

mesmo uma proposição para uma determinada problemática do cotidiano. Para isso é 

preciso primeiramente que haja uma apropriação sobre o tema de tal forma que seja 

capaz de perceber até onde o conhecimento já chegou para, a partir daquele ponto, trilhar 

um caminho capaz de levar à evolução para um estágio superior aquele no qual se 

encontrava antes de investigar (Fortin, 2003). 

 

Porém, para o desenvolvimento de uma pesquisa, que pode ser conceituada como 

aproximação intencional da realidade que se pretende investigar, é preciso mais do que 

simplesmente que se tenha um “problema”. A partir dele é necessário fazer escolhas 

metodológicas que permitam chegar onde se quer (resposta ao “problema”), incluindo aí 

tanto os sujeitos a investigar, como também instrumentos, procedimentos de coleta dos 

dados e formas de análise a fazer do que obtiver como resultado. (Silveira & Córdova, 

2009) 

 

Diante deste quadro, apresentamos primeiramente a classificação da investigação em 

tela, no intuito de caracterizá-la, sob ponto de vista metodológico, em relação ao tipo de 

ação do investigador sobre o objeto pesquisado e as formas adotadas para abordá-lo 

cientificamente. Para esta classificação, optamos por adotar a categorização proposta por 

Gerhardt & Silveira (2009); Silveira & Córdova (2009) que categorizam as pesquisas 

científicas em 4 dimensões distintas, quais sejam: (i) quanto ao tipo de abordagem; (ii) 

quanto a natureza; (iii) quanto aos objetivos ou fins e; (iv) quanto aos procedimentos. 

 

Primeiramente, no que refere-se ao tipo de abordagem, a pesquisa pode ser identificada 

como qualitativa, na qual o foco predominante não foi a representatividade numérica, e 

nem a ratificação de julgamentos a priori do pesquisador, mas sim, a investigação do 

comportamento de determinado(s) grupo(s) social(is) em relação a um ou mais 

fenômenos, em nosso caso, clientes, recursos humanos e gestores e suas respectivas 

percepções sobre atributos relevantes para avaliação da qualidade dos serviços 

prestados por empresas fitness no Rio de Janeiro. 
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Sobre essa característica, Freire & Almeida (2008) afirmam que talvez a maior frequência 

nas pesquisas das Ciências Sociais seja a investigação qualitativa, voltada 

especificamente à compreensão e descrição de fenômenos comportamentais. Sua 

importância é decorrente exatamente por sua maior abrangência da análise e do 

quantitativo de fenômenos que pode abranger.  

 

Para esses autores, três dos seus princípios reforçam a pertinência e necessidade de 

uma postura interpretativa dos comportamentos e/ou fenômenos sociais, o que está 

diretamente relacionado a investigação em tela. São elas: (i) a primazia da experiência 

subjetiva como fonte de conhecimento; (ii) o estudo dos fenômenos a partir da perspectiva 

do outro ou respeitando os seus marcos de referência e, (iii) o interesse em conhecer 

como as pessoas experienciam e interpretam o mundo social que também acabam por 

construir interativamente. 

 

Complementando, Tuckman (2012) relata a existência de três formas de coletar dados 

que podem ser adotadas como fonte de informação em investigações de natureza 

qualitativa. São elas: (i) observação, (ii) análise documental, (iii) inquérito oral (entrevista) 

ou escrito (questionário). A interpretação dos resultados em pesquisas dessa natureza, 

segundo este autor, pode desempenhar duas funções distintas: a) de administração da 

prova, servindo de prova na verificação das hipóteses; b) heurística, objetivando 

enriquecer a pesquisa exploratória, aumentando a propensão à descoberta uma vez que 

não tem hipóteses para confirmar. 

 

No caso específico desta pesquisa é possível seu enquadramento numa perspectiva 

heurística pois, além da não formulação de hipóteses para posteriores confirmações, 

busca-se o enriquecimento de pesquisas já realizadas sobre a temática, porém com uma 

especificidade diferenciada, ao abordar as dimensões recursos humanos, gestores e 

clientes dos centros de fitness no Rio de Janeiro. 

 
Numa segunda fase, a investigação teve uma abordagem quantitativa pelo fato de 

trabalhar com um grupo amostral grande e considerado representativo da população 

investigada, fazendo com que seus resultados fossem tomados como um retrato real de 

toda a população-alvo da pesquisa. Por ter seu foco centrado na objetividade, pesquisas 

dessa natureza somente podem ser compreendidas com base na análise de dados 

brutos, coletados por meio da aplicação de instrumentos padronizados e tecnicamente 

neutros o que implica a necessidade de recorrer à linguagem matemática para descrever 

causas do fenômeno e relações entre variáveis inerentes ao objeto da investigação 

(Silveira & Córdova, 2009). 
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Dessa forma, e baseados nessa escolha das duas abordagens, ao adotarmos a 

associação dos olhares qualitativo e quantitativo, foi possível recolher informações mais 

ricas e representativas do que se poderia conseguir isoladamente. Sobre tal escolha 

metodológica, Cervo, Bervian, & Silva (2007) descrevem como sendo uma pesquisa do 

tipo qualitativa-quantitativa, aplicável sempre que for objeto da investigação, em alguns 

momentos da abordagem e tratamento dos dados coletados, o uso de técnicas e 

ferramentas estatísticas, embora predomine na investigação a intenção de conhecer 

qualitativamente posicionamentos e percepções. No caso em tela, as percepções de três 

tipos diferenciados de atores, quanto aos indicadores adequados à avaliação da 

qualidade dos serviços em centros de fitness. 

 

Quanto a natureza, a investigação que aqui se apresenta pode ser classificada como 

aplicada, pelo fato de gerar conhecimentos voltados para aplicação prática em uma 

determinada realidade, e dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo assim 

interesses locais. Em nosso caso específico, a busca por um modelo teórico capaz de 

dar conta da avaliação da qualidade dos serviços prestados por centros de fitness no Rio 

de Janeiro. 

 

Quanto aos objetivos a pesquisa pode ser classificada, segundo Gerhardt & Silveira 

(2009), como exploratória, descritiva e explicativa. Exploratória pelo fato de buscar maior 

familiaridade com o problema tornando-o mais explícito e tangível, sobretudo quando 

ainda não tiver sido abordado sob a ótica adotada na investigação proposta. Em relação 

ao aspecto exploratório Gil (2010) afirma que é o resultado de uma abordagem 

organizada na qual pessoas específicas, possuidoras de experiência prática na 

respectiva área de análise, pode contribuir para ampliar o entendimento dos fatos. Neste 

caso, a construção de um conjunto de indicadores capazes de construir um modelo 

conceitual para avaliação da qualidade dos serviços prestados à sociedade por centros 

de fitness.  

 

É descritiva, pelo fato de descrever fatos e fenômenos de uma determinada realidade e, 

explicativa, por preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou contribuem para 

a ocorrência dos fenômenos, estabelecendo relações entre variáveis que representam a 

ocorrência de fatos ou posicionamentos, por meio da aplicação de técnicas padronizadas, 

que neste caso foram questionários (Marconi & Lakatos, 2009).  
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Sobre a abordagem explicativa, Gil (2010) afirma que este tipo de pesquisa explica o 

porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Assim, uma pesquisa explicativa 

pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que 

determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado. 

 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa classifica-se primeiramente como não-

experimental, pelo fato de não ter havido manipulação de uma ou mais variáveis 

independentes. Além disso, é de natureza bibliográfica, pois foi desenvolvida, em sua 

fundamentação teórica, por meio de levantamento de referências teóricas já analisadas, 

e publicadas em diferentes meios de propagação do conhecimento científico.  

 

Além disso, a pesquisa também é classificada como de campo, do tipo survey, cuja 

característica é de buscar informações diretamente com um ou mais grupos de interesse 

a respeito dos dados que se deseja obter, sendo muito útil, especialmente em pesquisas 

exploratórias e descritivas. Nesse tipo de investigação, a obtenção de dados ou 

informações sobre as características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, é 

obtido por meio da aplicação de um ou mais questionários como instrumento de pesquisa 

na qual os respondentes não são identificáveis, mantendo, portanto, a garantia do sigilo 

(Gerhardt & Silveira, 2009). 

 

Por derradeiro, e em relação à seleção da amostra a pesquisa pode ser caracterizada por 

uma amostragem estratificada (Thomas, Nelson, & Silverman, 2009), na medida em que 

após selecionados os centros de fitness, foi feita uma definição de três grupos distintos 

de sujeitos, quais sejam gestores, recursos humanos e clientes, compondo grupos 

amostrais específicos e para os quais a investigação propunha questões (itens) 

igualmente específicos em seus respectivos instrumentos. 

 

Nesse contexto, nos tópicos subsequentes, apresentamos de forma distinta, para cada 

um dos grupos amostrais, os respectivos instrumentos, procedimentos, análises 

estatísticas, limitações e dificuldades encontradas, de forma a propiciar maior 

compreensão da estratégia metodológica adotada. 
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2. AMOSTRA 

 

Considerando que o objetivo da investigação que aqui se apresenta, era construir um 

modelo conceitual para avaliação da qualidade dos serviços prestados por centros de 

fitness na cidade do Rio de Janeiro, tomando como base as percepções de clientes, 

recursos humanos e gestores, nas suas respectivas empresas, assumimos que essa 

construção tem como foco oferecer subsídios concretos à proposição de uma hierarquia 

classificatória da qualidade dos serviços prestados à sociedade por centros de fitness, 

em função do atendimento, no todo, em parte, aos indicadores (atributos), identificados a 

partir da interseção das percepções desses três grupos de sujeitos, os quais 

descrevemos detalhadamente adiante. 

 

Anteriormente a isso, foi necessária a escolha dos centros de fitness nos quais a 

abordagem dos três grupos de sujeitos seria feita. Assim, para selecionar os centros de 

fitness que fizeram parte da pesquisa, foi adotado como critério de inclusão a condição 

de fazer parte do conjunto de empresas, com natureza de pessoa jurídica, devidamente 

registradas no órgão de classe, Conselho Regional de Educação Física – CREF/RJ-ES, 

independente do porte e localização delas na cidade. Neste primeiro momento foram 

identificadas, tomando como base o mês de novembro de 2016, com informações 

disponíveis no portal eletrônico do órgão, 1271 empresas constantes do cadastro geral 

(CREF/RJ-ES, 2016). Este foi o 1º. nível de composição da amostra. 

 

Assim o fizemos por entender que as empresas sem o devido registro não poderiam 

compor nosso universo amostral por estarem em condição ilegal, contrariando a 

legislação em vigor no pais, Lei 9696/98, que regulamenta o exercício profissional em 

Educação Física. 

 

Ato contínuo, no 2º. nível de composição da amostra, foi feita a verificação da situação 

de regularidade em termos de status no referido cadastro, tanto no que diz respeito à 

condição de “ativo”, que equivale a estar em pleno funcionamento, como também da 

condição de “regular”, que equivale a estar em dia com as obrigações de pagamento das 

respectivas anuidades, e não ter sofrido qualquer tipo de interdição do funcionamento, 

independente da razão deste. Como resultado desta filtragem, foram excluídas 249 

empresas, restando, por conseguinte, 1022. 
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Após esta seleção, foi realizado um outro tratamento no referido cadastro, excluindo 

então os centros de iniciação esportiva, os projetos sociais com atuação voluntária e os 

clubes desportivos cuja natureza da atividade não atende aos anseios da pesquisa.  

 

Além destes, foram excluídos do universo a ser investigado, os profissionais registrados 

na figura jurídica denominada MEI – Micro Empreendedor Individual, condição de trabalho 

diferenciada e criada no Brasil pela Resolução CGSN nº 111, de 2013, com propósito de 

permitir o registro como empresa de profissionais que trabalhem por conta própria, na 

modalidade “Treinador Personalizado” (ou Personal Trainer), desde que seu faturamento 

anual não seja maior do que R$60.000,00 e, além disso, que não participe de sociedade 

em nenhuma outra empresa (Brasil, 2013).  

 

Esta condição de trabalho do profissional de Educação Física, embora legalmente 

estabelecida, não atende as especificidades de investigação em tela, uma vez que não 

dispõe de estrutura física própria, quadro funcional e corpo gerencial, mas apenas uma 

carteira de clientes pessoais. Esta fase compôs o 3º. nível de seleção do universo 

amostral da pesquisa. 

 

Neste tratamento, foram excluídos 157 registros de empresas, restando, portanto, 865 

centros de fitness na cidade do Rio de Janeiro que passaram a compor o novo universo 

da investigação. 

 

A partir desta definição foi enviado convite à participação voluntária na pesquisa, por meio 

de telefonemas, mensagens eletrônicas pelos canais formais de comunicação com as 

empresas, ou ainda por meio de convites verbais presenciais feitos pelo próprio 

pesquisador aos gestores. Estes convites foram feitos numa proporção equivalente a 25% 

dos centros de fitness que compunham o universo amostral na cidade do Rio de Janeiro. 

A escolha foi feita de modo aleatório, totalizando assim 216 empresas.  

 

Após o aceite da participação, foi feita uma explanação geral sobre a pesquisa e seus 

objetivos, garantindo o anonimato das empresas e pessoas participantes, bem como a 

disponibilidade do pesquisador para atender a possíveis exigências de local e horário 

para abordagem dos sujeitos nas suas respectivas empresas.  
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2.1 Gestores dos Centros de Fitness 
 

Em relação ao 1º grupo de sujeitos, composto pelos (as) gestores (as) de centros de 

fitness, suas funções institucionais deveriam ser relacionadas diretamente à gestão do 

negócio, independente das nomenclaturas atribuídas pelas empresas aos seus cargos, 

desde que no escopo de suas atribuições estivessem incluídas tomadas de decisões na 

empresa, além da responsabilidade de desenvolver, viabilizar e controlar as estratégias 

adotadas no planejamento estratégico, orientadas à garantir a satisfação de clientes em 

sintonia com a geração de resultados positivos para o negócio (Chiavenato, 2014).  

 
Registre-se que, para participar da pesquisa, os gestores deveriam estar no pleno 

exercício dessa função, devidamente registrados e em situação regular no Conselho 

Federal de Educação Física – CONFEF e Conselho Regional de Educação Física do Rio 

de Janeiro – CREF/RJ, denominado sistema CONFEF/CREF´s, por um período maior do 

que 3 meses, o que garantia que não estivessem em fase de estágio probatório, segundo 

a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, em seu artigo 445, parágrafo único, que 

atribui aos 3 primeiros meses a característica de Contrato de Experiência. 

Foram sorteados e convidados, utilizando o critério da amostragem aleatória 

simples, 216 empresas, representadas por seus respectivos gestores, considerando um 

erro amostral de 5% (p<0,05) e um nível de confiança de 90%. Dos 216 centros de fitness 

convidados e representados por seus respectivos gestores, responderam positivamente 

ao contato aceitando participar, 145 gestores, perfazendo assim uma taxa de aceitação 

de 67,1%.  

Porém, ao final do prazo-limite estabelecido pelo pesquisador para o recebimento das 

respostas ao instrumento, último dia do mês de abril/2017, apenas 134 gestores 

efetivamente responderam, corrigindo a taxa de aceitação para 62%. Após o recebimento 

e análise dos instrumentos, foram excluídos da pesquisa 8,2% (11) instrumentos que se 

apresentavam incompletos, tornando-os, portanto, inutilizáveis, reduzindo então o 

número de instrumentos válidos para 123, o que correspondeu a uma taxa de resposta 

efetiva de 91,8%.  
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2.2 Recursos Humanos dos Centros de Fitness 

 
Em relação aos recursos humanos atuantes nos centros de fitness pesquisados, foram 

considerados pertinentes ao grupo amostral, especificamente profissionais com 

graduação em Educação Física, devidamente registrados no órgão de classe, sistema 

CONFEF/CREF´s, em situação regular e no pleno gozo de sua profissão, sem 

afastamento por período maior do que 30 dias, equivalente as férias trabalhistas.  

 

Para integrar este grupo era exigido que o (a) profissional não exercesse qualquer função 

ligada à gestão da empresa, estivesse no pleno exercício profissional e vinculado (a) a 

empresa objeto da pesquisa, com vinculação empregatícia por um período mínimo de 90 

dias. Como informado anteriormente, este período equivale, na legislação trabalhista 

brasileira, ao período de contrato de experiência, no qual o profissional ainda não está 

efetivamente vinculado à empresa conforme legislação trabalhista em vigor. 

 

Dos mesmos 216 centros de fitness convidados a participar da pesquisa, responderam 

positivamente ao contato, aceitando voluntariamente participar, 207 profissionais, 

correspondendo a 95,8% de aceitação efetiva. Porém, ao final do prazo estabelecido para 

recebimento das devolutivas, na 2ª. quinzena de abril/2017, apenas 186 devolveram os 

instrumentos, compondo assim uma participação efetiva de 89,9%.  

Finalmente, deste total, foram eliminados da pesquisa 23 instrumentos (12,3%) que 

apresentaram uma ou mais itens sem marcação de resposta, e/ou com marcações em 

duplicidade num mesmo item, reduzindo o total de instrumentos válidos para 164, o que 

correspondeu a uma taxa de resposta efetiva de 87,7%.  

 

2.3 Clientes dos Centros de Fitness 

A amostra que compôs este subgrupo da pesquisa foi gerada a partir dos convites aos 

mesmos 216 centros de fitness já citados e, como a abordagem de seus clientes seria 

feita nas suas dependências, foi realizada apenas naquelas empresas cujos gestores e 

recursos humanos manifestaram interesse e disponibilidade para participar da pesquisa.  

 

Dessa forma a amostra foi composta inicialmente por 709 sujeitos adultos, independente 

de gênero e idade, consumidores regulares e beneficiários dos serviços oferecidos pelos 

centros de fitness pesquisados, de uma ou mais modalidades, e que mantém relação 

formal de consumo dos serviços fitness há um período mínimo de 6 meses.  
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Este parâmetro equivale ao que Saba (2001) conceituou de fidelização à empresa e as 

práticas de exercícios físicos, o que permite identificar, com conhecimento de causa, 

atributos que traduzam a qualidade nos serviços prestados por estas empresas, segundo 

suas percepções.  

Após o recebimento dos respectivos instrumentos, foram excluídos da pesquisa aqueles 

que tinham um ou mais itens sem o registro de resposta, e/ou com marcações em 

duplicidade num mesmo item, num total de 52 (7,3%), reduzindo então o número de 

instrumentos válidos para 657, perfazendo uma taxa de resposta efetiva de 92.7%. 

 

 

3. INSTRUMENTOS 
 
Com vistas ao alcance dos resultados pretendidos na investigação, optamos por adaptar 

e aplicar três instrumentos distintos, a três grupos amostrais igualmente distintos, 

compostos por: a) gestores das empresas investigadas; b) recursos humanos atuantes 

nessas empresas e, c) clientes regulares usuários dos serviços que essas empresas 

oferecem à sociedade. Estes instrumentos foram devidamente adaptados para a 

realidade dos centros de fitness da cidade do Rio de Janeiro, e são os seguintes:  

 

a) Instrumento aplicado a gestores dos centros de fitness do Rio de Janeiro, 

atendendo aos 8 Fundamentos da Excelência da Gestão propostos pela Fundação 

Nacional da Qualidade – FNQ em sua versão mais recente (2016), adaptado do 

instrumento utilizado por Quaresma (2008) numa investigação sobre qualidade de 

serviços em campos de Golfe em Portugal, com base no modelo proposto pela European 

Foundation for Quality Management (EFQM, 2003); 

 

b) Instrumento aplicado a recursos humanos, atuantes em centros de fitness do Rio 

de Janeiro, adaptado do instrumento proposto por Taveira, James, Karsh, & Sainfort 

(2003), direcionado a avaliar programas de implantação da qualidade em empresas de 

serviços em diferentes segmentos;  

 
c) Instrumento aplicado a clientes dos centros de fitness do Rio de Janeiro 

investigados, adaptado do modelo hierárquico proposto por Ko & Pastore (2005) para 

avaliar qualidade de serviços no esporte recreativo. 
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3.1 Questionário dos Gestores dos Centros de Fitness 
 
 

Com o intuito de investigar as percepções dos gestores sobre a relevância de um conjunto 

de indicadores relacionados a qualidade dos serviços prestados por centros de fitness, 

tomando como referência aqueles nos quais atuavam, foi adotada como estratégia 

metodológica a aplicação de um questionário específico, composto de 58 itens fechados, 

adaptado do instrumento original utilizado por Quaresma (2008), em uma investigação de 

mesmo propósito, em campos de Golfe em Portugal, tomando como base o modelo 

proposto pela European Foundation for Quality Management (EFQM, 2003).  
 

As alterações no instrumento original foram relacionadas à substituição da modalidade 

esportiva pelos centros de fitness, com as devidas adequações textuais, terminológicas 

e gramaticais, com acréscimo de itens relacionados a peculiaridades dos espaços físicos 

destes centros, inexistentes nos campos de Golfe, e de outros relacionados à 

acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida aos centros de fitness no Rio de 

Janeiro. 

 

A inclusão de itens relacionados à acessibilidade deveu-se ao fato, primeiramente, da 

necessidade de atender à legislação específica em vigor no Brasil, relacionada às PcD´s 

– Pessoas com Deficiências, que diz respeito a obrigatoriedade de garantia do acesso e 

uso pleno de espaços públicos ou privados, destinados a oferta de serviços em cultura, 

esporte, turismo e lazer em igualdade de oportunidade as demais pessoas (Brasil, 2015). 

 

Além disso, houve a necessidade de atender as exigências da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT que em publicação recente criou, baseada na legislação 

supracitada, um conjunto de exigências para acessibilidade, edificações, mobiliário e 

espaços e equipamentos urbanos, no sentido de garantir os direitos previstos na 

legislação em vigor (ABNT, 2015). 

 

Por derradeiro, a inclusão dos itens relacionados a acessibilidade de pessoas com 

mobilidade reduzida no instrumento originalmente adotado por Quaresma (2008), deu-se 

também pela necessidade de atender as orientações definidas pelo Plano Estratégico 

2014-2020 do Conselho Regional de Educação Física do RJ – CREF1 quando descreve, 

no primeiro de seus oito marcos conceituais, o seguinte: 
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 “(...) 8.1 ACESSIBILIDADE: considera a obrigação de oferecer 
serviços à sociedade em geral, e aos profissionais de Educação 
Física em particular, de modo equânime, incluindo o acesso físico 
de a toda e qualquer pessoa com deficiência ou pertencente a 
grupos especiais, sejam estas condições de natureza funcional, 
socioeconômica ou cultural. A acessibilidade deve se materializar 
desde o plano até a execução da totalidade das ações do 
CREF/RJ-ES de modo que nenhuma de suas dependências ou 
atividades empreendidas apresente obstáculos ao acesso físico, 
socioeconômico e cultural (...)” (CREF/RJ-ES, 2016) 

 

Registre-se ainda que, exclusivamente em função da extensão do instrumento adotado 

na presente investigação, aplicado a este grupo amostral, optou-se por apresentá-la 

integralmente como conteúdo do apêndice 1. 

 

Dessa forma, ao responder o citado instrumento os sujeitos eram chamados a atribuir um 

grau de concordância entre 1 – 7, numa escala do tipo Likert, em relação a cada uma das 

58 afirmativas que compunham o mesmo, cujas opções extremas eram discordo 

totalmente (valor = 1) até concordo totalmente (valor = 7). A opção pela adoção da escala 

de 7 pontos é justificada primeiramente pelo propósito de acompanhar a investigação 

empreendida por Quaresma (2008), com campos de Golfe, dada à semelhança das suas 

intenções com a pesquisa aqui pretendida.  

 

Além disso, a escolha encontra respaldo em Thomas, Nelson, & Silverman (2009) quando 

afirmam que uma escala com essa configuração é capaz de permitir aos respondentes 

discriminar diferenças nas opções de respostas sem, contudo, confundi-los nas suas 

decisões de escolha. 

 

 Assim, o conteúdo dos 58 itens fechados, aplicados aos gestores, após as adaptações 

ao instrumento de Quaresma (2008) no que diz respeito a modalidade estudada por ele 

e suas peculiaridades, foi diretamente relacionado aos 8 Fundamentos do Modelo de 

Excelência da Gestão – MEG®, propostos pela Fundação Nacional de Qualidade – FNQ, 

em sua versão mais recente (FNQ, 2016).  

 

Registre-se que esta instituição responde pela definição de políticas e diretrizes de 

qualidade no Brasil desde a sua criação em 2001, quando deixou de adotar no país os 

padrões da Fundação Baldridge da Gestão pela Qualidade Total, de origem americana, 

cuja estrutura compunha o Malcom Baldridge National Quality Award até o ano 2000 

(FNQ, 2016).  
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Os conceitos de cada fundamento estão descritos no Quadro 1, bem como o 

agrupamento dos itens por cada um deles, feito pelo autor, está apresentado no Quadro 

2. 

 
Quadro 1 – Fundamentos do Modelo de Excelência da Gestão (2016) 

Fundamento Conceito 

1. Pensamento 
Sistêmico 

É o reconhecimento das relações de interdependência e suas 
consequências entre os diversos componentes que formam a 
organização, bem como entre estes e o ambiente com o qual 
interagem; 

 
2. Compromisso com 

as Partes 
Interessadas 

É o gerenciamento das relações com as partes interessadas e sua 
inter-relação com as estratégias e processos numa perspectiva de 
longo prazo; 

 
3. Aprendizado 

Organizacional e 
Inovação 

Significa constante busca de maior eficácia e eficiência em todos os 
processos da empresa, ao alcance de novos patamares de 
competência, por meio da percepção, reflexão, avaliação e do 
compartilhamento de conhecimento, promovendo ambiente 
favorável à criatividade, experimentação e implementação de novas 
ideias geradoras de ganhos sustentáveis para as partes envolvidas; 

 
4. Adaptabilidade Representa a capacidade de agir com flexibilidade e rapidez diante 

de novas demandas das partes interessadas, considerando a 
velocidade de assimilação e as alterações no contexto; 
 

5. Liderança 
Transformadora  

Representa a atuação dos líderes de forma inspiradora, exemplar, 
realizadora e com constância de propósito, capaz, portanto, de 
estimular pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da 
empresa, explorando as potencialidades das culturas presentes ao 
mesmo tempo em que prepara líderes, interagindo de modo 
continuado com todas as partes interessadas;  

6. Desenvolvimento 
Sustentável 

Está ligado ao compromisso da empresa de responder pelos 
impactos de suas decisões e atividades, na sociedade e no meio 
ambiente, além de contribuir para a melhoria das condições de vida 
atual e futuras, por meio de comportamentos éticos e transparentes, 
capaz de contribuir positivamente com o desenvolvimento 
sustentável. 

7. Orientação por 
Processos  

Representa a busca de eficiência e eficácia no conjunto de atividades 
que compõem a cadeia de agregação de valor para clientes e demais 
steakholders; 

8. Geração de Valor Está ligada ao alcance de resultados econômicos, sociais e 
ambientais gerados pela empresa, bem como de resultados dos 
processos que os potencializam, em níveis de excelência, e que 
atendam necessidades e expectativas de todos os steakholders.  

Fonte: adaptado de FNQ (2016) 
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Quadro 2 – Fundamentos do Modelo de Excelência da Gestão (2016) e distribuição dos itens 
pelas dimensões. 

 
Fundamento Numeração dos Itens Respectivos 

1. Pensamento Sistêmico 10, 16, 20, 26, 28, 29, 30, 42, 49, 50. 
 

2. Compromisso com Partes Interessadas 7, 12, 15, 19, 34, 36, 38, 54, 57. 
 

3. Aprendizado Organizacional e Inovação 
 

1, 5, 21, 24, 31, 44, 45, 48, 51, 56. 

4. Adaptabilidade 
 

3, 6, 37, 46. 

5. Liderança Transformadora 2, 8, 17, 27, 39, 41, 47. 

6. Desenvolvimento Sustentável 22, 32, 35, 55. 

7. Orientação por Processos 4, 13, 14, 18, 40. 

8. Geração de Valor 9, 11, 23, 25, 33, 43, 52, 53, 58. 

Fonte: a pesquisa 
 
 
 
3.2 Questionário dos Recursos Humanos dos Centros de Fitness 
 
 

Na intenção de investigar também as percepções dos recursos humanos, em relação a 

relevância de um conjunto de indicadores relacionados a qualidade dos serviços 

prestados pelos centros de fitness, tomando como base aqueles nos quais atuavam em 

quaisquer modalidades oferecidas, foi adotado um instrumento específico, do tipo 

questionário.  

 

Este, por sua vez, foi composto de 40 itens fechados e, nelas, os sujeitos foram chamados 

a atribuir um grau de concordância entre 1 – 7, numa escala do tipo Likert, em relação a 

cada uma das 40 afirmativas que compunham o mesmo. As opções limítrofes da escala 

ficaram compreendidas entre o discordo totalmente (valor = 1) até o concordo totalmente 

(valor = 7), em relação a afirmativas relacionadas a qualidade dos serviços prestados nas 

respectivas empresas onde atuavam. 
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Em relação a escolha do citado instrumento, o mesmo foi resultante da adaptação de um 

outro, adotado por Quaresma (2008), numa investigação sobre qualidade de serviços 

prestados em campos de Golfe, em Portugal, a partir do modelo proposto por Taveira, 

James, Karsh, & Sainfort (2003), destinado a avaliação por recursos humanos de 

programas de implantação da qualidade de serviços. 

 

Tal qual no instrumento anterior destinado a gestores, as adequações e acréscimos ao 

instrumento original foram em relação à substituição de itens por outros, relacionados as 

modalidades oferecidas pelos centros de fitness, além das devidas adequações 

terminológicas e textuais para atender as exigências gramaticais desta investigação.  

 

Além disso, e semelhante ao instrumento aplicado no grupo amostral anterior, foi feito o 

acréscimo de 3 itens afetos à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida aos 

centros de fitness no Rio de Janeiro. A justificativa desta inclusão é idêntica ao item 

anteriormente descrito. Após as adaptações no instrumento, a versão definitiva passou a 

conter 40 itens, que foram associados as dimensões do modelo original: (i) Suporte e 

Supervisão; (ii) Orientação para a Tarefa; (iii) Definição da Tarefa e, (iv) Inovação. 

 

As definições dessas dimensões e a distribuição dos itens por elas, são apresentados, 

respectivamente, nos quadros 3 e 4. 

 
Quadro 3 – Definições das Dimensões do Modelo de Taveira, James, Karsh, & Sainfort (2003) 
 

Dimensão Definição das Dimensões 

i.Suporte e Supervisão Refere-se ao estilo de liderança, ao encorajamento 
para o desempenho das tarefas e aos incentivos à 
formação e produtividade, por parte da gestão; 
 

ii.Orientação para a Tarefa Está focalizada na definição de objetivos comuns, 
na resolução de conflitos e nos esforços 
relacionados com a avaliação e melhoramento dos 
processos produtivos que levem à melhoria da 
qualidade dos serviços; 
 

iii.Definição da Tarefa 
 

Refere-se à clareza das regras e das 
responsabilidades, bem como ao melhoramento 
da comunicação e das rotinas diárias; 
 

iv.Inovação 
 

Está relacionada com a receptividade da 
capacidade criativa e de novas soluções, assim 
como com o treino necessário para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras e 
respectivas recompensas de desempenho. 
 

Fonte: a pesquisa 
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Quadro 4 – Distribuição dos Itens pelas Dimensões do Modelo de Taveira, James, Karsh, & 

Sainfort (2003) 
 

Dimensão Numeração Dos Itens Respectivos 
 

i. Suporte e Supervisão 1, 2, 3, 11, 12, 23, 25, 26, 30, 32, 35. 
 

ii. Orientação para a Tarefa 6, 7, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 27, 31, 33, 34, 39. 
 

iii. Definição da Tarefa 
 

4, 8, 9, 10, 20, 28, 29, 36. 

iv. Inovação 
 

5, 13, 16, 19, 24, 37, 38, 40 

Fonte: a pesquisa 

 
 
3.3 Questionário dos Clientes dos Centros de Fitness 
 
Como forma de investigar também as percepções dos clientes, ou beneficiários, no que 

diz respeito ao grau de relevância de um conjunto de indicadores ligados a qualidade dos 

serviços prestados pelos centros de fitness, tomando como base aqueles nos quais 

realizavam seus treinos, em uma ou mais modalidades oferecidas, foi adotado um 

instrumento específico, do tipo questionário, tal qual nos dois grupos amostrais 

anteriormente apresentados. 

 

Nesse instrumento, composto de 67 itens, do tipo fechado, os sujeitos eram solicitados a 

atribuir um grau de concordância entre 1 – 7, numa escala do tipo Likert, em relação a 

cada uma das 67 afirmativas que compunham o mesmo. As opções limítrofes da escala 

ficaram compreendidas entre o discordo totalmente (valor = 1) até o concordo totalmente 

(valor = 7), em relação as afirmativas relacionadas a qualidade dos serviços prestados 

nas respectivas empresas onde consomem serviços em fitness. 

 

Da mesma forma que nos grupos amostrais anteriores, a escolha do citado instrumento, 

foi, também, o resultado da adaptação do instrumento original proposto por Ko & Pastore 

(2005), denominado Scale of Service Quality in the Recreation Sports – SSQRS, que 

propunha um modelo hierárquico de qualidade de serviços no esporte recreativo, 

composto de 50 itens. 
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Pela pertinência e similaridade com o objetivo da pesquisa em tela, colher a percepção 

de clientes sobre a qualidade dos serviços prestados em centros de fitness, optou-se pela 

sua adoção, após as devidas adequações terminológicas, relacionada a centros de 

fitness no Rio de Janeiro, e textuais, de forma a atender as exigências gramaticais do 

português utilizado no Brasil. 

 

Assim, e de modo semelhante aos itens anteriores, afetos a gestores e recursos 

humanos, foi feito o acréscimo de 14 itens específicos à estrutura, profissionais e serviços 

das empresas fitness, além de outros 3 itens, relacionados à acessibilidade de pessoas 

com mobilidade reduzida aos centros de fitness no Rio de Janeiro. A justificativa desta 

inclusão é idêntica ao que foi apresentado nos acréscimos feitos aos instrumentos 

anteriormente descritos.  

 

Dessa forma, a versão definitiva passou a contar com 67 itens. Estes itens, por sua vez, 

e buscando alinhamento ao desenvolvimento do instrumento adotado por Quaresma 

(2008), foram distribuídos pelas quatro dimensões do modelo hierárquico proposto por 

Ko & Pastore (2005), que são: (i) Qualidade do Programa; (ii) Qualidade da Interação; (iii) 

Qualidade do Resultado e; (iv) Qualidade do Envolvimento Físico.  

 

Os significados e abrangência de cada uma das dimensões, bem como a respectiva 

distribuição dos itens por cada uma delas, estão apresentadas, respectivamente, nos 

quadros 5 e 6. 

 
Quadro 5 – Significado e Abrangência das Dimensões do Modelo de Ko & Pastore (2005) 
 

Dimensão Significado e Abrangência das Dimensões 
 

1. Qualidade do 
Programa 

Refere-se à percepção relativa perante a excelência do programa 
através do qual o cliente experimenta o serviço. É composto pelas 
subdimensões:  
 

(i) Alcance dos programas / horário de funcionamento - 
inclui os aspectos relacionados com a variedade e 
atratividade dos programas oferecidos aos clientes, 
assim como a adequação/conveniência dos horários de 
funcionamento estabelecidos;  

(ii) Informação - refere-se à facilidade de acesso à 
informação atualizada e em tempo real ou o mais 
próximo disso. 
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2. Qualidade da 
Interação 

Destina-se à avaliação do processo pelo qual o serviço é prestado 
aos clientes. É composto pelas subdimensões: 
 

(i) Interação Cliente-Funcionários - avalia a percepção 
subjetiva que o cliente tem da maneira como o serviço é 
fornecido durante o relacionamento com os funcionários 
da organização, referindo-se igualmente à atitude, ao 
comportamento e ao desempenho dos mesmos;  

(ii) Interação Cliente-Cliente - avalia a percepção subjetiva 
do cliente sobre a sua interação com os demais clientes 
que recebem o mesmo serviço. 

 
 

3. Qualidade do 
Resultado 

Destina-se à avaliação das consequências da prestação do serviço 
e representa o que o cliente ganha com o mesmo. É composto pelas 
subdimensões:  
 

(i) Benefícios Físicos e Sociais - avalia a percepção pelos 
clientes dos benefícios tangíveis do serviço, isto é, sobre 
as melhorias físicas (aptidão física e saúde) e de 
conhecimento (desempenho e performance). Refere-se, 
igualmente, à experiência social gerada pelo consumo 
do serviço e que resulta numa gratificação grupal que se 
manifesta na interação com outros que partilham o 
mesmo gosto pela atividade;  

(ii) Valência -  avalia a percepção do cliente sobre seu 
julgamento positivo ou negativo do serviço consumido, 
apesar de um ou outro pormenor da prestação do 
mesmo, isto é, se em termos gerais valeu ou não a pena 
ter consumido o serviço. 

>>>>> continua 

 
4. Qualidade do 

Envolvimento Físico 

>>>>>> continuação 
 
Refere-se à qualidade do enquadramento e das instalações onde 
decorre a prestação do serviço. É composto pelas subdimensões:  
 

(i) Condições ambientais - refere-se à percepção sobre os 
aspectos não visíveis do ambiente, tais como a 
qualidade ambiental, a ausência de ruído, etc.;  

(ii) Design/Infraestruturas – refere-se à percepção sobre a 
arquitetura, funcionalidade e a acessibilidade das 
instalações;  

 
(iii) Campo / Equipamentos / Zona de Prática - Refere-se à 

percepção sobre a qualidade e estado de conservação 
e manutenção de todas as estruturas indispensáveis 
para o consumo dos serviços. 

Fonte: adaptado de Quaresma (2008) 
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Quadro 6 – Distribuição dos Itens pelas Dimensões do Modelo de Ko & Pastore (2005) 
 

Dimensão Numeração dos Itens Respectivos 
 

1. Qualidade do Programa 5, 7, 10, 22, 23, 24, 26, 37, 44, 46, 50, 55, 57, 63, 67. 
 

2. Qualidade da Interação 2, 3, 6, 13, 19, 34, 47, 54, 58, 60, 66. 
 

3. Qualidade do Resultado 8, 12, 14, 20, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 49, 51, 56, 65. 
 

4. Qualidade do Envolvimento 
Físico 

1, 4, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 42, 43, 
45, 48, 52, 53, 59, 61, 62, 64. 
 

Fonte: adaptado de Quaresma (2008) 
 
 

 

4. MODELO DE ESTUDO 
 
Diferentes pesquisadores definiram variáveis de modo distinto, reservando a todas estas 

posições um traço comum, porém diferenciado a cada tipo de investigação. Variáveis 

podem ser vistas, portanto, como um valor que pode ser dado por quantidade, qualidade, 

características, magnitude, traço ou algum outro aspecto, representando a qualidade de 

pessoas, situações, grupos ou organizações, que assumam valores diferentes em função 

de uma dada circunstância (Dias, 2006). 

 

Resumidamente, podemos afirmar que as variáveis surgem quando indagamos numa 

pesquisa o que vamos observar ou mensurar em determinada população ou amostra, e 

sob as mesmas condições, posto que a observação ou medida de uma variável deve 

gerar, apenas e tão somente, um único resultado (Barbetta, 2010).  

 

Dias (2006) refere a importância, da distinção e descrição, das variáveis em uma 

investigação, sejam as de característica dependente ou independente. segundo ele, 

enquanto as primeiras são os aspectos que se pretende investigar e mensurar em relação 

ao comportamento, as independentes são aquelas que o pesquisador manipula com o 

objetivo de verificar seus possíveis efeitos no fenômeno pesquisado. 

 

No caso da pesquisa em questão, temos que as variáveis nada mais são do que as 

dimensões nas quais, em cada instrumento, um conjunto de itens foi agrupado por 

similaridade, em relação ao propósito a que destinava, quanto a qualidade dos serviços 

prestados nas empresas pesquisadas. Apresentamos no quadro 7 a descrição dessas 

dimensões em separado, dada a especificidade de cada um dos grupos de sujeitos 

pesquisados.  
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Quadro 7 – Dimensões dos instrumentos por grupo amosral 

 
Grupo Amostral Variáveis Dependentes 

 
 
 

Gestores 

(i) pensamento sistêmico; 
(ii) compromisso com partes interessadas; 
(iii) aprendizado organizacional / inovação; 
(iv) adaptabilidade;  
(v) liderança transformadora; 
(vi) desenvolvimento sustentável; 
(vii) orientação por processos; 
(viii) geração de valor. 

 
 
Recursos Humanos 

(i) suporte e supervisão;  
(ii) orientação para a tarefa;  
(iii) definição da tarefa; 
(iv) inovação. 

 
 

Clientes 

(i) qualidade do programa; 
(ii) qualidade da interação; 
(iii) qualidade do resultado; 
(iv) qualidade do envolvimento físico.  

Fonte: a pesquisa 

 

                                                     

 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Procedimentos para Adaptação/Construção dos Instrumentos 
 
O processo de construção / adaptação dos instrumentos aplicados aos gestores, recursos 

humanos e clientes dos centros de fitness envolveu procedimentos de natureza: (a) 

teórica, no momento em que foram feitas adaptações terminológicas dos instrumentos 

originais, pelas justificativas já expostas; (b) empírica, com a avaliação da clareza dos 

mesmos em função de sua aplicabilidade junto aos sujeitos da investigação na coleta dos 

dados.  

 

Agindo assim, pretendeu-se testar a inteligibilidade do instrumento, o que garante à 

investigação, que diferenças nas respostas equivalem somente as diferenças nas 

percepções e pontos de vista dos sujeitos, e não a diferenças interpretativas em relação 

as perguntas formuladas. 

 

Primeiramente, e com o propósito de construir a ferramenta para aplicação aos gestores 

dos centros de fitness, partiu-se do instrumento original adotado por Quaresma (2008) 

em uma investigação cujo objetivo era a construção de um modelo conceitual para 
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avaliação da qualidade dos serviços prestados em campos de Golfe em Portugal. A este 

instrumento foram feitas adaptações em conteúdo e forma.  

 

Em conteúdo, foram alteradas as terminologias inerentes ao Golfe, que cederam lugar 

aquelas relacionadas as especificidades de serviços prestados por centros de fitness, 

além de serem acrescentados itens abordando a acessibilidade de pessoas com 

mobilidade reduzida, uma exigência definida tanto por legislação específica no Brasil 

(Brasil, 2015) como também por normatização igualmente destinada ao atendimento 

deste segmento da sociedade (ABNT, 2015). 

 

Em relação a forma, as adaptações deram-se apenas na configuração e disposição dos 

itens, atendendo as peculiaridades da língua portuguesa (brasileira), preservando 

integralmente a   escala para registro das respostas dos sujeitos pesquisados. 

 

Ato contínuo, o conteúdo dos 58 itens, voltados aos gestores dos centros de fitness, foi 

devidamente analisado à luz dos 8 Fundamentos do Modelo de Excelência da Gestão – 

MEG®, propostos pela Fundação Nacional de Qualidade – FNQ, em sua versão mais 

recente (FNQ, 2016), demonstrando atender, no mínimo, a uma das dimensões previstas 

pelo modelo. A versão final do instrumento compõe, como já informado, o apêndice 1. 

 

Assume-se aqui, para efeito de explicação, que a distribuição dos itens do instrumento 

original pelos fundamentos do MEG®, aqui tratados como dimensões, foi feita pelo próprio 

autor da pesquisa por meio de submissão prévia dessa divisão a um júri de 3 (três) 

experts, composto por ex-avaliadores do PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade, dos quais 

um deles era o próprio autor, em função da necessária expertise nessa atividade para 

avaliar esse tipo de procedimento. 

 

Para que fosse considerada válida e aceitável a citada associação dos itens aos 

respectivos fundamentos propostos pelo FNQ (2016), era necessário que dentre os três 

avaliadores convidados a validar tal associação, no mínimo dois (66,6%) associassem 

cada item a um mesmo fundamento. 

 

Este processo precisou ser adotado em função da investigação empreendida por 

Quaresma (2008) ter usado os fundamentos da European Foudation for Quality 

Management (EFQM, 2003), cujos conceitos são diferenciados do modelo brasileiro mais 

atual, adotado na pesquisa em tela. 
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Num segundo momento, e agora com foco na elaboração do instrumento para aplicação 

junto aos recursos humanos, o mesmo foi, tal qual o anterior, resultado da adaptação 

daquele utilizado na investigação empreendida por Quaresma (2008), na investigação 

junto aos recursos humanos sobre a qualidade dos serviços oferecidos a clientes de 

campos de Golfe. Seu instrumento original era composto de 37 itens e, sendo assim, 

todas as adaptações e acréscimos empreendidos na pesquisa em tela foram relacionadas 

à substituição da modalidade esportiva objeto da investigação, por centros de fitness, 

com as devidas adequações terminológicas e textuais, de modo a atender as exigências 

gramaticais.  

 

Além disso, foi feito o acréscimo de 3 itens afetos à acessibilidade de pessoas com 

mobilidade reduzida aos centros de fitness no Rio de Janeiro, cuja justificativa de inclusão 

é idêntica ao item anteriormente descrito. 

 

Da mesma forma que ocorreu no instrumento aplicado ao grupo amostral anterior, 

assume-se aqui, a explícita autoria da distribuição dos itens do instrumento original pelas 

dimensões propostas por Taveira, James, Karsh & Sainfort (2003) com a imediata 

submissão prévia à análise e validação de um grupo de 3 (três) experts, cuja função era 

de ex-avaliadores do PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade, dentre os quais o autor era 

um deles.  

 

Para que fosse considerada válida e aceitável, a citada associação dos itens aos 

respectivos fundamentos propostos por Taveira, James, Karsh & Sainfort (2003), era 

necessário que dentre os três avaliadores convidados a validar tal associação, no mínimo 

dois (66,6%) associassem cada questão a um mesmo fundamento. 

 

Assim, após essas adaptações, a versão definitiva do instrumento passou a contar com 

40 itens que, por sua vez, foram associadas pelo próprio autor as dimensões propostas 

por Taveira, James, Karsh, & Sainfort (2003): (i) Suporte e Supervisão; (ii) Orientação 

para a Tarefa; (iii) Definição da Tarefa e, (iv) Inovação. A versão final do instrumento 

compõe, como já informado, o apêndice 2. 

 

Registra-se ainda que, semelhante ao que foi feito com o instrumento voltado a gestores, 

e descrito na seção 3.1, optou-se por apresentar a versão integral do instrumento sob a 

forma de apêndice, identificado como apêndice 2. 

 

Finalmente, e com foco na construção de um instrumento capaz de capturar as 

percepções dos usuários dos serviços nos centros de fitness, aqui definidos como clientes 
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ou beneficiários, foi adotado o modelo proposto por Ko & Pastore (2005), denominado 

Scale of Service Quality in the Recreation Sports – SSQRS, composta de 50 itens, e 

baseada em um modelo hierárquico de avaliação da qualidade dos serviços desportivos.  

 

Pela pertinência e alta similaridade com os objetivos da pesquisa em tela, anteriormente 

descritos, optou-se, na presente investigação nos centros de fitness do Rio de Janeiro, 

pela utilização dele como base para a construção do instrumento específico para 

aplicação na investigação pretendida. 

 

Para isso, foram providenciadas adaptações e acréscimos ao instrumento original, tanto 

em relação às modalidades oferecidas pelos centros de fitness, assim como as devidas 

adequações textuais capazes de atender as exigências gramaticais, fazendo com que o 

instrumento original fosse acrescido de 14 itens específicos à estrutura, profissionais e 

serviços das empresas fitness, além de outros 3 itens, relacionados à acessibilidade de 

pessoas com mobilidade reduzida aos centros de fitness no Rio de Janeiro.  

 

A justificativa desta inclusão é idêntica ao que foi apresentado nos acréscimos feitos aos 

instrumentos anteriormente descritos e, dessa forma, a versão definitiva passou a contar 

com 67 itens, que foram distribuídos pelas quatro dimensões do modelo hierárquico 

proposto por Ko & Pastore (2005), que são: (i) Qualidade do Programa; (ii) Qualidade da 

Interação; (iii) Qualidade do Resultado e; (iv) Qualidade do Envolvimento Físico. Como 

nos demais grupos amostrais, a versão final do instrumento compõe o apêndice 3. 

 

Tal qual ocorreu nos instrumentos aplicados aos dois grupos amostrais anteriores, 

assume-se aqui, a explícita autoria da distribuição dos itens do instrumento original pelas 

dimensões propostas por Ko & Pastore (2005), seguido da imediata submissão à análise 

e validação de um grupo de 3 (três) experts, cuja função era de ex-avaliadores do PNQ – 

Prêmio Nacional da Qualidade, dos quais um deles era o próprio autor. 

 

Para que fosse considerada válida e aceitável a associação dos itens as respectivas 

dimensões propostas por Ko & Pastore (2005), era necessário que dentre os três 

avaliadores convidados a validar tal associação, no mínimo dois (66,6%) associassem 

cada item a um mesmo fundamento. 

 

Como fizemos nos outros grupos amostrais, e semelhante ao que foi descrito nas seções 

3.1 e 3.2, optou-se por apresentar a versão final do instrumento usado sob a forma de 

apêndice, dessa vez no apêndice 3. 
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Em seguida, e como forma de verificar a inteligibilidade e aplicabilidade dos instrumentos 

supradescritos, foi realizada uma pré-testagem junto aos três grupos de sujeitos no 

sentido de verificar se os respectivos instrumentos eram compreensíveis aos informantes. 

Para isso, foram selecionados, segundo critério de conveniência, 10 elementos de cada 

um dos grupos amostrais, em centros de fitness diferentes, totalizando assim trinta (30) 

pessoas, imediatamente após a aceitação para participar desta testagem e ao final do 

preenchimento dos respectivos instrumentos.  

 

Esta testagem ocorreu por meio da aplicação do Teste de Clareza, proposto por Zequinão 

& Cardoso (2013) em um estudo sobre a qualidades psicométricas de um instrumento 

específico para avaliar a satisfação de clientes de serviços ligados à Educação Física.  

 

Assim foi feito pela intenção do pesquisador de garantir que as diferenças nas respostas 

corresponderiam apenas as diferenças de percepções dos respondentes, e não a 

diferenças interpretativas relacionadas aos itens que compunham os respectivos 

instrumentos.  

 

Neste tipo de testagem, Ghiglione (2005) recomenda que seja avaliado também o tempo 

médio de preenchimento do instrumento, o que pode configurar alguma dificuldade na 

compreensão de seus elementos, além da verificação de possíveis perguntas que gerem 

algum tipo de desconforto para responder, sob o ponto de vista ético.  

 

A aplicação do referido teste, ocorreu por meio de solicitação aos respondentes, 

integrantes das sub-amostras, que declarassem numa escala compreendida entre 0 - 10, 

suas percepções sobre os instrumentos aos quais foram submetidos, considerando o 

valor zero (0) como nada claro e dez (10) como plenamente claro.  

 

Para efeito de análise das respostas a esta testagem, foi adotada a seguinte classificação, 

sem a informação prévia aos respondentes: 0 = nada claro; 1 - 4 = pouco claro; 5 - 7 = 

medianamente claro; e 8 - 10 = claro. Após as respostas, as perguntas que obtivessem 

resultados no intervalo “medianamente claro” seriam reformuladas enquanto aquelas que 

fossem avaliadas como “pouco claro” ou “nada claro” seriam excluídas. 

 
 
5.2 Procedimentos para Coleta dos Dados 
 

Numa fase anterior ao processo de recolhimento dos dados, e com intuito de apresentar 

a pesquisa, seus objetivos, estratégias e sobretudo os preceitos éticos da investigação, 

relacionados ao anonimato das pessoas e instituições envolvidas na investigação, foram 
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contatados, pessoalmente, por via telefônica ou por mensagens eletrônicas, no período 

compreendido entre os meses de novembro/2016 - janeiro/2017, os gestores dos centros 

de fitness localizados na cidade do Rio de Janeiro que compunham o universo a 

pesquisar. Esta consulta compôs a 1ª. fase da investigação de campo e dela extraiu-se a 

amostra efetiva da investigação. 

 

Após obter as confirmações de participação, e respectivas autorizações para visita as 

dependências de suas respectivas empresas, estes gestores foram informados sobre a 

liberdade incondicional para abandonar a participação na pesquisa a qualquer momento 

sem qualquer tipo de ônus ou responsabilidade.  

 

Além disso, foram informados sobre a oferta gratuita do pesquisador, de uma 

apresentação coletiva as suas equipes sobre temática relacionada a “qualidade de 

serviços em academias”, na qual os objetivos e o instrumento da pesquisa seriam 

apresentados e explicados no contexto da abordagem do tema. 

 

Ato contínuo, no 2º. momento da recolha de dados, iniciado no mês de fevereiro/2017, 

foram feitas as apresentações coletivas pelo pesquisador, a gestores e recursos 

humanos, em cada um dos centros de fitness participantes. Nelas, objetivos, instrumentos 

e o cenário de competitividade no qual a investigação se inseria foram descritos, de modo 

a criar condições de compreensão necessária à fase seguinte da pesquisa.  

 

Estas apresentações foram feitas sob forma de palestras, com aproximadamente 60 

minutos de duração, oferecidas gratuitamente pelo pesquisador as citadas empresas, e 

a temática anunciada foi “gestão da qualidade dos serviços em centros de fitness”. A 

adoção desta temática foi feita com base na relevância que o assunto tem ocupado nos 

eventos voltados para gestão de academias, além da carência, em termos de capacitação 

profissional, que essas empresas têm no Rio de Janeiro. 

 
Assim, na 3ª. fase da coleta de dados, gestores e recursos humanos foram submetidos a 

aplicação dos respectivos instrumentos de caráter auto-preenchível, após agendamento 

de datas e horários de melhor conveniência para ambas as partes, sempre ocorrendo no 

ambiente das próprias empresas, em horários de intervalo e sem a existência de 

atividades paralelas. Este processo ocorreu no período compreendido entre os meses de 

fevereiro - maio/2017, na medida em que aconteciam as palestras e as disponibilidades 

eram explicitadas.  
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Não houve, durante os preenchimentos, qualquer tipo de interferência do pesquisador, 

reduzindo sua participação ao fornecimento de um exemplar do instrumento e uma caneta 

esferográfica, na cor azul ou preta. Cabia ao respondente a escolha do local mais 

adequado para fazer o preenchimento do respectivo formulário. A devolução desse 

formulário foi feita com a colocação do mesmo em um envelope, alocado na recepção do 

centro de fitness, para recolhimento posterior pelo pesquisador. 

 

Diante da reduzida disponibilidade desses profissionais para o preenchimento presencial 

dos instrumentos, foi sugerido pelo pesquisador, tanto aos gestores quanto aos recursos 

humanos, o envio dos mesmo por e-mail, desde que houvesse uma devolução breve 

utilizando o mesmo canal. 

A proposta foi aceita ao mesmo tempo em que foi acordado, entre as partes, um prazo 

máximo de 48 horas para devolução, o que foi atendido por todos os que utilizaram este 

canal. Faça-se registrar que esta ação contribuiu enormemente para o aumento do total 

de sujeitos participantes efetivos na investigação. 

 

Finalmente, na 4ª. fase do recolhimento de dados na pesquisa em tela, na qual foram 

abordados os beneficiários (clientes ou consumidores) dos serviços prestados pelos 

centros de fitness no Rio de Janeiro, ocorrida também no período compreendido entre os 

meses de fevereiro - maio/2017.  

 

A aplicação dos instrumentos, também de caráter auto-preenchível, aconteceu minutos 

antes ou após a realização de suas práticas de treinamento físico, sempre no ambiente 

do respectivo centro de fitness, normalmente no espaço de convivência da empresa, 

evitando assim que esta operação criasse empecilhos para a realização das suas 

atividades. O período de coleta dos dados desta fase foi o mesmo da fase anterior. 

 

Em função da distribuição geográfica dos centros de fitness na cidade do Rio de Janeiro, 

e com propósito de agilizar a coleta dos dados, foram escolhidos e devidamente 

capacitados três profissionais de Educação Física, sendo dois do gênero masculino e um 

do gênero feminino, para a função de “aplicadores” do instrumento. Todos são ex-alunos 

da graduação em Educação Física do pesquisador e foram devidamente remunerados 

para a citada aplicação e posterior lançamento dos resultados na planilha Microsoft Excel 

versão 2016. 

 

Adicionalmente, e seguindo o mesmo padrão de comprometimento ético em pesquisas 

envolvendo pessoas, adotado com gestores e recursos humanos, foi garantido aos 

clientes respondentes do instrumento o sigilo de suas identidades, com o pleno exercício 
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do direito ao anonimato e confidencialidade das informações prestadas, além da 

possibilidade de abandonar a participação a qualquer momento sem qualquer tipo de 

ônus. 

 

 

6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Uma vez que somente seria possível considerar válidas as respostas oriundas de 

instrumentos respondidos integralmente em relação aos itens neles contidos, e 

unicamente em relação a marcação de apenas uma opção de resposta, foram eliminados 

da investigação todos aqueles que, após respondidos, não corresponderam 

integralmente a essas exigências.  

 

Feito isso, e considerando tanto os dados colhidos junto aos gestores, como também com 

recursos humanos e beneficiários (clientes) dos centros de fitness localizados na cidade 

do Rio de Janeiro, foi adotado, como recurso estatístico, primeiramente, para a 

caracterização dos sujeitos dos três grupos amostrais, a estatística descritiva, 

nomeadamente: frequência (n) para identificar respostas com maior frequência;  

percentagem (%) para representar estas frequências em relação ao conjunto das 

possibilidades de resposta e; Moda (M) com propósito de identificar a frequência com 

maior ocorrência. 

 

Além disso, e como forma de verificar o nível de representatividade das médias 

encontradas em relação aos respectivos grupos amostrais, adotou-se na pesquisa em 

tela o cálculo do coeficiente de variação (CV), que por representar a variação dos dados 

obtidos em relação as suas respectivas médias, significa que, quanto menor for o seu 

valor, mais homogêneos são os dados. O coeficiente de variação é considerado baixo, 

representando, portanto, uma boa homogeneidade, se tiver valores menores ou iguais a 

30%, como recomendam Pestana & Gageiro (2014). 

 

Para tratamento dos dados específicos gerados a partir da aplicação dos 3 instrumentos 

adotados na investigação, foi adotado o software estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences® (SPSS®), na versão 22.0.  
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No que tange ao tratamento dos dados relacionados as notas atribuídas pelos 

respondentes a cada um dos itens do instrumento, foram adotadas como técnicas 

estatísticas o cálculo da média das notas, seus respectivos desvios-padrão além da 

testagem de normalidade da amostra, para o qual adotou-se o teste de Kolmogorov-

Smirnov Z. 

Em continuidade, e no que diz respeito ao tratamento das respostas oferecidas pelos três 

grupos de sujeitos, quanto à busca de otimização da análise das variáveis do instrumento, 

com vistas à construção do modelo conceitual objetivado na pesquisa, foi adotada como 

técnica estatística a Análise Fatorial Exploratória (AFE).  

Tal ferramenta permite, não somente descobrir a estrutura fatorial subjacente a um 

conjunto de variáveis, mas também reduzir um número elevado de fatores a apenas 

algumas dimensões (Munro, 2005; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2006; Carvalho, 

2017). 

Dessa forma, procurou-se demonstrar a maior correlação comum possível existente entre 

as variáveis, convertendo-as em um número menor de dimensões finais, em relação ao 

modelo teórico original adotado como referência para a construção do instrumento 

aplicado a esses sujeitos. Para isso, foi feita a opção de adotar como método de extração 

da variância total a Análise Fatorial das Componentes Principais, que explica o máximo 

de variância possível e não unicamente aquela que é comum. 

Como forma de avaliar a adequabilidade dos dados para a realização da AFE, adotou-se 

os testes de Keiser-Meyer-Olkin (KMO) e Bartlett (BTS), realizando a análise pelo método 

de componentes principais com matriz rotacionada VARIMAX, que propicia a 

simplificação da interpretação dos fatores, minimizando o número de itens com grande 

peso em um fator.  

Para a escolha do número de fatores, optou-se pelo critério de Normalização de Kaiser, 

assumindo que os fatores retidos deveriam ter autovalores maiores que 2 (Hair Jr., Black, 

Babin, Anderson, & Tatham, 2009). 

 

7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
Como afirmam Pedragosa & Correia (2009), toda e qualquer investigação traz em seu 

bojo limitações, de diferentes matizes e que, para não se configurarem como traço de 

incompletude da pesquisa, devem ser descritas e consideradas para futuras 

investigações. Tal característica acaba por definir “limitações” numa pesquisa científica 
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como um rol de desafios futuros a vencer por meio de novas pesquisas, o que 

apresentamos a seguir em relação à investigação em tela. 

 

Primeiramente, assumimos o recolhimento das informações em uma única localização 

geográfica, a cidade do Rio de Janeiro, ainda que sua escolha tenha sido justificada 

anteriormente. Porém, em função da dimensão continental brasileira, a estes resultados 

não se deve adotar uma generalização em relação a outras regiões, sejam grandes 

centros urbanos ou mesmo em cidades menores em termos geográficos.  

 
Assim, em investigações futuras é adequado buscar dados relacionados a estes mesmos 

grupos de sujeitos em outras regiões brasileiras, de modo a caminhar para um 

entendimento nacional dos indicadores relacionados à avaliação da qualidade dos 

serviços em centros de fitness.  

 

Em seguida, assume-se uma outra limitação da pesquisa, ao investigar apenas centros 

de fitness com atividade comercial definida como de natureza privada e com fins 

lucrativos. Deixamos de fora, assim, centros de mesma natureza na destinação de suas 

atividades, mas que existem no âmbito de condomínios residenciais ou comerciais, de 

natureza privada, mas sem fins lucrativos, para uso exclusivo de seus condôminos. Este 

tipo de empreendimento experimenta um crescimento substancial nos centros urbanos 

do país e, da mesma forma que os demais, demanda a prestação de serviços com 

qualidade aos seus beneficiários. 

 

8. DIFICULDADES 

 
Da mesma forma que toda investigação traz junto a si limitações, descritas pelo que 

assumidamente não teve o propósito de pesquisar, mas que é concernente à temática 

estudada, traz também, como um componente intrínseco, as dificuldades encontradas 

em seu desenvolvimento. 

 

Assim, uma das dificuldades encontradas no desenvolvimento da pesquisa que aqui se 

relata, foi, primeiramente, a grande resistência manifestada, tanto nos gestores quanto 

nos recursos humanos, para aceitação de participação colaborativa na investigação que 

se pretendia junto a eles. 

 

Dentre as razões mais alegadas por estes sujeitos encontramos predominância nas 

razões “tempo disponível” para preenchimento dos instrumentos e “receio de registrar 
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posições pessoais” sobre diferentes aspectos da qualidade de serviços prestados, seja 

por suas empresas ou mesmo sobre seus critérios para avaliação de centros de fitness. 

 

Especificamente com os gestores, encontramos como outro fator dificultador da 

investigação a “falta de intimidade” com pesquisas dessa natureza e relacionadas com a 

avaliação da qualidade de serviços. Segundo posicionamentos pessoais explícitos por 

muitos deles, “nunca fizeram nada parecido” como gestores ou ainda, “não tiveram 

resultados satisfatórios quando fizeram algo semelhante” e, por isso, desistiram de 

continuar fazendo. 
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
1. INTRODUÇÃO 

2. RESULTADOS RELATIVOS AOS GESTORES 

3. RESULTADOS RELATIVOS AOS RECURSOS HUMANOS 

4. RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Com o propósito de organizar o entendimento do capítulo, afirmamos que os resultados 

apresentados a seguir estão divididos em 3 momentos distintos, em relação aos 3 grupos 

de sujeitos que compuseram a pesquisa em tela. 

 

O primeiro momento, é composto pela apresentação dos dados de caracterização dos 

grupos amostrais, tanto descritos como graficamente, por meio de tabela, de tal modo a 

facilitar sua visualização e distribuição, com respectivos valores modais de frequência, 

absoluta e relativa.  

 

No segundo momento apresentamos, também separadamente em relação a cada um dos 

3 grupos amostrais, os resultados do Teste de Clareza, proposto por Zequinão & Cardoso 

(2013), cuja fonalidade foi garantir que as diferenças de respostas dos sujeitos a cada um 

dos itens são apenas e tão somente, diferenças nas posições deles em relação as 

indagações a que são submetidos, e não quanto a compreensão desses mesmos itens. 

 

No terceiro momento, apresentamos os resultados específicos e medulares da pesquisa, 

obtidos com cada um dos três grupos amostrais investigados, a partir da aplicação do 

instrumento específico a cada subgrupo, relacionados as percepções sobre a qualidade 

dos serviços prestados pelas empresas onde atuam (gestores e recursos humanos) ou 

compram serviços (clientes). 

 

 Estes resultados são apresentados de modo a contemplar a descrição estatística dos 

dados, a respectiva análise descritiva das variáveis e a subsequente análise fatorial 

exploratória peculiar a cada grupo amostral. 
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2. RESULTADOS RELATIVOS AOS GESTORES 

 

2.1 Caracterização da Amostra 
 

Primeiramente, apresenta-se na tabela 1, o conjunto de dados de caracterização dos 

gestores, em relação aos aspectos: a) faixa etária, b) sexo, c) nível de escolaridade, d) 

graduação em Educação Física, e) existência de especialização na área de conhecimento 

gestão, f) sub-área dessa especialização, g) quantidade de especializações 

empreendidas, h) tempo na gestão da empresa onde atua, i) existência de certificação de 

qualidade em serviços nessa empresa, j) existência de alguma iniciativa de certificação 

de qualidade em serviços e k) quantitativo de colaboradores. 

 

Registre-se que, embora a análise e discussão desses dados não seja o objeto prescípuo 

da investigação, é evidente que fazê-lo nos permitiu observar diversos aspectos que se 

relacionam diretamente com a forma como esses profissionais gerem as empresas onde 

atuam, bem como suas decisões em relação ao modus operandi dessas mesmas 

organizações, o que está diretamente ligado aos resultados que produzem na qualidade 

das entregas aos seus clientes. 

 

Esta discussão, seguida daquela gerada pela análise das respostas aos itens específicos 

do instrumento, será apresentada no capítulo V, especificamente destinado a este fim. 
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Tabela 1 – Moda, frequência e percentagem das variáveis de caracterização dos Gestores 
 

 Moda Frequência (%) 

Idade (anos) 31-40 
21-30 16 13,0 
31-40 58 47,2 
41-50 49 39,8 

Sexo Masculino Masculino 86 69,9 
Feminino 37 30,1 

Escolaridade Superior 
Fundamental 2 1,6 

Médio 2 1,6 
Superior 119 96,7 

Graduação Educação Física Sim Sim 119 96,7 
Não 4 3,3 

Especialização em Gestão Não Sim 61 49,6 
Não 62 50,4 

Especialização Negócios 
em Fitness 

Pessoas 25 28,4 
Negócios em Fitness 26 29,5 

Marketing de Academias 15 17,1 
Estratégica 13 14,8 
Negócios 9 10,2 

Mais que uma Especialização Sim Sim 58 95,1 
Não 3 4,9 

Tempo na Gestão (anos) 5-6 

-1 3 2,4 
1-2 31 25,2 
3-4 35 28,5 
5-6 36 29,3 
>6 18 14,6 

Trabalham em academias com 
certificação de qualidade Não Sim 1 0,8 

Não 122 99,2 
Iniciativa de certificação de 

qualidade 
 

Não 
Sim 0 0 
Não 
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100 

 
 
 

No. colaboradores 

 
 

21-30 

1-10 11 8,9 
11-20 31 25,2 
21-30 40 32,5 
31-40 17 13,8 
41-50 
>50 

 

8 
16 

6,5 
13,1 

Fonte: o autor 
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2.2 Resultados do Teste de Clareza dos Gestores 
 

Na avaliação de clareza do instrumento original, adotado na coleta de dados junto aos 

gestores, cujo propósito era verificar a existência de falhas na compreensão dos itens e, 

consequentemente, respostas dissonantes da percepção dos respondentes 

evidenciaram que o instrumento se mostrou claro aos olhos dos 10 avaliadores, com uma 

clareza de 97% (DP=0,67) abaixo, portanto, dos valores considerados limítrofes por 

Alexandre & Coluci (2011); Zequinão & Cardoso (2013), como pode ser observado na 

tabela 2. 
 
Tabela 2 – Resultados do Teste de Clareza com Gestores 

Gestores Nível de Clareza do Instrumento 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G1           
G2           
G3           
G4           
G5           
G6           
G7           
G8           
G9           
G10           

 
M 

          
10 

Média          9,7 
DP          0,67 

Legenda: G = gestores; M=moda; DP= desvio padrão 

 

 

2.3 Análise Descritiva 
 

Anteriormente à distribuição dos itens do instrumento pelas dimensões propostas pelo 

MEGâ (FNQ, 2016), segundo os critérios já descritos, foi feita a análise das respostas 

oferecidas pelos gestores ao instrumento original, no que tange aos valores modais, 

médias e respectivos desvios-padrão. Os resultados obtidos nesse tratamento estatístico 

de natureza descritiva, são apresentados detalhadamente no apêndice 4, assim 

apresentado em função da quantidade de dados e consequente extensão da citada 

tabela. 
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Como dito anteriormente, na seção que detalhava a construção do instrumento adotado 

(p. 111), assume-se aqui a subsequente autoria da distribuição dos itens do instrumento 

original adotado na investigação, pelas dimensões propostas pelo MEGâ (FNQ, 2016), 

como tendo sido realizada pelo próprio autor da pesquisa, após submetida a um júri de 3 

experts. 

 

Assim, como é possível observar na tabela 3, apresenta-se para cada dimensão original 

proposta pelo MEGâ (FNQ, 2016), a média das notas atribuídas pelos gestores, seus 

respectivos desvios padrão e os limites superior e inferior encontrados, quanto a 

normalidade da amostra, obtidos a partir do teste de Kolmogorov-Smirnov Z, voltado 

especificamente a essa finalidade.  

 
 
Tabela 3 – Média e desvio padrão das pontuações atribuídas pelos gestores nas dimensões 

propostas pelo MEGâ (2016), limites superior e inferior do teste de normalidade da 
amostra de Kolmogorov-Smirnov Z. 

Dimensões MEG (2016) Média (*) Desvio 
Padrão 

Kolmogorov-
Smirnov Z 

pensamento sistêmico 4,46 0,52   

compromisso com partes interessadas 4,82 0,41  

aprendizagem organizacional e inovação 4,55 0,43  

adaptabilidade 5,02 0,15  

liderança transformadora 4,77 0,36 0,34 – 0,64 

desenvolvimento sustentável 4,08 0,54  

orientação por processos 4,73 0,17  

geração de valor 3,69 0,96  

(*) todas as dimensões apresentaram distribuição gaussiana (Teste de Kolmogorov Smirnov Z)  
p > 0,05. 
 

Neste caso, e pelo fato de nenhuma dimensão apresentar valor estatisticamente 

significativo, a amostra caracteriza-se como tendo uma distribuição normal. 

 

A partir desses dados, e considerando as médias de notas atribuídas a cada uma das 8 

dimensões que compuseram o instrumento original, baseadas no Modelo de Excelência 

na Gestão (2016), pode-se observar que, a mais valorizada pelos gestores é a dimensão 

"adaptabilidade" (M=5,02 e DP=0,15) seguida da dimensão "compromisso com as partes 

interessadas" (M=4,82 e DP=0,41).  
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Adiante, observa-se a valorização da dimensão "liderança transformadora” 

(M=4,77 e DP=0,36) seguida pela valorização da dimensão "orientação por 

processos" (M=4,73 e DP=0,17). Em quinto lugar, temos a valorização pelos 

gestores da dimensão "aprendizado organizacional e inovação"(M=4,55 e 

DP=0,43), imediatamente seguido pela dimensão "pensamento sistêmico" 

(M=4,46 e DP=0,52) em sexto lugar. 

Em sétimo lugar em relação à valorização pelos gestores, temos a dimensão 

"desenvolvimento sustentável"(M=4,08 e DP=0,54), seguida pela última posição, 

ocupada pela dimensão "geração de valor) (M=3,69 e DP=0,96). 

 

 

2.4 Análise Fatorial Exploratória 
 

Com o intuito de verificar uma estrutura fatorial subjacente ao instrumento original e, por 

conseguinte, reduzir o número de itens e dimensões sem perder o foco da investigação 

pretendida, procedemos a aplicação da técnica AFE a partir dos dados obtidos com o 

modelo original do instrumento. 

Primeiramente, e tomando como base o resultado do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

igual a 0,636 para esse grupo amostral, apresentado na tabela 4, é possível afirmar que 

a dimensão da amostra composta por gestores apresentou adequacidade na aplicação 

da AFE, o que, segundo Aaker, Kumar, & Day, (2001) pode ser assim considerado 

quando apresenta valores entre 0,5 e 1,0. 

 

Dessa forma, após a aplicação dessa técnica estatística nos 58 itens, distribuídos pelas 

8 dimensões propostas pelo MEGâ (FNQ, 2016) e após a rotação ortogonal Varimax, 

foram extraídos 32 itens, que explicam 62,18% da variância comum dos dados, 

distribuídas agora por 6 dimensões, como pode ser observado ainda na tabela 4. Esta 

aplicação da AFE propiciou uma redução de 25% no total das dimensões originais e 

55,2% no número de itens do instrumento, configurando uma nova versão, que é 

apresentada como conteúdo do apêndice 5. 
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Tabela 4 – Distribuição dos Itens para gestores nas novas dimensões, AFE, teste KMO, a de 
Cronbach. 

 Itens % Variância % Variância 
acumulada 

a (alpha de 
Cronbach) 

pensamento sistêmico, 
adaptabilidade e ética 

31, 34, 37, 
41, 44, 46, 
47, 49, 51, 

57, 58  

32,32 32,32 0,942 

Decisões, reconhecimento e 
sintonia com mercado 

 

2, 3, 6, 7, 8, 
10, 12, 13, 14 

 
9,83 42,15 0,887 

compromisso com partes 
interessadas e visão de futuro  

33, 36, 39, 56 5,99 48,14 0,815 

Gestão do conhecimento e 
desenvolvimento 

 
21, 22, 23, 45 5,45 53,59 0,824 

 
Sustentabilidade e parcerias 

 
26, 28, 30 4,31  

57,9  
0,803 

 
geração de valor social 

 
11  

4,28 62,18 --- 

  KMO = 0,636 

 

Como visto na tabela 4, o fator 1, explica 32,32% do total da variância comum dos dados 

e satura 11 itens (31, 34, 37, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 57, 58). O fator 2, explica 9,83% da 

variância comum dos dados e satura 9 itens (2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14). O fator 3, que 

explica 5,99% da variância comum dos dados, satura 4 itens (33, 36, 39, 56). Já o fator 

4, explica 5,45% da variância comum e satura 4 itens (21, 22, 23, 45). O fator 5 explica 

4,31% da variância comum dos dados e satura 3 itens (26, 28, 30), enquanto o fator 6, 

satura 1 item (11) e explica 4,28% da variância comum. 

Com isso, e considerando os valores encontrados para α de Cronbach (consistência 
interna), apresentados na tabela supra, que variam entre 0,803 na dimensão 
“sustentabilidade e parcerias” e 0,942 na dimensão “pensamento sistêmico, 
adaptabilidade e ética”, é possível considerar válidas todas estas dimensões, pelo fato de 
atenderem as exigências mínimas de valores maiores que 0,70 (α>0,70) referidas como 
adequadas por Pestana & Gageiro (2014).  
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3. RESULTADOS RELATIVOS AOS RECURSOS HUMANOS 

 

São apresentados a seguir, por intermédio da tabela 5, o conjunto de dados (moda, 

frequência, quantidades absolutas e relativas) recolhidos na investigação e que respondem 

pela caracterização dos recursos humanos, em relação aos aspectos: a) faixa etária; b) sexo; 

c) tempo de graduação; d) investimento na especialização em Educação Física; e) sub-área 

dessa especialização, g) quantidade de especializações empreendidas; h) investimento em 

pósgraduação stricto-sensu; i) tempo de atuação profissional e k) áreas de atuação 

profissional no centro de fitness. 

Embora a análise e discussão desses dados não seja o objeto prescípuo da investigação, 

ficou evidente que fazê-lo propiciaria a interpretação de diversos aspectos relacionados 

com a forma como esses profissionais atuam na prestação dos serviços aos clientes, o 

que está intimamente ligado à qualidade das entregas feitas a eles. 

 

Esta discussão, seguida daquela gerada pela análise das respostas aos itens específicos 

do instrumento, está apresentada no capítulo V, especificamente destinado a esta 

finalidade. 
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Tabela 5 – Moda, frequência, porcentagem das variáveis de caracterização dos Recursos Humanos 

 Moda Frequência (%) 

 
Idade (anos) 

 
31-40 

21-30 50 30,5 
31-40 75 45,7 
41-50 30 18,3 
51-60 9 5,5 

Sexo Masculino Masculino 84 51,2 
Feminino 80 48,8 

Tempo Graduação em 
Educação Física (anos) 6-10 

-1 17 10,4 
1-5 40 24,4 
6-10 55 33,5 
11-15 25 15,2 
16-20 14 8,5 
+20 13 7,9 

Pós-Graduação Sim Sim 
Não 

110 
54 

67,1 
32,9 

Pós-Graduação 
Musculação 
e Personal 

Training 

Treino Desportivo 15 8,7 
Musculação e Personal 

Training 65 38,0 

Fisiologia do Exercício 28 16,4 
Atividades Grupo 17 9,9 

Gestão 23 13,5 
Psicomotricidade 23 13,5 

Mais de uma Pós-Graduação Não Sim 46 28,0 
Não 118 72,0 

Mestrado Não Sim 14 8,5 
Não 0 91,5 

Doutoramento Não Sim 0 0 
Não 164 100 

Tempo de Atuação (anos) 1-5 

-1 21 13,4 
1-5 71 43,3 
6-10 42 25,6 
+10 29 17,7 

Atividades em que exerce 
funções Personal 

Training 

Trabalha com Avaliação 
Funcional 45 7,5 

Musculação 110 18,3 
Indoor Cycling 53 8,8 

Ginástica localizada 64 10,5 
Treino Funcional 65 10,8 

Jump 19 3,2 
Lutas 20 3,3 

Alongamentos 19 3,15 
Pilates 5 0,83 

CrossFit 17 2,8 
Natação 19 3,15 

Atividades infantis 19 3,15 
Hidroginástica 17 2,8 

 Personal Training 130 21,6 
Fonte: o autor 
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3.1 Resultados do Teste de Clareza dos Recursos Humanos 
 

Na verificação da clareza dos itens pertinentes ao instrumento original adotado na 

investigação, com foco na identificação de falhas que pudessem comprometer a 

compreensão dos recursos humanos pesquisados, evidenciamos que o instrumento se 

mostrou compreensível na percepção dos 10 avaliadores, com uma clareza de 94% 

(DP=0,84) visivelmente acima dos valores considerados limítrofes por Alexandre & Coluci 

(2011); Zequinão & Cardoso (2013), como pode ser observado na tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6 – Resultados do Teste de Clareza com Recursos Humanos 

Gestores Nível de Clareza do Instrumento 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RH1           
RH2           
RH3           
RH4           
RH5           
RH6           
RH7           
RH8           
RH9           
RH10           

 
M 

          
10 

Média          9,4 
DP          0,84 

Legenda: RH = recursos humanos; M=moda; DP= desvio padrão 

 

 

3.2 Análise Descritiva 
 

Tal qual procedemos no grupo amostral anterior, a distribuição dos itens do instrumento 

pelas dimensões propostas por Taveira, James, Karsh & Sainfort (2003), foi feita a análise 

das respostas oferecidas pelos gestores ao instrumento original, no que tange aos valores 

modais, médias e respectivos desvios-padrão. Os resultados obtidos nesse tratamento 

estatístico de natureza descritiva, são apresentados detalhadamente no apêndice 6, 

apresentado dessa forma em função da quantidade de dados e consequente extensão 

da citada tabela. 
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Como dito anteriormente, na seção que detalhava a construção do instrumento adotado 

(p. 114), assume-se aqui a autoria da distribuição dos itens do instrumento original 

adotado na investigação, pelas dimensões propostas por Taveira, James, Karsh & 

Sainfort (2003), realizada pelo próprio autor da pesquisa, após submetida a um júri de 3 

experts. 

 

A seguir apresentamos, por meio da tabela 7, a média das notas atribuídas pelos recusos 

humanos, seus respectivos desvio padrão, e os limites superior e inferior encontrados, 

quanto à normalidade da amostra, obtidos a partir do teste de Kolmogorov-Smirnov Z. Os 

valores apresentados foram obtidos em relação à distribuição das respostas fornecidas 

pelos recursos humanos, agrupadas pelas dimensões propostas por Taveira, James, 

Karsh & Sainfort (2003) em relação à valorização atribuída a cada uma delas. 

 

Neste caso, e pelo fato de nenhuma dimensão apresentar valor estatisticamente 

significativo (p>0,05), a amostra a amostra caracteriza-se como tendo uma distribuição 

normal. 

 
Tabela 7 – Média e desvio padrão das pontuações atribuídas pelos recursos humanos nas 

dimensões propostas por James, Karsh & Sainfort (2003), limites superior e inferior do 
teste de normalidade da amostra de Kolmogorov-Smirnov Z 

Dimensões de Taveira, James, Karsh & 
Sainfort (2003) Média (*) Desvio 

Padrão 
Kolmogorov-

Smirnov Z 
Suporte e Supervisão 4,42 0,84   

Orientação para Tarefa 3,92 1,14 0,42 – 0,73 

Definição da Tarefa 4,64 0,67  

Inovação 4,81 0,74  

(*) todas as dimensões apresentaram distribuição gaussiana (Teste de Kolmogorov Smirnov Z)  
p > 0,05. 
 

Considerando as 4 dimensões propostas por Taveira, James, Karsh & Sainfort (2003) e 

a respectiva distribuição dos valores obtidos pela aplicação do instrumento em relação 

aos recursos humanos, os profissionais que efetivamente realizam as entregas de serviço 

aos clientes, pode-se observar que a maior frequência de valoração da importância coube 

à dimensão "inovação" (M=4,81 e DP=0,74).  
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Em segundo lugar, nossos sujeitos reportaram valorizar a a dimensão "definição da 

tarefa" (M=4,64 e DP=0,67), seguida da dimensão "suporte e supervisão" (M=4,42 e 

DP=0,84). Por último, com a menor frequência em termos de valorização pelos recursos 

humanos tivemos a dimensão "orientação para a tarefa" (M=3,92 e DP=1,14). 

 
 
3.3 Análise Fatorial Exploratória 
 

Tal qual no grupo amostral anterior, como estratégia para identificar a possibilidade da 

existência de uma estrutura fatorial subjacente ao instrumento original aplicado, para em 

seguida buscar a otimização do número de itens e fatores sem perda qualitativa do foco 

da investigação, adotou-se a aplicação da AFE a partir dos dados obtidos com o modelo 

original do instrumento. 

Assim, e assumindo o resultado do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) igual a 0,733 para 

esse grupo amostral, apresentado na tabela 8, é possível afirmar que a dimensão da 

amostra composta por recursos humanos também apresentou adequacidade na 

aplicação da AFE, o que, segundo Aaker, Kumar, & Day, (2001) é possível quando seus 

valores estão situados entre 0,5 e 1,0. 

 

Diante disso, e após a aplicação da AFE nos 40 itens que compunham o instrumento 

original, distribuídos pelas 4 dimensões propostas Taveira, James, Karsh & Sainfort 

(2003), após a rotação ortogonal Varimax, foram extraídos 21 itens que explicam 61,70% 

da variância comum dos dados, distribuídas por 5 dimensões. 

Porém, é importante registrar, que nesse tratamento dos dados, verificou-se nas 

dimensões 1 e 2, respectivamente, “autonomia, senso de equipe e agilidade” e “eficiência, 

eficácia e inovação”, uma covariância média negativa entre itens, violando assim os 

pressupostos do modelo de confiabilidade.  

Esta descoberta levou à exclusão de uma questão na primeira dimensão citada (38) e 

duas (2, 14) na segunda, fazendo com que elas não compusessem o instrumento final. 

Assim, e após a reorganização a partir do instrumento original, emergiu uma nova 

configuração, na qual foram distribuídos os 18 itens, dessa vez por 5 dimensões, como 

pode ser visualizado na tabela 8. Esta aplicação da AFE gerou um novo instrumento, que 

é apresentado como conteúdo do apêndice 7. 
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Tabela 8 – Distribuição dos Itens para os recursos humanos nas novas dimensões, AFE, teste 
KMO, a de Cronbach. 

 Itens % Variância % Variância 
acumulada 

a (alpha de 
Cronbach) 

Autonomia, senso de equipe e 
agilidade 

24, 30, 34, 
35, 37, 40 27,15 27,15 0,870 

 
Eficiência, eficácia e inovação 

 

 
13, 16,19 10,61 37,76 0,815 

Diretrizes e resultados  3, 8, 10 8,98 46,74 0,822 

Ambiência e prazos  
26, 27, 28, 32 7,90 54,64 0,737 

Solidariedade e desafios  
20, 25 7,06  

61,70  
0,793 

  KMO = 0,733 

 

Como visto na tabela 8, o fator 1, explica 27,15% do total da variância comum dos dados 

e satura 7 itens (24, 30, 34, 35, 37, 38, 40). O fator 2, explica 10,61% da variância comum 

dos dados e satura 5 itens (2, 13, 14, 16,19). O fator 3, que explica 8,98% da variância 

comum dos dados, satura 3 itens (3, 8, 10). Já o fator 4, explica 7,90% da variância 

comum e satura 4 itens (26, 27, 28, 32). O fator 5 explica 7,06% da variância comum dos 

dados e satura 2 itens (20, 25). 

Com isso, e levando em conta os valores encontrados para α de Cronbach (consistência 
interna), apresentados na mesma tabela, que variam entre 0,74 na dimensão “ambiência 
e prazos” e 0,87 na dimensão “autonomia, senso de equipe e agilidade”, é possível 
considerar válidas todas estas dimensões, pelo fato de atenderem as exigências mínimas 
de valores maiores que 0,70 (α>0,70) referidas por Pestana & Gageiro (2014) como sendo 
estatisticamente adequadas.  

 

4. RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES 

 
Inicialmente, apresenta-se a seguir, utilizando para isso a tabela 9, o conjunto de dados 

relacionados à caracterização dos clientes participantes da pesquisa (moda, frequência, 

quantidades absolutas e relativas). Em seguida, é feita uma discussão desses dados com a 

literatura específica, em relação aos aspectos: a) faixa etária; b) sexo; c) tempo de prática 

de exercícios em centros de fitness; d) tempo de prática de exercícios no centro de fitness 

pesquisado; e) modalidades que pratica neste centro de fitness e; f) número de modalidades 

consumidas simultaneamente no centro de fitness do qual são beneficiários. 
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Mesmo reconhecendo que a análise e discussão desses dados não atinge o objetivo 

principal da investigação em tela, ficou evidente, pela riqueza de informações, que fazê-

lo permitia interpretar diversos aspectos relacionados à forma como esses clientes 

consomem e percebem a qualidade dos serviços prestados a eles, e pelos quais pagam. 

 

Esta discussão, que precede aquela gerada pela análise das respostas aos itens 

específicos do instrumento, está apresentada no capítulo V, destinado a esta finalidade. 

 
 
Tabela 9 – Moda, frequência e percentagem das variáveis de caracterização dos clientes  

 Moda Frequência (%) 

Idade (anos)  
21-30 

21-30 295 44,9 
31-40 86 13,1 
41-50 88 13,4 
51-60 159 24,2 
61-70 29 4,4 

Sexo Feminino Masculino 319 48,6 
Feminino 338 51,4 

Tempo de prática de exercício 
na Academia (anos) +6 

-1 127 19,3 
1-2 145 22,1 
3-4 46 7,0 
5-6 144 21,9 
+6 195 29,7 

Tempo de prática na 
Academia onde foi inquirido 

(anos) 
1-2 

-1 79 12 
1-2 249 37,9 
3-4 111 16,9 
5-6 97 14,8 
+6 121 18,4 

Atividades práticas no ginásio 
onde foi inquirido Musculação 

Musculação 482 23,7 
Indoor Cycling 281 13,8 

Ginástica localizada 138 6,8 
Jump 123 6,1 
Lutas 182 9,0 

Treino Funcional 138 6,8 
Alongamento 113 5,6 

Treino 
Personalizado 88 4,3 

Pilates 67 3,3 
Aerobox 53 2,6 
CrossFit 151 7,4 
Natação 99 4,9 

Hidroginástica 118 5,8 

Modalidades praticadas 
simultaneamente 3 

1 74 11,3 
2 135 20,5 
3 219 33,3 
4 144 21.9 
5 65 9,9 
6 17 2,6 
7 2 0.3 
8 1 0,2 

Fonte: o autor 
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4.1 Resultados do Teste de Clareza dos Clientes 
 

Na verificação da clareza dos itens pertinentes ao instrumento adotado na investigação, 

com foco na identificação de falhas que pudessem comprometer a compreensão dos 

clientes pesquisados, foi possível identificar que o instrumento se mostrou compreensível, 

embora com valores menores em relação aos demais grupos amostrais, na percepção 

dos 10 avaliadores. 

 

Nesrte caso obteve-se um grau de clareza igual a 92% (DP=0,63), portanto, acima dos 

valores considerados limítrofes por Alexandre & Coluci (2011); Zequinão & Cardoso 

(2013), como pode ser observado na tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10 – Resultados do Teste de Clareza com Clientes 

 

Clientes  Nível de Clareza do Instrumento 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CL1           
CL2           
CL2           
CL4           
CL5           
CL6           
CL7           
CL8           
CL9           
CL10           

 
M 

          
9 

Média          9,2 
DP          0,63 

Legenda: CL = clientes; M=moda; DP= desvio padrão 

 

 

4.2 Análise Descritiva 

 
Da mesma forma que foi feito nos grupos amostrais anteriores, a distribuição dos itens 

do instrumento pelas dimensões propostas por Ko & Pastore (2003), foi feita a análise 

das respostas oferecidas pelos gestores ao instrumento original, no que tange aos valores 

modais, médias e respectivos desvios-padrão. Os resultados obtidos nesse tratamento 

estatístico de natureza descritiva, são apresentados detalhadamente no apêndice 8, 

apresentado dessa forma em função da quantidade de dados e consequente extensão 

da citada tabela. 
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Como dito anteriormente, na seção que detalhava a construção do instrumento adotado 

(p. 116), assume-se aqui a autoria da distribuição dos itens do instrumento original 

adotado na investigação, pelas dimensões propostas por Ko & Pastore (2005), realizada 

pelo próprio autor da pesquisa, após ser submetida a um júri de 3 experts. 

A seguir, apresentamos na tabela 11, com a posterior e subsequente análise, os valores 

médios e respectivos desvios-padrão, obtidos em relação à distribuição das respostas 

dos clientes, agrupadas pelas dimensões propostas por Ko & Pastore (2005), em relação 

à valorização atribuída por eles a cada item do instrumento adotado na pesquisa. 

 

Tal qual como ocorreu nos grupos amostrais anteriores, nenhuma dimensão apresentou 

valor estatisticamente significativo (p>0,05), fazendo com que a amostra fosse 

caracterizada como tendo uma distribuição normal. 

 
 
Tabela 11 – Média e desvio padrão das pontuações atribuídas pelos clientes nas dimensões 

propostas por Ko & Pastore (2005), limites superior e inferior do teste de normalidade 
da amostra de Kolmogorov-Smirnov Z 

Dimensões de Ko & Pastore (2005) Média (*) Desvio 
Padrão 

Kolmogorov-
Smirnov Z 

Qualidade do programa 5,50 1,05   

Qualidade da interação 5,72 0,37  

Qualidade do resultado 5,70 0,56 0,32 - 0,61 

Qualidade do envolvimento físico 5,26 1,09  

(*) todas as dimensões apresentaram distribuição gaussiana (Teste de Kolmogorov Smirnov Z)  
p > 0,05. 

 

Tomando por base as dimensões para avaliação de qualidade dos serviços em 

academias, propostas por Ko & Pastore (2005), adotadas como referência na construção 

do instrumento aplicado aos clientes, obtivemos em primeiro lugar, no que tange a 

valorização atribuída por este grupo amostral, a dimensão "qualidade da interação" 

(M=5,72 e DP=0,37), seguida pela "qualidade do resultado" (M=5,70 e DP=0,56).  

 
Em terceiro lugar tivemos o registro de valorização da dimensão "qualidade do programa" 

(M=5,50 e DP=1,05) e, na última posição da valorização atribuída pelos clientes, tivemos 

a dimensão "qualidade do envolvimento físico" (M=5,26 e DP=1,09). 
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4.3 Análise Fatorial Exploratória 
 

Da mesma forma que foi feito em relação aos grupos amostrais anteriores (gestores e 

recursos humanos), adotou-se como estratégia capaz de identificar uma possível 

estrutura fatorial subjacente ao instrumento original aplicado, de modo a propiciar a 

otimização do número de itens e fatores sem perda qualitativa do foco da investigação, 

adotou-se a aplicação da AFE a partir dos dados obtidos com o modelo original do 

instrumento. 

Considerando o resultado encontrado no teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) igual a 0,614 

para esse grupo amostral, apresentado na tabela 12, é possível afirmar que a dimensão 

da amostra composta por gestores, tal qual os anteriores, também apresentou 

adequacidade na aplicação da AFE, por localizar-se no intervalo favorável de 0,5 - 1,0 

(Aaker, Kumar, & Day, 2001). 

 

Assim, após a aplicação da AFE nos 67 itens que compunham o instrumento original, 

distribuídos pelas 4 dimensões propostas Ko & Pastore (2005), e após a rotação ortogonal 

Varimax, foram extraídos 45 itens que explicam 79,63% da variância comum dos dados, 

distribuídos por 9 dimensões.  

 

Porém, o processamento estatístico desses dados produziu um resultado que merece 

pormenorização, uma vez que alterou a configuração do instrumento final. 

Primeiramente, na dimensão “qualidade dos resultados” verificou-se uma covariância 

média negativa da questão 43 do instrumento, em relação aos demais itens, violando 

assim os pressupostos do modelo de confiabilidade. Esta evidência levou à sua exclusão 

da primeira dimensão citada, reduzindo o total de itens que a compunha de 12 para 11. 

Além disso, foi verificada uma baixa consistência interna do fator 8, denominado “posição 

na concorrência”, com um valor para o a (alpha de Cronbach) = 0,637, o que conduziu à 

sua exclusão do instrumento final, bem como de seus respectivos itens, de número 9 e 

22.  

Este fator explicava inicialmente 3,85% da variância comum dos dados e, sendo assim, 

após sua retirada, o instrumento passa a ser composto por 8 dimensões, pelas quais se 

distribuem 42 itens, que explicam um total de 75,78 % da variância comum dos dados, 

como pode ser visualizado na tabela 12. 
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Tabela 12 – Distribuição dos Itens para clientes nas novas dimensões, AFE, teste KMO, a de 

Cronbach 
 Itens % 

Variância 
% Variância 
acumulada 

a (alpha de 
Cronbach) 

Qualidade dos 
resultados 

29, 33, 34, 38, 40, 42, 
44, 47, 50, 54, 60  

20,51 20,51 0,951 

 
Ambiência e custo x 

benefício 
 

36, 41, 51, 62, 64, 66 15,21 35,72 0,857 

Qualidade da interação  01, 03, 13, 21, 23, 24, 26  10,46 46,18 0,909 

Qualidade da estrutura 08, 17, 19, 20, 25, 27 9,00 55,18 0,947 

Adequação ao uso 
 

37, 46, 49, 63, 
65 

7,67  
62,85  

0,777 

 
Acessibilidade e 

conforto 
11, 16, 18 5,21 68,06 0,857 

 
Adequação aos 

objetivos 
31, 57, 58 4,67 72,73 0,850 

 
Informações sobre 

serviços 
5 3,05 75,78 -- 

KMO = 0,614 

 

Dessa forma, e após a reorganização a partir do instrumento original e da AFE, emergiu 

uma nova configuração, na qual foram distribuídos os 42 itens, dessa vez por 8 

dimensões, configurando um novo instrumento, que é apresentado como conteúdo do 

apêndice 9. Este instrumento, em termos quantitativos, apresentou um acréscimo de 

100% na quantidade de dimensões, ao mesmo tempo em que reduziu em 62,7% o 

número de itens. 

Assim, pode-se observar na tabela 12, o fator 1, explicando 20,51% do total da variância 

comum dos dados e saturando 12 itens (29, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 47, 50, 54, 60). O fator 

2, explica 15,21% da variância comum dos dados e satura 6 itens (36, 41, 51, 62, 64, 66). 

O fator 3, que explica 10,46% da variância comum dos dados, satura 7 itens (01, 03, 13, 

21, 23, 24, 26).  

 

  



 
 

143 
 

Já o fator 4, explica 9,00% da variância comum e satura 6 itens (08, 17, 19, 20, 25, 27). O 

fator 5 explica 7,67% da variância comum dos dados e satura 5 itens (37, 46, 49, 63, 65). 

O fator 6 explica 5,21% da variância comum dos dados e satura 3 itens (11, 16, 18). O 

fator 7 explica 4,67% da variância comum dos dados e satura 3 itens (51, 57, 58). O fator 

8 explica 3,05% da variância comum dos dados e satura 1 item (5). 

 

Com isso, após as devidas exclusões supracitadas, e levando em conta os valores 
considerados válidos para α de Cronbach (consistência interna), apresentados também 
na tabela 12, que variam entre 0,777 na dimensão “adequação ao uso”, e 0,951 na 
dimensão “qualidade dos resultados”, é possível considerar válidas estas dimensões, 
pelo fato de atenderem as exigências mínimas de valores maiores que 0,70 (α>0,70) 
referidas por Pestana & Gageiro (2014).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Não há dúvidas quanto ao fato de que, a qualidade percebida em geral, e no segmento 

fitness & wellness em particular, é um determinante direto da satisfação dos clientes, 

sobretudo no setor de serviços, na medida em que exerce influências tanto nas intenções 

de compra, como também na sua continuidade, e na consequente retenção dos clientes. 

Por sua vez estes são elementos essenciais para a geração de lucro e rentabilidade das 

empresas ligadas a este segmento. 

Com isso, torna-se evidente que, a satisfação desses clientes somente pode ser 

alcançada se, e somente se, as empresas prestadoras de serviços promoverem de modo 

contínuo e regular, a melhoria da qualidade dos serviços que entrega à sociedade, posto 

que melhorias na qualidade de bens e serviços é um fenômeno de natureza intencional e 

não mera consequência derivada da simples existência. É preciso “querer” prestar 

serviços de qualidade. 

Assim, pode-se afirmar que, a satisfação dos clientes com a qualidade dos serviços que 

lhes são entregues mostra-se como um ponto de atenção com alta relevância, na mesma 

proporção em que se elevam os níveis de competitividade, seja pela sofisticação 

constante da forma de entregar serviços, seja pela constante entrada de novos players 

no cenário. Ainda assim, sabe-se que simplesmente garantir a satisfação dos clientes não 

é garantia da manutenção da sua fidelidade em função de múltiplos determinantes 

presentes nas relações de consumo. 

Assim, estudos em diferentes setores da economia, já demonstraram que a satisfação de 

clientes, e sua consequente fidelização, não podem ser compreendidos de forma estreita 

e monofocal, o que significa dizer que “diferentes tipos” de importância e, por conseguinte, 

clientes satisfeitos podem sim, experimentar e optar por empresas concorrentes, 

dependendo dos aspectos envolvidos nas suas relações de consumo. 

Por exemplo, o Modelo Kano de qualidade atrativa e obrigatória, proposto por Kano, 

Seraku, Takahashi, & Tsuji (1984), sugere que a relação entre o desempenho de um 

serviço e satisfação com ele não é linear, e por isso, classifica os atributos dos serviços 

como (i) básicos, (ii) de performance e (iii) excitantes, atribuindo a eles diferentes papéis 

na satisfação dos clientes. 
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 Atributos básicos são aqueles cuja presença o cliente não notará e não trarão satisfação 

superior. Porém, a sua ausência, traz alto grau de insatisfação. Os atributos de 

performance, são aqueles cuja satisfação é proporcional ao desempenho. Quanto maior 

o desempenho maior a satisfação e vice-versa. Já os atributos excitantes, são aqueles 

cuja presença, ou desempenho superior, traz satisfação superior, porém sua ausência, 

ou desempenho inferior, não causa insatisfação. 

Tontini & Sant’Ana (2007) afirmam também que, ignorar o relacionamento não linear 

existente entre o desempenho dos atributos de um serviço e a satisfação geral do cliente 

com ele, pode levar a decisões errôneas na hora de se identificar quais atributos são 

críticos e quais ações devem ser tomadas para aumentar a satisfação dos clientes, 

destacando que tais decisões podem levar as empresas a desviar seu foco de ação e 

recursos para aspectos menos relevantes para os clientes, enquanto aqueles de maior 

relevância podem estar sendo desprezados. 

Sabe-se também que o ato de avaliar a satisfação de clientes pode ser desenvolvido por 

meio da combinação de múltiplos fatores relacionados à prestação do serviço, sendo os 

mais utilizados, a percepção deles sobre a qualidade dos serviços, a confirmação das 

suas expectativas iniciais e anteriores à compra e, também, ao desempenho no processo 

de compra no que tange as transações individuais, ou seja, no processo de entrega dos 

serviços. 

Dessa forma, os modelos destinados a mensurar a satisfação dos clientes em relação à 

qualidade dos serviços, têm sido estudados e modificados por diversos autores, que 

adicionam outros determinantes ao modelo tradicional de confirmação de expectativas, 

incorporando aspectos afetivos dessa relação de consumo.  

Tal ponto de vista representa na prática que, as experiências vividas pelos clientes no 

dia-a-dia do consumo são capazes de gerar neles diferentes tipos de afetos que podem 

influenciar de modo decisivo nas suas percepções sobre a qualidade dos serviços que 

lhes são entregues. 

Todo este cenário, sinaliza para uma evidência inquestionável: a satisfação dos clientes 

em relação à qualidade dos serviços que lhes são prestados, e pelos quais pagam, é uma 

preocupação que deve ocupar de modo constante a mente de todos os envolvidos nesta 

relação de consumo, posto que, para além de preocupar-se apenas em fazer “o que” 

precisa ser feito, é necessário comprometer toda a organização como o “como” isso 

acontece, o que caracteriza, de fato, as empresas comprometidas com a qualidade de 

seus serviços.  
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Entretanto, no que diz respeito as empresas do segmento fitness & wellness, e pelo 

volume de recursos que envolvem, ainda são escassos os estudos produzidos na área 

de gestão, sobretudo quando se trata daqueles voltados para a gestão da qualidade dos 

serviços seus impactos na satisfação dos clientes deste segmento. 

Uma evidência disso é a escassez de programas de Mestrado e Doutoramento nessa 

área específica de conhecimento disponíveis no Brasil, levando os interessados em 

desenvolver investigações com este viés a fazê-lo em outros países ou em outras áreas 

de conhecimento, como Economia, Administração e Engenharia de Produção, onde a 

dificuldade de encontar pesquisadores com intimidade nessa temática acabam sendo um 

fator limitador até mesmo do acesso a esses programas. 

Não há dúvidas quanto ao fato de serem as atividades relacionadas a prática de 

exercícios físicos em centro de fitness vistas como uma rentável possibilidade de negócio, 

e, por isso mesmo, tanto por iniciativas individuais quanto pela iniciativa de grandes 

grupos financeiros, assim o fazem exatamente a partir da criação de estruturas 

empresariais, muitas delas altamente organizadas e estruturadas.  

Assim, e considerando que a prática de exercício físico nesses centros está 

definitivamente incorporada à cultura do Rio de Janeiro, ainda que uma pequena parcela 

da população seja consumidora regular, e independente dos interesses motivadores 

dessa procura, é necessário que se opere uma profissionalização progressivamente 

maior no segmento.  

A esta potencialidade de negócios, função mesmo das dimensões da sua clientela 

potencial, o mundo empresarial não ficou alheio as oportunidades oferecidas e tem, 

progressivamente, investido cada vez mais, o que se pode confirmar pelas taxas de 

expansão de empresas do segmento no país e, particularmente, na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Este contexto, praticamente impõe aos empresários investidores do setor múltiplas 

obrigações, que vão desde a imperativa reorganização financeira, técnica e estrutural de 

seus negócios, até a preocupar-se com a mensuração e monitoramento das múltiplas 

demandas de seus clientes, cada vez mais exigentes, bem informados e suscetíveis as 

múltiplas ofertas relacionadas a esses serviços por parte dos concorrentes. 

Assim, e considerando que os serviços propriamente ditos, equipamentos, infraestrutura 

física e preços não são suficientes para gerar diferenciação e rentabilidade sustentável a 

essas empresas, fatores capazes de conferir algum grau de destaque e, por 

consequência, interferir nas escolhas dos clientes, passam a ser aqueles derivados de 
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uma gestão rigorosa e eficaz da qualidade dos serviços a eles entregues. A era da 

diferenciação pelos detalhes e sutilezas é uma realidade no setor de serviços, na medida 

em que ao invés de vendê-los simplesmente aos seus clientes, entrega experiências 

inovadoras a eles. 

Diante deste cenário, alinhamo-nos aos pressupostos da Fundação Nacional de 

Qualidade (FNQ, 2016), e aos diferentes autores que preconizam a imperativa 

necessidade de uma gestão eficaz e sistemática da qualidade dos serviços prestados a 

clientes, e, portanto, consideramos essencial levar em conta não somente as percepções 

destes, mas também dos profissionais que viabilizam a entrega final dos serviços, os 

recursos humanos, bem como daqueles que são responsáveis por gerenciar todo este 

processo de vendas e entrega dos serviços, os gestores. 

Em síntese, saber o que cada um desses atores entende como relevante para a 

construção de um modelo teórico capaz de mensurar a qualidade dos serviços dessas 

empresas mostra-se, portanto, um estudo de grande relevância, na medida em que pode 

criar diferenciais competitivos sob o ponto de vista mercadológico para as empresas deste 

segmento. 

Abordando a qualidade dos serviços em saúde, mas sem a especificidade dos serviços 

prestados por centros de fitness, Ovretveit (1991) propôs 3 abordagens da qualidade em 

serviços, que coincidem com as dimensões escolhidas na investigação que aqui se 

apresenta: clientes, prestadores de serviços (recursos humanos) e gestores.  

Apesar dessa abordagem de integração das visões desses três stakeholders ter sido 

proposta na década de 90, podemos afirmar que os instrumentos de avaliação da 

qualidade de serviços, de maneira geral, consideram apenas a visão de um do conjunto 

de avaliadores supracitados, em geral a visão do cliente ou do gestor. Alguns poucos 

estudos consideram a visão de clientes e gestores conjuntamente, e raros são os estudos 

que consideram os três conjuntos de avaliadores (Ko & Pastore, 2004; 2005). 

Por outro lado, e seguindo essa linha de raciocínio em relação à gestão dos serviços de 

atividades físicas, Chelladurai & Chang (2000) já argumentavam a imperativa 

necessidade de considerar 3 elementos fundamentais e determinantes na avaliação da 

qualidade desses serviços: a) alvos da qualidade (características de um produto ou 

serviço sujeito a avaliação de qualidade); b) padrões de qualidade (critérios específicos 

aplicados no julgamento da qualidade e; c) avaliadores da qualidade (pessoas que julgam 

a qualidade de um determinado serviço. 
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Em se tratando dos elementos avaliadores da qualidade, estes mesmos autores propõem 

que observemos a qualidade dos serviços sob 3 óticas diferenciadas (gestores, recursos 

humanos e clientes), ao mesmo tempo em que ressaltam que apesar de diferentes 

sujeitos serem considerados avaliadores da qualidade, as 3 óticas são complementares 

entre si, especialmente quando se considera que um serviço completo, é o resultado de 

um conjunto de objetivos e processos interdependentes e sequenciais.  

Nesse contexto, a escolha das 3 dimensões para a construção de um modelo conceitual 

de avaliação da qualidade dos serviços em centros de fitness alinha-se teoricamente a 

esses autores, ao mesmo tempo em que pode contribuir com o preenchimento de uma 

lacuna na gestão dos negócios deste segmento. 

 

2. MODELO CONCEITUAL DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS EM 
CENTROS DE FITNESS 

 

Tomando emprestado argumento oportuno e consistente apresentado por Quaresma 

(2008), que numa investigação semelhante a que se apresenta nesse momento, buscou 

a construção de um modelo conceitual para a avaliação da qualidade dos serviços 

prestados a clientes em campos de golfe em Portugal, podemos afirmar que, 

historicamente, a gestão da qualidade no âmbito empresarial, seja de bens ou serviços, 

evoluiu da simples prática da inspeção, controle e garantia da qualidade para um estágio 

contemporâneo de gestão de todo o processo produtivo, ou seja, a gestão da qualidade 

total. 

Este novo olhar para a produção de bens ou serviços seguiu pari-passu, o processo de 

desenvolvimento da própria sociedade, na medida em que evoluíram tanto o nível de 

exigência dos consumidores como também a concorrência e, por conseguinte, as 

necessidades de controle da qualidade das entregas, na medida em que o foco deixava 

de ser o produto para ser aquele que, em última análise, é o foco de toda a cadeia de 

produção - o cliente.  
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Porém, para que a gestão da qualidade dos serviços prestados a clientes seja eficaz, de 

modo a alinhar-se as expectativas daqueles para os quais são destinados, é preciso que 

estejam alinhados todos os atores envolvidos neste processo de produção, quais sejam 

os clientes, alvo e razão de ser dos serviços, os recursos humanos, responsáveis pela 

entrega objetiva dos serviços, e os gestores, que respondem pelo “orquestramento” das 

ações geradoras de tudo isso, desde o planejamento, passando pela execução e controle,  

até a avaliação dos resultados. Em síntese, estes últimos são os gestores do ciclo da 

melhoria contínua proposto por Deming (1990), o PDCA. 

Diante deste cenário, apresentamos como proposta um modelo conceitual capaz de 

propiciar a gestão da qualdiade dos serviços prestados por centros de fitness na cidade 

do Rio de Janeiro, centrado nas percepções desses três grupos de atores, e levando em 

conta exatamente sua intimidade e influências no próprio processo produtivo desses 

serviços, que pela intangibilidade, heterogeneidade e perecibilidade precisa, 

inexoravelmente, ser redesenhado a cada momento, em função das demandas dos 

clientes serem igualmente peculiares, exatamente pela pessoalidade que encerram.  

Reconhecemos, contudo, que a busca por um modelo teórico capaz de dar conta dessa 

mensuração reveste-se de dificuldade, quer seja pela escassez de instrumentos 

destinados a este fim, que considerem dimensões diferentes do processo produtivo, quer 

seja ainda pela falta de consenso na literatura científica. 

Com isso, e considerando que o objetivo da investigação em tela foi exatamente suprir 

tal lacuna, e levando em conta a multidimensionalidade das percepções sobre qualidade 

nos serviços em fitness na cidade do Rio de Janeiro, apresentamos a seguir, de modo 

distinto (nos 3 grupos de atores), a discussão dos resultados encontrados, com o único 

propósito de propiciar a compreensão do estudo ensejado. 

Por derradeiro, somos forçados a reconhecer que este desafio mostra-se como de alta 

complexidade, na medida em que, em última análise, significa o exercício da gestão de 

um “fazer diferente, sob medida, para muitos e ao mesmo tempo”, e que, por isso mesmo, 

foi concebido a partir das diferentes percepções dos atores envolvidos nesse processo, 

mas que, em síntese, precisam ter sintonia de propósitos, o que significa dizer que a 

qualidade dos serviços entregues aos clientes localiza-se na interseção de suas ações, 

como está representado na figura 14. 
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Figura 14 – representação gráfica do modelo conceitual proposto para avaliação da qualidade de 
serviços em centros de fitness no Rio de Janeiro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: o autor 

 
 
3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS RELATIVOS AOS GESTORES 

 
Primeiramente, reiteramos a posição de assumir que, embora a análise dos dados de 

caracterização dos gestores não fosse o objeto prescípuo da investigação, fazê-lo nos 

permitiu observar diversos aspectos que se relacionam diretamente com a forma como 

esses profissionais gerem as empresas onde atuam, bem como suas decisões em 

relação ao modus operandi dessas mesmas organizações, o que está intimamente ligado 

aos resultados que produzem na qualidade das entregas aos seus clientes. 

 

Porém, dada a importância que vários estudos têm conferido ao conhecimento específico 

do perfil de gestores em centros de fitness, torna-se relevante discorrer, ainda que 

brevemente, sobre os resultados obtidos na pesquisa que atendem a essa demanda de 

conhecimento. 

Marques (2015) em uma investigação cujo propósito era descrever o perfil de gestores 

em Helth Clubs (centros de fitness), afirma, em sintonia com Bastos, Fagnani, & Mazzei 

(2011) que uma das principais opções para a prática desportiva, sobretudo em centros 

urbanos nos dias atuais, são as academias ou centros de fitness. Segundo a autora, o 

crescimento deste mercado ampliou o cenário de concorrência, tornando-o extremamente 

competitivo e, por conseguinte, levando as empresas a busca de estratégias capazes de 

gerar vantagens competitivas sobre seus concorrentes.  

Qualidade 
dos 

serviços 

gestores 

clientes 

recursos 
humanos 



 
 

152 
 

Com isso, os gestores dessas empresas assumiram papel fundamental nos diferentes 
níveis do processo administrativo, a saber no marketing, na gestão de recursos humanos, 
na gestão financeira, assim como na captação, retenção e fidelização de clientes, de 
forma a aumentar a produtividade e, por conseguinte, a rentabilidade do negócio, sem, 
contudo, terem sido adequadamente preparados para isso nas suas formações 
profissionais (Bastos, Fagnani, & Mazzei, 2011). 

Assim, no que tange a variável idade dos gestores pesquisados, distribuídas por faixas 

etárias, tivemos a predominância do intervalo 31 – 40 anos com 47,2% (n=58), 

representando com isso uma característica dos profissionais que assumem funções de 

gestão nos centros de fitness que é de serem adultos jovens, segundo classificação 

proposta no Brasil pelo IBGE (2017).  

 

Este resultado corrobora com aqueles encontrados por Roth (2007) que relata no estudo 

sobre perfil de gestores de Health Clubs em Portugal, a faixa etária compreendida entre 

21-40 anos. Além disso, alinha-se também à investigação de  Marques (2015), que 

descreve, ao estudar o perfil de gestores também de Health Clubs, que suas idades eram 

predominantes entre 28-48 anos, além de ratificar os dados encontrados por Santana, 

Monteiro, Pereira & Bastos (2012) que verificaram a faixa etária compreendida entre 30-

39 anos para a função de gestor em centros de fitness no Brasil. Outro estudo semelhante 

sobre perfil de gestores em centros de fitness, dos autores Sarmento, Pinto e Oliveira 

(2006) indica a média de idades da amostra situada numa faixa etária entre 31-40 anos.  

 

Embora alinhados no que diz respeito a resultados de investigações no segmento fitness, 

estes números contrariam as demandas e tendências corporativas descritas por diversos 

autores, dentre os quais, Venlioles (2005); Carreira (2013); Chiavenato (2014) quando 

afirmam que existe no exercício da função gerencial uma relação direta com experiências 

qualitativamente positivas/negativas, tanto na atividade profissional sob sua 

subordinação, como na vida pessoal, uma vez que a função demanda, além de 

competências técnicas sofisticadas, competências relacionais e emocionais (Farias, 

2005), que via de regra, advém juntamente à maturidade e experiência adquirida no 

cotidiano das empresas.  
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Segundo esses autores, as empresas acabam sendo “seduzidas” pelo vasto 

conhecimento técnico apresentado por esses jovens profissionais, desprezando um 

requisito essencial para o exercício dessa função, que é exatamente a síntese de 

múltiplas competências, para além do conhecimento técnico, uma vez que sua posição 

na empresa demanda muito mais uma visão estratégica do negócio do que a mera 

atividade operacional, o que é visto como falha crucial destacada por esses autores, a 

reduzida experiência na profissão e em funções gerenciais ligadas a ela é exatamente o 

que desencadeia problemas ligados à inabilidade para lidar com pessoas e equipes, 

atrelada ainda a dificuldade para tomar decisões que equilibrem razão e emoção.  

 

Além disso, e associando as variáveis faixa etária e tempo de exercício da gestão, 

encontramos para o mesmo segmento da amostra, uma predominância do intervalo 5-6 

anos com 29,3% (n=36), corroborando assim as afirmativas anteriores em relação ao 

exercício e experiência da função gerencial.  

 

Pode-se afirmar assim, que, praticamente, o exercício da função gerencial nessas 

empresas funciona tal qual o estágio profissionalizante, cujo foco é na geração de 

aprendizagem orientada, só que, nesses casos, a orientação não está presente, mas sim 

a cobrança por resultados positivos para o negócio. 

 

Adicione-se a esta análise o posicionamento de Batista, Joaquim, & Carvalho (2016), que 

em uma investigação com 50 gestores experientes, sobre a percepção da necessidade 

de multiplas competências em gestores desportivos para o eercício da função com 

excelência. Nela, os sujeitos afirmaram haver forte e intrínseca relação entre a riqueza 

elas e a experiência na função, como fator primordial para o desempenho positivo das 

organizações nas quais atuam. 

 

No que diz respeito ao sexo declarado pelos gestores, obteve-se uma distribuição de 

69,9% no gênero masculino e 30,1% no gênero feminino, demonstrando assim grande 

predominância de homens assumindo funções gerenciais nos centros de fitness do Rio 

de Janeiro.  

Estes números demonstram um contraditório em relação à proporção de 47,7% de 

homens e 52,3% de mulheres na população do Rio de Janeiro (IBGE, 2017), embora vá 

ao encontro da proporção entre homens e mulheres atuando na atividade profissional de 

Educação Física, descrito por Proni (2010), que relata 68% de homens e 32% de 

mulheres atuando na profissão no Rio de Janeiro.  
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Com base nesses números pode-se inferir, portanto, que a profissão de Educação Física 

em termos gerais, e a função gerencial em centros de fitness especificamente na cidade 

do RJ ainda é, objetivamente, uma atividade em que predomina o sexo masculino, 

embora não haja qualquer razão que explique tal fenômeno, deixando indagações sobre 

uma possível discriminação de gênero existente para o exercício da função gerencial 

nessas empresas. 

Quanto à formação acadêmica dos gestores pesquisados, obteve-se 96,7% com nível 

superior completo, graduados em Educação Física, embora surpreendentemente, 3,2% 

tenham apresentado escolaridade aquém desse patamar, sendo 1,6% no nível médio e 

1,6% no nível fundamental.  

Esses dados evidenciam uma fragilidade no que tange ao exercício gerencial em um 

negócio relacionado a área da saúde, no qual as demandas tanto de conhecimento 

técnico quanto da própria gestão, são complexas e crescentes. 

Do conjunto de profissionais com formação superior em Educação Física, 49,6% 

declararam possuir também formação acadêmica complementar, no nível lato sensu, na 

área de gestão. Desses, 95,1% declaram ter cursado mais de uma especialização sendo 

todas elas direcionadas especificamente à função exercida.  

Dentre essas preferências por aprimorar-se profissionalmente, as de maior incidência 

foram as especializações em Gestão de Negócios em Fitness & Wellness (29,5%) 

seguida de Gestão de Pessoas (28,4%). É importante registrar que dos sujeitos que 

cursaram mais de uma especialização, 4,9% cursaram essas especializações, sendo esta 

associação a de maior incidência. 

Esses números são demonstrativos de que existe uma percepção, por parte dos gestores 

investigados, de que tanto a especificidade dos negócios nessa área de serviços, quanto 

a capacidade de gerir pessoas, são demandas relevantes para o exercício da função, 

corroborando assim o posicionamento unânime de Lovelock & Wright (2003); Lovelock, 

Wirtz, & Hemzo (2011) e Chiavenato (2014) quando afirmam que a gestão de serviços é 

o resultado da articulação entre a gestão de pessoas, tecnologias e estratégias.  

Além disso, registre-se que este conjunto de saberes não é objeto de abordagem nos 

cursos de graduação em Educação Física no Brasil, na modalidade bacharelado, 

denotando assim, defasagem entre a formação acadêmica e o exercício profissional, no 

que diz respeito as demandas de conhecimento capazes de oferecer sustentação à 

atividade profissional de seus egressos nessa área de atuação. 
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No que tange ao tempo de exercício na função de gestor nas respectivas empresas, 

obtivemos a predominância do intervalo compreendido entre 5-6 anos (29,4%) seguido 

pelo intervalo 3-4 anos (28,4%) com a segunda maior incidência, representando o 

somatório desses dois grupos mais da metade do total de gestores pesquisados.  

 

Estes dados revelam o exercício da gestão em fase de amadurecimento, portanto, em 

processo de aquisição de experiências na função, embora já esteja acima do período 

considerado “probatório” e, por isso mesmo, com alguma evidência de resultados 

positivos gerados para o negócio. 

 

A afirmativa encontra respaldo nos posicionamentos de Nóbrega (2004) e Venlioles 

(2005), em relação ao papel do gestor nas organizações. Segundo eles, gestores são 

pagos para entregar resultados, viabilizar sobrevivência e crescimento do negócio. Caso 

não o façam, nada justifica permanecerem na função, dada a necessidade pelas quais 

foram contratados. 

 

No que diz respeito ao número de colaboradores sob sua subordinação direta, obteve-se 

a predominância entre 21–30 colaboradores totalizando 32,5%, registrando ainda que a 

investigação demonstrou que 71,5% dos gestores têm sob sua responsabilidade um 

quantitativo maior que 10 profissionais.  

 

Este quantitativo representa, na prática, a necessidade do gestor de gerir equipes 

compostas por perfis, padrões éticos, valores, comportamentos e formas de interação 

com clientes bastante diversificadas e que, por isso mesmo, exige dos gestores a 

capacidade de conduzir capacitações e educação continuada, aconselhamentos, 

orientações, assistência pessoal e ainda prevenção e gestão de conflitos, aspectos de 

natureza tanto técnica quanto comportamental, cuja ocorrência é sempre proporcional as 

dimensões das equipes, conforme afirmam Macedo, Rodrigues, Johann, & Cunha (2003) 

e Chiavenato (2014).  

 

Agora, e abordando os resultados produzidos pela aplicação da parte específica do 

instrumento original aos gestores, foi possível observar que em relação as empresas onde 

atuam, a hierarquia da valorização das dimensões propostas pelo MEGâ (2016), em 

ordem decrescente,  foi a seguinte:  1) "adaptabilidade"; 2) "compromisso com as partes 

interessadas"; 3) "liderança transformadora”; 4) "orientação por processos"; 5) 

"aprendizado organizacional e inovação"; 6) "pensamento sistêmico"; 7) 

"desenvolvimento sustentável" e 8) "geração de valor”. 
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Estes dados sugerem, antes de tudo, um resultado preocupante nessa avaliação dos 

gestores em relação as empresas onde exercem esta função, na medida em que, 

observando as perdas de desempenho (defasagem entre a nota obtida e a pontuação 

máxima possível = 7) descritas pelos resultados médios obtidos em cada uma das 

dimensões do modelo, temos na dimensão mais bem avaliada (adaptabilidade) uma 

perda de 28,3%, enquanto na que obteve a menor pontuação (geração de valor) a perda 

chegou a 47,3%. 

 

Os números, portanto, retratam uma percepção que contraria frontalmente os preceitos 

de uma gestão alinhada ao momento contemporâneo do mercado fitness & wellness no 

mundo e especificamente no Rio de Janeiro quando, além do nível de competitividade 

crescente, a demanda por diferenciação que acompanha este crescimento exige 

organizações comprometidas simultaneamente com rentabilidade financeira, agregação 

de valor social, valorização das pessoas e entregas de qualidade aos clientes (Grönroos, 

2007; Quaresma, 2008; Corrêa & Ferreira, 2009; Crato, 2010; Lovelock, Wirtz, & Hemzo, 

2011; Farias, 2016). 

Quaresma (2008), em uma investigação semelhante, realizada em campos de golfe de 

Portugal, destacava, nos resultados de sua pesquisa, que a importância da percepção de 

qualidade e da incorporação dessas no exercício da gestão, por parte dos gestores, deve 

ser alta, posto que, em última análise, os seus clientes são a própria razão de ser e os 

principais avaliadores da qualidade intrínseca dos serviços pelos quais respondem no 

exercício de suas funções. 

Exatamente por isso, há unanimidade na literatura específica quando afirma que as 

empresas devem manter-se atentas aos diferentes atributos dos serviços que prestam, 

em face da concorrência, pois são exatamente esses atributos que adicionam valor tanto 

aos clientes quanto ao negócio, ampliando sua satisfação, definindo suas preferências 

de consumo e gerando fidelização ao serviço e a empresa, o que, na avaliação dos 

gestores pesquisados, pareceu estar muito aquém do que o contexto empresarial 

demanda. 

Além disso, o resultado das percepções dos gestores pesquisados contraria as 

concepções contemporâneas da gestão de pessoas descritas por Chiavenato, (2014) e 

Dutra, Dutra, & Dutra (2017), quando afirmam que, no segmento de serviços, o contexto 

além de cada vez mais competitivo, mostra-se igualmente mais dinâmico, instável e 

plástico, que se modifica em função das diferentes necessidades e interesses não 

somente dos clientes, mas sim de todos os stakeholders. 
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Essa característica exige, portanto, o compromisso e a gestão da qualidade não mais 

como ação isolada e pontual, mas sim como traços da sua política de gestão, com 

práticas e ações no dia-a-dia de mensuração daquilo que é, efetivamente relevante, na 

relação de consumo estabelecida com os consumidores, bem como nas relações internas 

com seus colaboradores. 

Numa gestão voltada para a qualidade, quando se modificam as demandas desses 

consumidores, devem ser igualmente modificadas as estratégias voltadas à qualificação 

dos serviços e, consequente, agregação de valor nas entregas feitas a eles, cuja busca 

é, cada vez mais, “sob medida”.  

Assim, o posicionamento dos gestores pesquisados confronta o que recomendam 

unanimemente Blauth (2006); Wagner III & Hollenbeck (2012); Toledo, Borrás, 

Mergulhão, & Mendes (2013), quando afirmam que a evolução do conhecimento na área 

da gestão da qualidade de serviços deve fazer parte do dia-a-dia dessas organizações e 

seus gestores, uma vez que longe de ser algo abstrato, materializa-se em realizações 

tangíveis e que, portanto, devem preocupar-se não somente com “o que faz”,  mas 

também com o “como faz”, e “pra quem faz”,  de modo a gerar os resultados esperados, 

sempre que possível superando-os, e fazendo com que essas práticas tragam 

rentabilidade e sustentabilidade ao negócio, por meio da criação constante de vantagem 

competitiva. 

Tratando agora da consistência interna dos itens que compunham o instrumento original, 

e tomando como base os valores de Teste de Normalidade (KMO) encontrados nos 

resultados (0,34 – 0,64), pode-se inferir que as dimensões propostas pelo MEGâ (2016), 

mostraram-se adequadas para utilização inicial como base para a construção do modelo 

conceitual objetivado na presente pesquisa (Pestana & Gageiro, 2014). 

Tratando agora da construção do modelo conceitual e de um instrumento aplicável 

especificamente a gestores em centros de fitness no Rio de Janeiro, optou-se por uma 

redução em seu tamanho (no. de itens) e na consequente reorganização das suas 

dimensões, utilizando-se para isso da análise fatorial exploratória. 

Como já declarado anteriormente, na seção 2.3 da revisão de literatura, a escolha 

metodológica justifica-se pelo fato da técnica mostrar-se particularmente adequada e útil 

a pesquisa, na medida em que pretendia-se desenvolver uma escala a partir da avaliação 

da dimensionalidade dos dados, tomando como base apenas as respostas dos casos da 

amostra, como relatam Worthington & Whittaker (2006). 
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Estes autores, afirmam que, pelo fato do processo de desenvolvimento de uma escala 

ser dinâmico, ela demanda constante revisão e sofisticação, no que a técnica escolhida 

mostra-se mais adequada.  

Corroborando esta escolha, encontramos em Hurley, et al. (1997) posição com mesmo 

teor, quando afirmam que a modalidade exploratória dessa técnica parte apenas das 

respostas a uma escala já existente, extraindo fatores sem considerar qualquer 

anterioridade, ou seja, podendo reduzir o número de itens, agrupar itens de forma 

diferente ao modelo original ou, até mesmo, extrair uma quantidade diferente de fatores 

(dimensões), assumindo, portanto, uma perspectiva dedutiva. 

Ainda embasando a escolha da técnica AFE, temos que diversos autores afirmam sua 

aplicabilidade todas as vezes em que se tem como propósito, resumir um grande número 

de variáveis originais, num número menor de variáveis de entendimento. Por isso mesmo, 

afirmam, a técnica examina padrões ou relações latentes para um grande número de 

variáveis e, a partir daí determina se a informação pode ser condensada ou resumida 

para um conjunto menor de fatores ou componentes (Hair Jr., Black, Babin, Anderson, & 

Tatham, 2009; Stefanini, Yamashita, & Sousa, 2012; Favero & Belfiore, 2015)  

Esta premissa coaduna-se diretamente ao estudo pretendido, na medida em que, a 

redução do número de itens e dimensões no instrumento destinado a gestores, favorece 

a aplicabilidade do instrumento em pesquisas dessa mesma natureza, posto que o 

instrumento original se mostrou um fator limitante na coleta de dados, objeto inclusive de 

comentários adicionais dos gestores investigados, exatamente pela extensão e tempo 

demandado para seu preenchimento, tempo esse que eles nem sempre dispunham. 

Em relação à quantidade de itens que compõem um instrumento e sua interferência nos 

resultados da investigação, encontramos em Melo & Bianchi (2015) a afirmativa que nos 

diz que, se por um lado, um instrumento extenso pode ser cansativo e gerar respostas 

não condizentes com a realidade pesquisada, onde o cansaço dos respondentes pode 

subtrair qualidade das respostas ou nulidade no preenchimento delas, por outro lado, 

pode haver pesquisas em que haja necessidade de instrumentos mais longos, o que 

demanda o investimento em torná-lo agradável sem perder o foco nos objetivos que o 

geraram.  
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Sobre a construção de escalas de mensuração da qualidade dos serviços, temos em 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) a afirmativa de que, a qualidade do serviço é um 

fenômeno multidimensional e, sendo assim, esses autores identificaram 10 determinantes 

utilizados pelos consumidores para sua avaliação. Este quantitativo foi, posteriormente, 

reduzido para 5, formando assim a proposta da escala denominada SERVQUAL.  

Esta escala, composta de 44 itens, destina -se a construção de uma abordagem 

padronizada voltada para medir as percepções dos usuários em relação à qualidade do 

serviço, dada pela diferença entre o desempenho do serviço prestado e a expectativa do 

cliente em relação ao serviço recebido. 

Em que pese as inúmeras críticas recebidas, todas relacionadas à generalização de seus 

itens, este instrumento tem sido adotado em diferentes investigações relacionadas à 

qualidade de serviços, não somente em empresas do segmento fitness, mas também em 

muitas outras cuja natureza da atividade é essencialmente prestação de serviços 

(Barreto, Santos, Gomes, Silva, & Menezes, 2012). 

Sob essa ótica, Cronin Jr. & Taylor (1992), buscando superar a dificuldade gerada na 

aplicação do SERVQUAL, em função do número de itens que o compunha, apresentam 

a escala SERVPERF, que reduzia para 22 o número de itens, tornamdo-a mais 

“aplicável”, ainda que não considerasse mais a discrepância entre expectativas e 

pecepções de desempenho, que o SERVQUAL abordava. 

Com o mesmo intuito, Kim e Kim (1995) elaboraram um instrumento, intitulado de QUESC 

- Quality Excellence of Sports Centers, para avaliar a qualidade dos serviços prestados 

em centros esportivos. Este era composto por uma escala de 45 itens, cuja proposta era 

capturar as expectativas dos clientes, e o nível de qualidade do serviço prestado pelo na 

percepção dos usuários.  

Da mesma forma, Quaresma (2008), ao construir um modelo conceitual para a avaliação 

da qualidade de serviços em campos de golfe em Portugal, com abordagem de 3 níveis 

distintos (gestores, recursos humanos e clientes), utilizou-se de 3 instrumentos distintos, 

sendo um deles, destinado exclusivamente aos gestores, composto por 45 itens. Neste 

caso, como sua investigação tinha o proposito de construir um modelo conceitual, o 

instrumento foi considerado plenamente adequado ao que se propôs, corroborando assim 

a necessidade desse número de itens para capturar a percepção dos gestores desses 

centros desportivos.  
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Pereira Filho, Campos, & Dantas (2013) partindo das inúmeras críticas feitas à escala 

SERVQUAL, exatamente pelo alto grau de generalização que encerra, buscaram 

desenvolver uma escala específica para mensurar qualidade de serviços em academias 

de ginástica, que apresentou versão final composta por 31 itens, excetuando aqueles 

destinadas a caractcterização dos sujeitos e denominada QSAG.  

É importante registrar a semelhança encontrada entre o processo de construção desse 

instrumento e o propósito da investigação que aqui se apresenta.  

Inicialmente identificou 643 atributos de qualidade em serviços em academias de 

ginástica, reduzindo-se para 176 após análise de similaridade entre eles e, após a 

aplicação dos critérios de completude, justaposição, aglutinação e especificidade, 

resultou em 31 atributos, transformados em itens na versão final do instrumento.  

Com isso, pode-se observar que a iniciativa de reduzir o tamanho de instrumentos para 

facilitar o processo de captura de percepções relacionadas à qualidade de serviços, não 

é inédita, embora nesse instrumento apenas a perspectiva dos clientes tenha sido 

considerada. 

Diante desses dados, podemos afirmar que a quantidade final de itens e dimensões a 

que esta pesquisa chegou, passando de 58 itens distribuídos em 8 dimensões, para 32 

itens distribuídos em 6 dimensões, com saturação de 62,18% da variância comum dos 

dados, demonstra ter atendido e superado as quantidades consideradas mínimas pela 

literatura para aplicação adequada da técnica.  

Encontramos sustentação dessa afirmativa, primeiramente, na posição de Hair Jr., Black, 

Babin, Anderson, & Tatham (2009) que afirmam, em relação ao número de casos, que 

para a aplicação da AFE é necessário um número superior a 100 deles (foram 123 

gestores) com um mínimo de 5 itens para cada um, para que se possa assegurar 

resultados robustos e consistentes. 

No que tange ao padrão de correlação entre as variáveis, Figueiredo Filho & Silva Júnior, 

(2010) afirmam que a matriz de correlações deve exibir a maior parte dos coeficientes 

com valor > 0,30 no teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO), que varia entre 0 e 1 e, sendo 

assim, quanto mais próximo de 1, tanto melhor. 
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Pallant (2007) sugeria 0,6 como um limite razoável, enquanto Hair et al (2006) 

recomendam 0,50 como um patamar aceitável para esse teste. Esses mesmos autores 

afirmam ainda que, caso o KMO indique um grau de explicação menor do que 0,50, 

significa que os fatores encontrados na AF não conseguem descrever satisfatoriamente 

as variações dos dados originais.  

No que diz respeito à saturação da variância extraída encontrada, consideramos válidos 

e aceitos os valores obtidos no subgrupo de gestores por encontrar unanimidade entre 

Conway & Huffcut (2003); Bido, Mantovani, & Cohen (2016) quando afirmam ser 

adequado para a consistência de resultados todas as vezes em que o primeiro fator 

extraído não-rotacionado tiver autovalor maior que 1, o que no caso da presente pesquisa, 

apresentou autovalor > 2. 

Diante desses dados, podemos afirmar que todos esses limites foram superados 

positivamente nos resultados aqui encontrados, no subgrupo de gestores (autovalor > 2; 

variância extraída = 62,18%; KMO=0,64), o que nos permite afirmar que o modelo 

conceitual construído é tecnicamente consistente, do ponto de vista do subgrupo 

composto por gestores de centros de fitness no Rio de Janeiro. 

Por derradeiro, e levando em conta os valores encontrados para o alfa de Cronbach, 

situados entre o valor mínimo de 0,80 na dimensão “sustentabilidade e parcerias” e 

máximo de 0,94 na dimensão “pensamento sistêmico, adaptabilidade e ética”, é possível 

afirmar que os mesmos também atendem as exigências descritas pela literatura de 

referência (α>0,70). 

 

Os valores encontrados neste subgrupo, apresentam alinhamento positivo ao estudo de 

Quaresma (2008), que goza de semelhança com o que aqui se apresenta em termos de 

objetivos, e cuja variação nos valores do α de Cronbach, para o subgrupo gestores, 

posicionou-se entre os valores 0,74 a 0,87, validando com isso seu instrumento final na 

construção de um modelo conceitual para avaliação da qualidade de serviços em campos 

de golf em Portugal. 
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Além disso, encontramos respaldo teórico em outro estudo, empreendido por Calarge, 

Fujii, Santana, Silva, & Miguel (2016), destinado a avaliar a qualidade de serviços internos 

em uma empresa de manufatura, que adotou a escala SERVQUAL.  Nele, e em função 

dos valores mínimo e máximo para o alfa de Cronbach, situados entre 0,88 e 0,89, todos 

os itens foram considerados relevantes para mensuração das dimensões analisadas no 

questionário, confirmando a confiabilidade da escala adotada de acordo com Hair Jr., 

Black, Babin, Anderson, & Tatham (2009). 

 

Portanto, a consistência interna encontrada nos fatores supradescritos, permite-nos inferir 

que, as dimensões e seus respectivos itens, gerados a partir da AFE, para aplicação 

específica com gestores de empresas fitness no Rio de Janeiro, são plenamente válidas 

e adequadas, além de mostrarem-se eficazes na avaliação da qualidade dos serviços sob 

a ótica de gestores dessas empresas (Nunally & Bernstein, 1994; Oviedo & Campo-Arias, 

2005; Quaresma, 2008;Thomas, Nelson & Silverman, 2009; Pestana & Gageiro, 2014). 

 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS RELATIVOS AOS RECURSOS HUMANOS 
 

Tal qual no grupo amostral anteriormente analisado, assume-se que, mesmo não sendo 

o propósito maior da investigação em tela, no que tange à análise e discussão do conjunto 

de dados de caracterização dos recursos humanos, reconhecemos que sua análise 

propiciou a compreensão do perfil profissional desses sujeitos, do tipo de atuação no 

mercado de trabalho, de como gerenciam suas carreiras nessas empresas e o quanto 

buscam aumentar sua bagagem intelectual para potencializar a qualidade da entrega de 

serviços em fitness à sociedade. 

 

Primeiramente, em relação a variável idade dos recursos humanos, distribuída por faixas 

etárias, obtivemos a predominância do intervalo 31 – 40 anos com incidência de 45,7%. 

É essencial nessa análise adicionar o registro de que, ao somar a este grupo o seu 

imediatamente anterior, situado no intervalo 21-30 anos, com frequência foi de 30,5%, 

integralizamos 76,2% do total de sujeitos. 

 

Estes números corroboram o resultado encontrado por Antunes (2003) que, em uma 

pesquisa sobre o perfil de instrutores de ginástica e musculação na cidade de São Paulo, 

evidenciou a maior incidência de profissionais na faixa etária 21-35 anos, com decréscimo 

numérico a partir dessa idade.  
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Em outro estudo mais recente, que analisava o perfil de instrutores de fitness 

desenvolvido por Campos (2015), os resultados corroboram o que aqui apresenta-se em 

relação à idade desses profissionais, com um intervalo de predominância compreendido 

entre 21-37 anos. 

 

Esses dados, reforçam os que apresentamos na pesquisa em tela e evidenciam, um 

exercício da atividade profissional, na dimensão operacional, em centros de fitness, 

desempenhado predominantemente por sujeitos caracterizados como adultos jovens 

segundo IBGE (2017).  

 

Esta característica reforça a ideia de que, o trabalho nesses centros, tem a vitalidade e 

jovialidade como ingredientes da carreira profissional, em função das demandas de 

natureza osteomioarticular necessárias ao desempenho profissional. Ao mesmo tempo, 

suscita a possibilidade real de que esses mesmos profissionais, tão logo avancem em 

suas idades para além desses limites, terão suas oportunidades de trabalho reduzidas, o 

que implica em desemprego potencial de força de trabalho numa idade em que ainda 

apresentam plena capacidade profissional. 

 

Ressalta-se que na investigação empreendida por Antunes (2003) com instrutores de 

fitness já era evidente a importância atribuída para a dimensão estética no exercício 

profissional, quando nos apresenta o aspecto “boa aparência” sendo considerado 

importante por 84,62% dos instrutores, pouco importante por 10,77%, nada importante 

por apenas 4,62%. 

 

No que diz respeito à estratificação por sexo dos recursos humanos, obteve-se na 

amostra uma distribuição de 51,2% do sexo masculino e 48,8% do feminino. 

Proni (2010), corrobora esse resultado, em uma pesquisa realizada no Rio de janeiro, 

cujo foco era verificar o perfil dos profissionais atuantes em centros de fitness, nos 

apresenta um resultado em que a predominância masculina atuando no exercício 

profissional nesses centros foi de 68% de homens contra 32% de mulheres nesta cidade. 

Outro estudo, desenvolvido por Campos (2015) e cujo foco era analisar o perfil de 

instrutores de fitness, ratifica os resultados da presente pesquisa, relatando uma 

proporção de 55% de homens e 45% de mulheres atuando como instrutores de fitness. 
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Estes resultados demonstram também predominância de homens assumindo os postos 

de trabalho nos centros de fitness do Rio de Janeiro, contrapondo-se a proporção de 

47,7% de homens e 52,3% de mulheres na distribuição da população do Rio de Janeiro 

(IBGE, 2017).  

Esses dados remetem-nos a duas possibilidades de explicação para essa dissonância: 

a) a falta de interesse das mulheres pela prática profissional em Educação Física nesses 

centros, possibiidade menos provável em função da quantidade delas que buscam 

formação em Educação Física na modalidade bacharelado, ou b) dificuldades para as 

mulheres terem acesso a estes postos de trabalho, por questões de discriminação no 

mercado de tabalho, restrição essa encontrada em muitos outros segmentos profissionais 

no Brasil. 

No que diz respeito ao tempo de formação acadêmica em Educação Física desses 

profissionais, obteve-se a predominância do intervalo entre 6-10 anos com 33,5%, 

observando que associando este grupo ao imediatamente anterior, compreendido entre 

1-5 anos, com 24,4%, e ao imediatamente posterior, 11-15 anos, chega-se a uma 

frequência de 73,1%, ao mesmo tempo em que se observa uma redução contundente 

das frequências nos intervalos subsequentes. 

Antunes (2003) relata, em pesquisa já citada anteriormente, 23,1% com menos de 2 anos 

de experiência no trabalho, 36,9% entre 2-5 anos, 27,7% com 6-10 anos e, apenas, 10,8% 

com mais de 10 anos de exercício profissional.  

 

Este resultado, além de corroborar aqueles encontrados na pesquisa em tela, 

evidenciando uma predominância de profissionais atuando na parte operacional da 

profissão, por período máximo de 15 anos após a inserção no mercado de trabalho. Este 

dado é, de certa forma, preocupante, se considerarmos que profissionais no Brasil 

precisam, segundo a legislação previdenciária em vigor, exercer seu trabalho por período 

mínimo de 30 anos para fazer jus a aposentar-se (BRASIL, 2017).  

 

Logo, se encontramos um tempo máximo predominante de exercício profissional de 15 

anos, há que se pensar na possibilidade do segmento fitness, o que mais emprega 

bacharéis em Educação Física no Brasil e no Rio de Janeiro, ser destinado apenas a 

jovens. Este dado induz ao entendimento de que a carreira deles é de curta duração, 

suscitando uma preocupação quanto ao fato de que, não estarão fazendo parte da 

população economicamente ativa, por terem reduzidas as suas chances de atuar nessa 

atividade, para a qual dedicaram suas especializações e acumularam experiência 

profissional. 
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No que tange ao questionamento de terem cursado algum tipo de aprofundamento da 

graduação, obteve-se a resposta afirmativa desse investimento por 67,1% dos sujeitos, 

declarando terem cursado uma especialização no nível lato-sensu. Ainda assim, destaca-

se a incidência de 32,9% que declara não ter realizado qualquer tipo de especialização 

após a graduação, o que sinaliza para uma potencial desatualização de conhecimentos 

por parte desses sujeitos.  

Estes números são confrontados, e se opõem, aos resultados encontrados na pesquisa 

de Antunes (2003), realizada nas cidades de Presidente Prudente, Rio Claro, Bauru e 

Campinas, todas no estado de São Paulo/Brasil, a qual relata a incidência de apenas 

15,4% cursando pós-graduação lato-sensu quando submetido ao questionamento “como 

fazem para manter-se atualizados na profissão?” 

 

No estudo deste mesmo autor, quando os profissionais foram indagados sobre fatores 

que consideravam relevantes para uma atuação profissional de excelência, tivemos no 

“conhecimento teórico e científico”, uma frequência de 98,5% dos sujeitos, o que significa 

dizer que manter-se atualizado é um fator essencial para tal exercício profissional.  

 

Porém, e em certa medida este resultado confronta aqueles que verificamos na pesquisa 

aqui apresentada, quando foram arguidos sobre a forma pela qual se atualizam nesses 

mesmos conhecimentos, encontramos apenas 15,4% dentre os 130 sujeitos, declarando 

cursar uma pós-graduação com esse propósito. 

 

Além disso, encontramos divergência entre os resultados obtidos na pesquisa em tela 

com aqueles obtidos na investigação empreendida por Vieira & Carneiro Jr. (2010) sobre 

perfil do profissional de academias na cidade de Ubá, estado de Minas Gerais – Brasil, 

quando apresentam apenas 23% dos 60 profissionais atuantes em 24 centros de fitness 

da região, cursando ou tendo cursado uma pós-graduação lato-sensu. 

 

Quanto ao aprofundamento na formação no nível stricto-sensu (mestrado e 

doutoramento), obteve-se uma resposta de 8,4% para o mestrado e nula (0%) para o 

doutoramento, o que configura um reduzido nível de interesse pela perspectiva 

investigativa neste segmento profissional, sugerindo, portanto, que a produção científica 

voltada para o segmento fitness não é empreendida por quem nele efetivamente atua. 
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Este resultado corrobora os achados nos estudos de Antunes (2003), Pereira & de Paula 

(2007) e Vieira & Carneiro Jr. (2010) que apresentaram como nula (0%) a participação 

desses profissionais atuantes em centros de fitness em algum tipo de programa de pós-

graduação stricto sensu, ainda que a oferta desse tipo de programa em seus respectivos 

estados seja uma realidade. 

No que diz respeito as preferências por especializações daqueles profissionais que as 

cursaram, a pesquisa apresenta como área de maior incidência de procura, a 

especialização em Musculação e Personal Training, com 38% das escolhas pelos 

profissionais pesquisados. Tal frequência é derivada do crescimento numérico, nesses 

últimos anos, de centros de fitness nos quais a atividade predominante é a oferta de 

serviços relacionados ao treinamento personalizado, induzindo, assim, a uma maior 

oferta de oportunidades de trabalho nessa modalidade. 

Este crescimento é incrementado, sobretudo, pela expansão da rede Smar Fit®, hoje a 

maior rede de academias do Brasil e cujos dados numéricos desse crescimento foram 

descrito na revisão da literatura, com perspectiva de abertura de mais 30 unidades por 

ano até 2020, e outras 20 por cada ano subsequente, para atender a um total de 4% da 

população da América Latina, cuja prioridade nos serviços ofertados é o treinamento de 

força e as atividades aeróbicas indoor (SmartFit, 2018). 

Associado a esses dados, temos ainda que os profissionais pesquisados, quando foram 

arguidos sobre suas preferências em relação as possíveis áreas de atuação profissional, 

informaram que é exatamente nsse segmento do mercado de trabalho que pretendem 

atuar, o que explica e corrobora as informações descritas anteriormente quando se 

discutia as escolhas pela especialização profissional.  

Atrelado a essas informações, a área de maior incidência de atuação foi o treinamento 

personalizado (personal training), com 21,6%, seguida da área de musculação, com 

18,3% do total de opções. Esses dados apresentam forte alinhamento com as escolhas 

pelas especializações supracitadas, exatamente por ser no ambiente da musculação, que 

o serviço de treinamento personalizado se materializa e efetivamente prestado nos 

centros de fitness do RJ. 

Este dado é verificável na medida em que as 2 maiores redes de centros de fitness 

brasileiras, Smar Fit® e Bodytech®, respectivamente com 277 e 103 unidades no país e 

28 e 20 no Rio de Janeiro, têm planos específicos para a entrega a clientes de 

treinamento personalizado até mesmo para profissionais que não estejam em seus 

quadros funcionais com vínculo empregatício (SmartFit, 2017; Bodytech, 2017). 
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Abordando agora a construção de um modelo conceitual que fosse aplicável 

especificamente a profissionais atuantes nesses centros de fitness no Rio de Janeiro, 

objeto inicial da pesquisa, e agindo em consonância com o que foi feito no grupo 

composto por gestores, optou-se pela redução do tamanho do instrumento (no. de itens) 

e na consequente reorganização das dimensões originais, buscando a otimização de sua 

aplicação sem perda de qualidade, e utilizando a AFE como técnica. 

Além disso, justifica-se a abordagem dos recursos humanos numa pesquisa sobre 

qualidade dos seviços, pelo fato desses serem realizações subjetivas nas suas entregas, 

mas totalmente objetivas em termos de julgamentos da forma como isso acontece pelos 

clientes, segundo critérios definidos por eles, mas que se materializam naqueles que 

fazem a entrega objetiva (Lovelock, Wirtz, & Hemzo, 2011; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 

2011; Maia, 2015).  

No que diz respeito à redução do número de itens em instrumentos de pesquisa, e sua 

interferência nos resultados da investigação, reiteramos a posição defendida por Melo & 

Bianchi (2015) quando afirmam que instrumentos extensos podem gerar resultados 

indevidos e pouco úteis ao mesmo empo em que instrumentos curtos em excesso podem 

deixar de capturar o que era essencial à investigação.  

 

Em síntese, estes autores recomendam que se faça o melhor, com o instrumento mais 

adequado para quem o aplica, e mais agradável possível para quem o responde. 

 

No que tange à estrutura fatorial extraída do modelo original, consideramos, tal qual no 

subgrupo anterior, válidos e aceitos os valores obtidos neste grupo amostral. 

Respaldamos tal afirmativa, no posicionamento de Conway & Huffcut (2003); Bido, 

Mantovani, & Cohen (2016), quando afirmam ser adequado e consistente, todas as vezes 

em que o primeiro fator extraído não-rotacionado tiver autovalor maior que 1, o que no 

caso do subgrupo de recursos humanos, adotou um autovalor >2. 

Tratando da consistência interna dos itens que compunham o instrumento original, e 

tomando como base os valores de Teste de Normalidade (KMO) encontrados nos 

resultados (0,73), pode-se inferir, baseado nas recomendações de Figueiredo Filho & 

Silva Júnior (2010); Pestana & Gageiro (2014), que as dimensões propostas por James, 

Karsh, & Sainfort (2003) mostraram-se adequadas para utilização inicial como base para 

a construção do modelo conceitual objetivado na presente pesquisa, em relação aos 

gestores dos centros de fitness no Rio de Janeiro.  
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Tratando agora da construção do modelo conceitual e de um instrumento aplicável 

especificamente a recursos humanos em centros de fitness no Rio de Janeiro, optou-se 

por uma redução em seu tamanho (no. de itens) e na consequente reorganização das 

suas dimensões, utilizando-se para isso a técnica da AFE. 

Em relação a eficácia dos resultados obtidos com aplicação da AFE, assumimos ter 
atendido e superado as quantidades consideradas mínimas pela literatura para aplicação 
adequada da técnica. Encontramos sustentação nessa afirmativa em Conway & Huffcut 
(2003); Bido, Mantovani, & Cohen (2016) quando afirmam que para a aplicação da AFE 
é necessário um número superior a 100 deles (foram 164 profissionais) com um mínimo 
de 5 itens para cada um, conferindo assim robustez e consistência aos resultados. 

Diante desses dados, e após a criação do novo instrumento, gerado a partir da aplicação 

da AFE, modificado de 40 itens e 4 dimensões, para 18 itens distribuídos por 5 

dimensões, com saturação de 61,7% da variância comum dos dados, autovalor > 2 e 

KMO=0,733, podemos afirmar que os itens e respectivas dimensões são tecnicamente 

adequados e consistentes. 

Por derradeiro, e levando em conta os valores encontrados para o alfa de Cronbach, 

situados entre o valor mínimo de 0,74 na dimensão “ambiência e prazos” e máximo de 

0,87 na dimensão “autonomia, senso de equipe e agilidade”, é possível afirmar, também, 

que os mesmos atendem as exigências integralmente descritas pela literatura de 

referência nesse aspecto. 

 

Estes valores, tal qual aqueles encontrados no subgrupo anterior, apresentam 

alinhamento positivo ao estudo de Quaresma (2008), no que diz respeito ao instrumento 

aplicado aos recursos humanos em sua pesquisa, e cuja variação nos valores do α de 

Cronbach posicionaram-se entre 0,75 e 0,83, validando com isso seu instrumento final na 

construção de um modelo conceitual para avaliação da qualidade de serviços em campos 

de golf em Portugal, na perspectiva dos recursos humanos. 

 

Além disso, encontramos consonância com uma investigação realizada por Almeida, 

Santos, & Costa (2010), cujo objetivo foi avaliar o desempenho da qualidade na saúde 

pública na cidade de Guaratinguetá, estado de São Paulo/Brasil, por meio da aplicação 

de um questionário nas suas UBS – Unidades Básicas de Saúde. 
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Com propósito de mensurar a confiabilidade da escala e dos resultados obtidos com seu 

uso, foi utilizando o alfa de Cronbach, e seus valores mínimo e máximo situaram-se no 

intervalo compreendido entre 0,70 e 0,84, confirmando a confiabilidade da escala adotada 

de acordo com Streiner (2003) e conferindo relevância e robustez à pesquisa por ele 

realizada. 

 

Assim como vários outros autores, para este, o valor mínimo aceitável para o alfa de 

Cronbach é 0,70, já que, abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada é 

considerada baixa. Para ele, valores aceitáveis situam-se na faixa de 0,80 e 0,90. Acima 

dessa faixa pode-se considerar que há redundância, ou seja, vários itens estão medindo 

exatamente o mesmo elemento de um determinado constructo e, portanto, esses itens 

devem ser eliminados (Streiner, 2003). 

 

Portanto, a consistência interna encontrada nos fatores da pesquisa aqui apresentada, 

permite-nos inferir que, as dimensões e seus respectivos itens, gerados a partir da AFE, 

para aplicação específica com recursos humanos atuantes em centros de fitness no Rio 

de Janeiro, são tecnicamente válidas e adequadas (Nunally & Bernstein, 1994; Oviedo & 

Campo-Arias, 2005; Quaresma, 2008; Thomas, Nelson & Silverman, 2009; Pestana & 

Gageiro, 2014). 

 

Diante dessas evidências, é possível afirmar que o modelo conceitual construído é 

igualmente válido e eficaz, do ponto de vista da sua utilização com gestores atuantes em 

centros de fitness no Rio de Janeiro. 

 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES 
 

Reitera-se aqui, tal qual foi feito nos dois grupos amostrais anteriores, que embora a 

análise desses dados não fosse o objeto principal da investigação, fazê-lo, possibilitou a 

análise de diferentes aspectos relacionados direta e objetivamente, ao modus operandi 

do consumo de serviços por essas pessoas nas empresas pesquisadas e, das quais, elas 

são clientes regulares. Estes dados são, em síntese, demonstrativos da percepção 

dessas pessoas sobre a qualidade das entregas pelas quais pagam de modo igualmente 

regular. 
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Primeiramente, no que diz respeito as idades dos clientes, tivemos a predominância do 

intervalo 21-30 anos, com 44,9%, seguido, pela ordem de frequência, a faixa etária 51-

60 anos, com 24,2%. A predominância das idades até os 30 anos, corrobora dados 

colhidos em diversas investigações desenvolvidas em diferentes estados do Brasil. 

 

No estado de Minas Gerais/Brasil, buscando identificar fatores geradores de adesão e 

manutenção da prática de exercícios físicos em centros de fitness, Lopes & Chiapeta 

(2010) encontraram, corroborando a pesquisa em tela, a predominância de praticantes 

na faixa etária até 30 anos com 57,1% do total de 91 sujeitos pesquisados. 

 

Com a mesma clareza, e corroborando os resultados da pesquisa em tela, Braga & Dalke 

(2009), em uma pesquisa com 65 sujeitos sobre motivos de adesão e permanência de 

adultos as práticas físicas, em centros de fitness na cidade de Curitiba/Paraná, relatam 

72,1% dos sujeitos posicionados na faixa etária até 30 anos. 

 

Em uma outra investigação, realizada na cidade de Ubá/Minas Gerais, cujo foco era 

descrever as razões de prática de exercícios físicos em centros de fitness, Lima & Maffia 

(2010) relatam a mesma predominância, expressa por uma frequência de 62% de 

pessoas com idade até os 30 anos. 

 

Da mesma forma, Balbinotti & Capozzoli (2008) descrevem, em uma investigação 

desenvolvida no estado do Rio Grande do Sul, na qual procuravam descrever os motivos 

da prática regular de exercícios em centros de fitness, que a população com até 30 anos 

compunha 77,7% em um universo de 300 sujeitos pesquisados. 

 

Ainda ratificando os resultados encontrados na presente investigação, Modesto, Ulbricht, 

& Neves (2016) relatam, em pesquisa realizada na cidade de Curitiba, região sul do Brasil, 

realizada com propósito de verificar índices de satisfação de clientes em centros de 

fitness, 45,6%, em um total de 921 sujeitos, pertencendo a faixa etária compreendida 

entre 20-29 anos. 

 

Em relação a distribuição por sexo dos sujeitos da pesquisa, obteve-se distribuição de 

51,4% do sexo feminino e 48,6% do sexo masculino, demonstrando assim uma diferença 

de 2,8% a favor do sexo feminino. 
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Estes números, confrontam os que foram encontrados em um recente estudo realizado 

pelo Ministério da Saúde brasileiro, denominado VIGITEL – Vigilância de Fatores de Risco 

e Proteção para Doenças por Inquérito Telefônico, entre fevereiro/dezembro de 2016, que 

demonstraram na população praticante de exercícios físicos, com excessão do público 

idoso, 41,2% com sexo masculino e 27,4% feminino (BRASIL, 2016).  

 

Porém, em várias investigações recentes, relacionadas a adesão e/ou satisfação de 

clientes ou ainda sobre critérios adotados para a escolha da prática de exercício físico 

em centros de fitness, a distribuição entre homens e mulheres corrobora integralmente 

os resultados obtidos na presente investigação (Dias, 2006; Tibola, Silva, Vieira, & Tontini, 

2011; Maia, 2015; Moraes, 2015; Rodrigues, 2015; Reis & De Bom, 2016; Modesto, 

Ulbricht, & Neves, 2016). 

 

Quanto ao tempo de prática regular de exercícios físicos em centros fitness desses 

beneficiários, obteve-se a predominância de valores maiores do que 6 anos, equivalendo 

a frequência de 29,7% do total de sujeitos respondentes. 

Este dado, quando somado ao quantitativo obtido nos intervalos imediatamente 

anteriores, no mínimo 1 ano de prática regular de exercícios, nos remete a um total de 

80,7% do total de sujeitos.  

Em um estudo semelhante, realizado por Braga & Dalke (2009), 70,7% dos sujeitos 

pesquisados declararam-se praticantes de exercícios em centros de fitness a período 

maior do que 1 ano, corroborando assim os resultados encontrados na presente 

pesquisa. 

 
Esses números, convergem para o entendimento de que, efetivamente, os sujeitos 

pesquisados são qualificados como pessoas com elevado grau de aderência à essa 

prática ou, segundo o modelo transteórético descrito por Prochaska (2013) na fase de 

“manutenção”, com modificações efetivas e positivas de seu comportamento em relação 

a prática de exercícios físicos (Saba; 2001). 

Já em relação ao tempo de prática de exercícios físicos, agora especificamente no centro 

de fitness pesquisado, e adotando os mesmos intervalos usados no item anterior, obteve-

se a prevalência do tempo de relacionamento entre 1-2 anos com uma frequência de 

49,9% do total de sujeitos. 
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Esses dados, representam um tempo de relacionamento ainda pequeno entre os sujeitos 

pesquisados e os prestadores dos serviços que os mesmos consomem, o que revela um 

nível de “vulnerabilidade” da empresa no relacionamento com seus clientes, em relação 

as empresas concorrentes.  

Tal afirmativa, fundamenta-se na premissa de que o tempo de relacionamento, quando 

acompanhado pela satisfação com as entregas pelo prestador do serviço, torna-se 

inversamente proporcional a tendência de evasão desses clientes, em direção a 

concorrentes, bastando para isso que se mantenham plenamente atendidos em suas 

demandas (Albrecht & Lawrence, 1992; Corrêa & Caon, 2009; Lovelock, Wirtz, & Hemzo, 

2011; Kotler & Armstrong, 2015). 

Porém, e este é um dado relevante para os gestores dessas empresas, há inúmeros 

autores que descrevem a migração de clientes para empresas concorrentes, por opção 

deles mesmos, mesmo em situações de satisfação declarada deles em relação as 

empresas que deixaram para consumir serviços em uma outra.  

Quando indagados sobre as razões de troca, esses clientes relatam causas que vão 

desde preços mais atrativos até a simples necessidade de variar nas escolhas de 

serviços, ambientes ou mesmo de modalidades praticadas, o que representa a busca 

constante por diferenciação no consumo dos serviços fitness (Gummesson, 2009) 

(Lovelock, Wirtz, & Hemzo, 2011); (Saba & Antunes, 2012). 

Em relação ao conjunto de serviços consumidos, traduzidos pelas modalidades 

praticadas nos centros de fitness investigados, obteve-se a predominância do consumo 

da atividade “musculação”. Considerando que lhes era facultado assinalar tantas 

modalidades quantas fossem efetivamente praticadas por eles no centro de fitness ao 

qual estavam vinculados obteve-se, como resultado, 73,4% dos sujeitos pesquisados 

como sendo consumidores desse produto nos centros onde estavam vinculados à época 

da pesquisa. 

Corroborando este resultado, Modesto, Ulbricht, & Neves (2016) descreveram, na 

pesquisa realizada na cidade de Curitiba/Brasil, que os serviços mais utilizados por 

ambos os sexos, dentre 921 praticantes de exercícios em centros de fitness, foi o 

treinamento resistido (musculação), com um total de 64,2% de preferência para homens 

e 59,8% para mulheres. 
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Partindo dos números descritos anteriormente, tanto em relação a área de maior 

incidência de atuação profissional (musculação), como também a maior incidência de 

procura por especializações por parte deles (Musculação e Personal Training), legitima-

se o conceito econômico denominado teoria da oferta x procura, criado por Adam Smith 

e descrito por O´Rouke (2008), no qual “demanda” representa a quantidade de interesse 

de consumo por um determinado bem ou serviço, enquanto “oferta” é a quantidade de 

disponibilidade deste bem ou serviço para consumo.  

Além disso, o resultado encontrado na presente pesquisa corrobora um estudo realizado 

por Rufino, Soares & Santos (2000), que buscava verificar as características dos 

frequentadores de centros de fitness no Rio Gde. do Sul/Brasil, com um total de 1139 

sujeitos, no qual, 49% deles declararam-se praticantes da musculação, ficando o 

percentual restante distribuído por todas as demais modalidades oferecidas para 

consumo. 

Da mesma forma, nossos resultados são legitimados por uma outra investigação, 

empreendida na cidade de Goiânia, estado de Goiás/Brasil, que buscava analisar o perfil 

e comportamento de compra de produtos fitness. Nessa pesquisa, realizada com 562 

clientes regulares, foi demonstrado que, de todos os produtos disponíveis na academia 

46% praticavam musculação de forma exclusiva. Além disso, do total de 48% de clientes 

que praticavam mais de uma atividade, 100% tinha a musculação como uma dessas 

escolhas.  

 

Assim, é válido associar a modalidade musculação, representada pela maior demanda 

de consumidores, com a maior quantidade de oportunidades de atuação profissional e, 

por conseguinte, aquela mais procurada pelos recursos humanos, quando estes buscam 

uma especialização profissional. 

Por derradeiro, analisando a quantidade de modalidades consumidas pelos beneficiários 

dos centros de fitness pesquisados, obteve-se como número de maior frequência 3 

modalidades, constituindo-se em 33,3% do total de sujeitos.  

Registre-se como dado adicional, mas não menos relevante que, o consumo efetivo de 

modalidades foi quantificado, dentre todas aquelas oferecidas pelos centos de fitness, no 

intervalo compreendido entre apenas 2-4 modalidades, com 75,7% do total de sujeitos.  

Este resultado nos permite inferir que, o comportamento de consumo dos serviços fitness 

nesses centros não está diretamente ligado à quantidade de ofertas pelas empresas 

fitness, mas sim pelas necessidades e interesses dos clientes, induzindo-nos ao 
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entendimento de que, o design do portfólio de modalidades desses centros, poderia ser 

concebido sob a ótica das demandas “reais” de clientes, e não numa expectativa de 

demandas deles. Agir sob essa ótica, considerando os resultados aqui descritos, 

implicaria numa redução de custos pelas empresas a partir da otimização do consumo de 

seus clientes. 

Em continuidade, e abordando a construção de um modelo conceitual que fosse aplicável 

especificamente a clientes de centros de fitness no Rio de Janeiro, objeto inicial da 

pesquisa, e alinhado ao que foi empreendido nos dois grupos amostrais anteriores, optou-

se pela redução do tamanho do instrumento (no. de itens) e na consequente 

reorganização das dimensões originais, buscando a otimização de sua aplicação sem 

perda de qualidade, utilizando a AFE como técnica. 

Além disso, justifica-se a abordagem dos clientes numa pesquisa sobre qualidade dos 

seviços, exatamente pelo fato desses serem os criadores dos critérios que decidem a 

continuidade, ou não de uma relação de consumo, que se materializa naqueles que fazem 

a entrega objetiva dos serviços, mas que depende das percepções de quem os recebe 

para efetivar-se como algo de qualidade, ou não (Lovelock & Wright, 2003; Lovelock, 

Wirtz, & Hemzo, 2011; Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2011).  

Justifica-se também a investigação sobre a qualidade dos serviços prestados em centros 

de fitness, sob o ponto de vista de quem os consome, pelo fato da visão deles ser a 

prevalente e decisiva pela compra, em função de serem os usuários diretos e, portanto, 

os mais impactados por sua qualidade, ou pela falta dela, como afirmam Chelladurai & 

Chang (2000). 

No que diz respeito à redução do número de itens em instrumentos de pesquisa, nos 

reportamos as justificativas apresentadas nos subgrupos anteriores, posto que fazem 

parte da mesma investigação, doferindo apenas da ótica de suas análises sobre 

qualidade dos serviços. 

 

No que tange à estrutura fatorial extraída do modelo original, consideramos, tal qual nos 

subgrupos antecedentes, como válidos e aceitos os valores obtidos neste grupo amostral. 

Tal qual já o fizemos nesses subgrupos, embasamos tal afirmativa, no posicionamento 

de Conway & Huffcut (2003); Bido, Mantovani, & Cohen (2016), quando afirmam ser 

adequado e consistente, todas as vezes em que o primeiro fator extraído não-rotacionado 

tiver autovalor maior que 1, o que no caso do subgrupo de clientes também foi adotado 

um autovalor >2. 
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Tratando da consistência interna dos itens que compunham o instrumento original, e 

tomando como base os valores de Teste de Normalidade (KMO) encontrados nos 

resultados (0,61), pode-se inferir, baseado nas recomendações de Figueiredo Filho & 

Silva Júnior (2010); Pestana & Gageiro (2014), que as dimensões propostas por Ko & 

Pastore (2005) mostraram-se adequadas para utilização inicial como base para a 

construção do modelo conceitual objetivado na presente pesquisa, em relação aos 

clientes dos centros de fitness no Rio de Janeiro.  

Tratando agora da construção do modelo conceitual e de um instrumento aplicável 

especificamente a clientes de centros de fitness no Rio de Janeiro, optou-se por uma 

redução em seu tamanho (no. de itens) e na consequente reorganização das suas 

dimensões, utilizando-se para isso a técnica da AFE. 

No que diz respeito a eficácia dos resultados obtidos com aplicação da AFE, assumimos 
ter atendido e superado as quantidades consideradas mínimas pela literatura para 
aplicação adequada da técnica. Encontramos sustentação para tal afirmativa na posição 
de Hair Jr., Black, Babin, Anderson, & Tatham, (2009); Bido, Mantovani, & Cohen, 2016) 
que afirmam, em relação ao número de casos, que para a aplicação da AFE é necessário 
um número superior a 100 deles (foram 657 clientes) com um mínimo de 5 itens para 
cada um, o que confere mais robustez e consistência aos resultados. 

Diante desses dados, e após a criação do novo instrumento, gerado a partir da aplicação 

da AFE, modificado de 40 itens e 4 dimensões, para 18 itens distribuídos por 5 

dimensões, com saturação de 61,7% da variância comum dos dados, autovalor > 2 e 

KMO=0,733, podemos afirmar que os itens e respectivas dimensões são tecnicamente 

adequados e consistentes. 

Portanto, a consistência interna demonstrada acima, permite-nos inferir que, as 

dimensões e seus respectivos itens, gerados a partir da AFE, para aplicação específica 

com clientes de empresas fitness no Rio de Janeiro, são plenamente válidas e 

adequadas, além de mostrarem-se eficazes na avaliação da qualidade dos serviços sob 

a ótica de clientes dessas empresas (Nunally & Bernstein, 1994; Oviedo & Campo-Arias, 

2005; Quaresma, 2008; Thomas, Nelson & Silverman, 2009; Pestana & Gageiro, 2014). 

 

Figueiredo Filho & Silva Júnior, (2010) corroboram esses resultados ao afirmar que, a 

matriz de correlações deve exibir a maior parte dos coeficientes com valor acima de 0,30, 

no teste de Kaiser-Meyer-Olklin (KMO). Da mesma forma, Hair et al. (2006) 

recomendavam 0,50 como patamar aceitável para esse teste, o que legitima a validade 

da pesquisa em tela. 
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Por derradeiro, e levando em conta os valores encontrados para o alfa de Cronbach, 

situados entre o valor mínimo de 0,78 na dimensão “adequação ao uso” e máximo de 

0,95 na dimensão “qualidade dos resultados”, é possível afirmar que os mesmos atendem 

as exigências descritas pela literatura de referência (α>0,70). 

 

Estes valores, tal qual os que se apresentaram nos subgrupos anteriores, criam um 

alinhamento positivo ao estudo de Quaresma (2008), que goza de semelhança com o que 

aqui se apresenta em termos de objetivos, e cuja variação do α de Cronbach no 

instrumento voltado aos clientes, posicionou-se entre os valores 0,74 a 0,89, validando 

com isso seu instrumento final destinado a este subgrupo amostral. 

 

Além disso, nossos resultados ratificam a pesquisa realizada por Calarge, Fujii, Santana, 

Silva, & Miguel (2016), numa investigação que adotou a escala SERVQUAL como 

instrumento.  Nele, e em função dos valores mínimo e máximo para o alfa de Cronbach, 

situados entre 0,88 e 0,89, todos os itens foram considerados relevantes para 

mensuração das dimensões analisadas no questionário, confirmando a confiabilidade da 

escala adotada de acordo com Hair Jr., Black, Babin, Anderson, & Tatham (2009). 
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1. CONCLUSÕES 

 
Primeiramente, e atendendo aos objetivos inicialmente formulados para a pesquisa que 

se apresenta, conclui-se que a estrutura fatorial encontrada nos três instrumentos 

construídos e aplicáveis em centros de fitness no Rio de Janeiro, é boa e aceitável para 

a avaliação da qualidade de serviços nesses centros. Sendo assim, o modelo proposto 

possui validade fatorial e consistência interna adequadas, autorizando-nos, portanto, 

adotar sua utilização na cidade do Rio de Janeiro, considerando a lacuna existente na 

avaliação da percepção de qualidade em serviços, sob a ótica de outros atores, uma vez 

que os instrumentos existentes consideram apenas a perspectiva de um desses atores 

ou, no máximo, dois deles (clientes ou gestores). 

 
Além disso, foram obtidos dados bastante representativos do universo estudado, que 

permitiram inferir conclusões igualmente relevantes, exatamente por terem a 

potencialidade de agregar valor as tomadas de decisões de gestores e recursos humanos 

(professores atuantes) no sentido de gerar incrementos ao grau de satisfação dos clientes 

com as entregas que lhes são feitas em serviços fitness. São elas: 

 

a)  Os gestores de centros de fitness no Rio de Janeiro são, em sua grande maioria adultos-

jovens, em sua maioria do sexo masculino (denotando uma discriminação velada das 

mulheres, em maior quantidade no mercado de trabalho da profissão), são pouco ou nada 

experientes nessa função, têm graduação em Educação Física mas não foram formados 

na esfera acadêmica para seu exercício, mantém-se no cargo por ser uma forma de status 

associado à perspectiva de aumentar seus ganhos financeiros em relação à atividade 

operacional em fitness, não vislumbram ascender a outros níveis na carreira e pouco 

buscam aperfeiçoar-se tecnicamente para esta atividade profissional.  

 

Quando buscam aperfeiçoar-se, na maioria das vezes, o fazem apenas na dimensão 

técnica. Além disso, têm um número elevado de colaboradores sob sua responsabilidade, 

embora não tenham formação e nem estratégias para gerenciar equipes e nem participam 

de qualquer programa de educação continuada em suas empresas voltadas a isso, 

embora tenham em suas rotinas, tomadas de decisões em relação a gestão de pessoas, 

recursos, custos e relacionamentos com clientes, ainda que não tenham desenvolvido as 

competências necessárias para fazê-lo em um nível de excelência como é exigido pelas 

empresas onde atuam, o que implica na rotatividade nesses cargos; 
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b)  Os recursos humanos, por sua vez, são profissionais igualmente adultos-jovens, com 

discreta predominância do sexo masculino, o que reforça a afirmativa no item anterior 

sobre a discriminação feminina para a função gerencial, plenamente graduados em 

Educação Física e com tempo de atuação no mercado praticamente limitado a 15 anos, 

ou seja, a metade da exigência de trabalho para vislumbrar a aposentadoria, o que 

representa a possibilidade real de suas carreiras não poderem evoluir no exercício dessa 

atividade profissional.  

Além disso, embora com maioria declarando ter cursado especialização na área de 

treinamento de força (a mais procurada), há um contingente grande de profissionais 

desatualizados, sem cursar qualquer especialização. A atividade de pesquisa não faz 

parte do universo desses profissionais, o que reforça a tese da desatualização descrita 

acima. A área de treinamento de força é a mais procurada para trabalhar e, por isso, 

sendo a que menos remunera, temos um cenário propício para a desistência da profissão, 

o que, de fato, tem ocorrido progressivamente; 

 

c) Em relação aos clientes, concluímos por uma população predominantemente jovem, até 

30 anos, como sendo a maioria de praticantes de exercícios nos centros fitness, de 

natureza feminina, praticando exercícios há mais de 6 anos, mas com um relacionamento 

de curta duração com a empresa, o que significa alto grau de aderência associado a baixo 

grau de fidelização desses clientes as empresas e seus serviços. Quanto ao consumo de 

serviços nesses centros, conclue-se por uma predominância do consumo da atividade de 

treinamento resistido acompanhado de 2-4 modalidades, o que nos remete ao 

entendimento que esses centros poderiam otimizar seus custos e, portanto, praticar 

preços mais ajustados à realidade brasileira a partir da redução do número de 

modalidades oferecidas e seus custos fixos. 
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2. RECOMENDAÇÕES DE NOVAS INVESTIGAÇÕES 

 
Diante dos resultados obtidos na pesquisa que se apresenta, foi evidente a validade dos 

instrumentos aplicáveis a gestores, recursos humanos e clientes em centro de fitness na 

cidade do Rio de Janeiro, com vistas à avaliação da qualidade de seus serviços numa 

perspectiva tridimensional. 

 

Esses resultados nos expuseram as dimensões e itens que devem ser adotados para 

identificar, com precisão e objetividade, as percepções desses três grupos de atores no 

que tange à qualidade dos serviços que essas empresas entregam à sociedade dessa 

cidade. Diante desses dados, expõe-se a seguir, a título de recomendações orientadas a 

novas investigações, a partir do presente estudo, as seguintes sugestões: 

 

1) a ampliação desse estudo em outras capitais do país, notadamente aquelas com a maior 

demanda pela prática de exercícios em centros de fitness, de modo a criar um modelo 

conceitual de abrangência e aplicabilidade nacional para os instrumentos de avaliação da 

qualidade dos serviços prestados por elas à sociedade, sob a chancela do Conselho 

Federal de Educação Física (CONFEF);  

 

2) desenvolvimento, em extensão a esta pesquisa, de uma certificação hierárquica, baseada 

na interseção de indicadores de qualidade definidos por gestores, clientes e recursos 

humanos, tal qual existe na rede hoteleira brasileira e elaborada pelo Sistema Brasileiro 

de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), com vistas a possibilitar a 

competitividade justa entre os centros de fitness do Rio de Janeiro e do país, facilitando 

assim os clientes na execução de suas escolhas e a elevação do padrão de qualidade na 

prestação de serviços nesse segmento; 

 
3) construção, como uma extensão dessa pesquisa, de uma classificação hierárquica, no 

que tange aos diversos aspectos da gestão de pessoas nesses centros de fitness, de tal 

modo a criar padrões de referência para o exercício profissional com qualidade, nos 

moldes do prêmio Great Place to Work™. 
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INSTRUMENTO ORIGINAL APLICADO AOS GESTORES 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Departamento de Desporto 
Doutoramento em Ciências do Desporto – Gestão do Desporto 

 
 

QUESTIONÁRIO PARA GESTORES DOS CENTROS DE FITNESS 
 
 

NA ACADEMIA ONDE VOCÊ É GESTOR, COMO PERCEBE OS SEGUINTES ITENS? 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. Cada membro da empresa aprende sempre com as próprias atividades e/ou 

desempenhos e com as dos outros.  
       

2. Na nossa empresa as decisões são baseadas em informação concreta e verdadeira 
em relação ao desempenho de toda a organização.  

       

3. Nossa empresa é ágil, flexível e responsável, em relação aos stakeholders.         
4. A informação reunida na nossa empresa é usada para estabelecer e implementar 

estratégias e objetivos de curto, médio e longo prazo.  
       

5. Nesta empresa recrutamos e desenvolvemos nossos colaboradores de acordo com as 
competências e necessidades da organização.  

       

6. Nossa empresa tem capacidade para acompanhar mudanças internas de atualização 
de recursos e colaboradores. 

       

7. Nossa empresa tem como regra a análise constante do cenário e as tendências do 
segmento. 

       

8. Nesta empresa reconhecemos, recompensamos e assistimos as pessoas, gerando 
seu envolvimento e sua lealdade.  

       

9. Nossa empresa tem a noção do impacto na comunidade local e investe no sentido de 
minimizar qualquer impacto adverso.  

       

10. Nossa empresa tem capacidade para acompanhar a mudança externa (mercado, 
fornecedores e clientes).  

       

11. Nossa empresa procura e promove oportunidades de trabalho com a sociedade em 
projetos com benefícios mútuos.  

       

12. Nossa empresa constrói e mantém excelentes relações com todos os seus clientes.         
13. Na nossa empresa são implementadas políticas, estratégias e objetivos, através de 

um conjunto de processos claramente definidos.  
       

14. Nossa empresa identifica riscos com base em indicadores de desempenho sólidos.         
15. A nossa empresa monitora as percepções dos clientes e age prontamente no sentido 

de atender suas expectativas.  
       

16. Pela nossa experiência entendemos que as parcerias nem sempre são construídas 
com uma relação sustentável e baseada na confiança mútua, respeito e transparência.   

       

17. Decisões gerenciais nesta empresa são tomadas com base em indicadores objetivos e 
voltados a este propósito 

       

18. Nossa empresa entende claramente a necessidade de gerar valor econômico para 
investidores e colaboradores. 

       

19. Nossa empresa compreende intimamente seus clientes.        

20. Nossa empresa monitora e revê o desempenho de outras organizações congêneres.         
21. Nesta empresa reconhecemos a importância crescente do capital intelectual das 

pessoas utilizável em benefício do negócio. 
       

22. As práticas de desenvolvimento sustentável de nossa empresa atendem as dimensões 
econômica, social e ambiental. 

       

23. Nossos colaboradores agem sempre na empresa sob a ótica da geração de valor para 
o negócio. 

       

24. Na nossa empresa preparamos as pessoas para receber mudanças, em termos 
operacionais ou em termos das capacidades pessoais.  

       

25. Na nossa empresa não existem barreiras arquitetônicas de qualquer natureza e em 
qualquer setor para o pleno acesso de pessoas com mobilidade reduzida 

       

26. Nossa empresa efetua parcerias com outras empresas.         
27. Nossa empresa definiu um rumo claro de modo a inspirar e motivar seus 

colaboradores.  
       

28. Na nossa empresa realizamos benchmarking rigoroso, interna e externamente.  
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 1 2 3 4 5 6 7 
29. Na nossa empresa as decisões são baseadas em informação real e verdadeira em 
relação ao desempenho de outras empresas e da concorrência.  

       

30. Nossa empresa trabalha conjuntamente com os parceiros para alcançar objetivos 
partilhados, apoiando-se mutuamente em termos de experiência especializada, recursos e 
conhecimentos. 

       

29. Na nossa empresa compartilhamos o conhecimento das pessoas de modo a 
maximizar a aprendizagem de todos os colaboradores.  

       

30. Nossa empresa presta particular atenção e promove ativamente a sustentabilidade 
ecológica.  

       

31. A constância de propósitos confere à nossa empresa confiança interna e externa.         
32. Nossa empresa monitora e antecipa as necessidades e expectativas dos stakeholders.         
33. A responsabilidade social desta empresa se expressa nos nossos valores e na sua 

integração interna.  
       

34. Nossa empresa antecipa de forma eficaz as necessidades e expectativas dos clientes.         
35. Perante rápidas mudanças, nossa empresa demonstra capacidade para se adaptar e 

realinhar o rumo da sua organização.  
       

36. Independentemente da situação do mercado, nossa empresa buscar identificar 
possíveis cenários futuros. 

       

37. Em nossa empresa a VISÃO e MISSÃO são claras para todos os colaboradores.        
38. Na nossa empresa identificamos as necessidades que possibilitam a implementação 

de políticas e planos de ação na organização.  
       

39. Na nossa empresa lidera-se pelo exemplo que se transmite, trabalhando 
conjuntamente em atividades de melhoria.  

       

40. Nossa empresa monitora a atividade da concorrência e compreende as vantagens 
competitivas desta ação.  

       

41. É notório que as nossas parcerias incrementam valor acrescentado para os 
stakeholders. 

       

42. Nesta empresa o futuro do negócio é o combustível das ações do dia-a-dia dos 
colaboradores. 

       

43. Esta empresa tem como prática regular a realização de pesquisas para subsidiar 
tomadas de decisão. 

       

44. Nossa empresa é ágil e flexível quanto à capacidade de acompanhar as mudanças.         
45. Durante os períodos de turbulência, nossa empresa norteia-se pelo equilíbrio e pela 

constância de propósitos que inspiram confiança e geram envolvimento. 
       

46. Na nossa empresa o desenvolvimento pessoal é preconizado e apoiado, permitindo a 
realização de todo o seu potencial.  

       

47. Na nossa empresa existe abertura à identificação e utilização de ideias de todos os 
stakeholders.  

       

48. As parcerias com a concorrência convergem em benefícios mútuos.         
49. Na nossa empresa as pessoas procuram oportunidades de inovação e melhoria 

contínuas que tragam valor acrescentado.  
       

50. Nossa empresa presta particular atenção e promove ativamente a responsabilidade 
social no meio onde está inserida.  

       

51. Na nossa empresa as pessoas com mobilidade reduzida não encontram impedimentos 
para o acesso a todas as áreas e serviços 

       

52. Nossa empresa fideliza e retém clientes através de uma clara focalização nas 
necessidades e expectativas deles. 

       

53. A sustentabilidade ambiental é uma prática de nossa empresa e parte de seu valor 
advém desta prática. 

       

54. Na nossa empresa as pessoas são incentivadas a olhar para o futuro e para além das 
capacidades atuais.  

       

55. Nossa empresa estabeleceu valores, ética e uma cultura organizacional que confere 
uma identidade única e atrativa. 

       

56. A geração de valor social é uma das diretrizes desta empresa e faz parte do seu dia-a-
dia. 
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INSTRUMENTO ORIGINAL APLICADO AOS RECURSOS HUMANOS 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Departamento de Desporto 
Doutoramento em Ciências do Desporto – Gestão do Desporto 

 
QUESTIONÁRIO PARA RECURSOS HUMANOS DOS CENTROS DE FITNESS 

 
NA ACADEMIA ONDE VOCÊ TRABALHA, COMO PERCEBE OS SEGUINTES ITENS? 

 
 1 2 3 4 5 6 7 
1. Os funcionários desta empresa são encorajados para tomarem as suas próprias 

decisões. 
       

2. O ambiente de trabalho nesta empresa é algo impessoal.        
3. Os gestores desta empresa, normalmente, elogiam os funcionários quando fazem algo 

bem feito. 
       

4. São poucos os funcionários com responsabilidades importantes nesta empresa.        
5. A variedade e a mudança não são particularmente importantes para esta empresa.        
6. Os funcionários desta empresa têm liberdade para desempenhar tarefas de forma 

autônoma. 
       

7. Nesta empresa existe uma preocupação com o pleno atendimento de pessoas com 
algum tipo de deficiência na mobilidade. 

       

8. Nesta empresa existe uma constante preocupação em fazer cumprir os regulamentos.        
9. Os funcionários desta empresa raramente convivem juntos fora do local de trabalho.        
10. Esta empresa é um local de trabalho altamente eficaz e orientado.        
11. Nesta empresa existe uma pressão constante sobre os funcionários.        
12. Os gestores desta empresa raramente aceitam as críticas e sugestões dos seus 

funcionários 
       

13. Nesta empresa existe uma cultura para implementar ideias novas e diferentes.        
14. Nesta empresa desperdiça-se muito tempo devido à falta de eficiência.        
15. Nesta empresa os funcionários podem usar qualquer tipo de vestuário.        
16. Nesta empresa as tarefas executadas de modo diferenciado são valorizadas pela 

gestão. 
       

17. Nesta empresa os funcionários parecem estar unicamente cumprindo horário.        
18. Os funcionários desta empresa empenham-se ativamente na realização das suas 

tarefas. 
       

19. Os gestores desta empresa dão credibilidade às ideias propostas pelos funcionários.        
20. O trabalho que desempenho nesta empresa é realmente um desafio.        
21. Nesta empresa atribuição de funções e os regulamentos laborais são vagos e 

ambíguos. 
       

22. Nesta empresa espera-se que os funcionários desempenhem estritamente as funções.        
23. Os gestores desta empresa têm uma atitude de superioridade para com os funcionários.        
24. Esta empresa promove nos seus funcionários uma cultura de inovação.        
25. Nesta empresa os funcionários interessam-se pessoalmente uns pelos outros.        
26. Nesta empresa os funcionários não têm tempo para relaxar.        
27. Nesta empresa pessoas com deficiências na locomoção não têm pleno acesso a todos 

os serviços disponíveis. 
       

28. Nesta empresa há sempre muita urgência para concluir as respectivas tarefas.        
29. As atividades de trabalho desta empresa são bem planejadas.        
30. Nesta empresa existe uma política de não adiamento sucessivo das tarefas.        
31. Nesta empresa as tarefas e funções a desempenhar estão desorganizadas.        
32. Nesta empresa os gestores mantêm uma vigilância apertada sobre os funcionários.        
33. Nesta empresa há preocupação de garantir pleno acesso de pessoas com dificuldades 

de locomoção. 
       

34. Os funcionários desta empresa podem usar iniciativa própria para realizar as suas 
funções. 

       

35. Nesta empresa as responsabilidades dos gestores estão claramente definidas.        
36. Nos funcionários desta empresa raramente existe uma sobrecarga de trabalho.        
37. Quando um trabalhador é admitido, os outros funcionários ajudam-no a sentir-se 

integrado. 
       

38. No ambiente de trabalho desta empresa não há muito espírito de grupo.        
39. Nesta empresa ninguém trabalha mais do que o estritamente necessário.        
40. Os funcionários têm orgulho de trabalhar nesta empresa.        
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INSTRUMENTO ORIGINAL APLICADO AOS CLIENTES  
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Departamento de Desporto 
Doutoramento em Ciências do Desporto – Gestão do Desporto 

 
QUESTIONÁRIO PARA CLIENTES DOS CENTROS DE FITNESS 

 
NA ACADEMIA ONDE VOCÊ PRATICA EXERCÍCIOS, COMO PERCEBE OS SEGUINTES ITENS? 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. As instalações deste Centro de Fitness são esteticamente atrativas.        
2. Os profissionais deste Centro de Fitness reconhecem e lidam eficazmente com as 

necessidades específicas dos clientes. 
       

3. Este Centro de Fitness disponibilizou-me todas as informações sobre o funcionamento 
e regulamentos. 

       

4. Este Centro de Fitness tem os acessos facilitados em função de ter uma boa sinalização.        
5. Este Centro de Fitness disponibiliza informação atualizada sobre suas atividades e 

eventos. 
       

6. Os profissionais deste Centro de Fitness resolvem os problemas pronta e 
satisfatoriamente. 

       

7. Os programas deste Centro de Fitness adaptam-se plenamente às minhas 
necessidades. 

       

8. A prática de atividade física neste Centro de Fitness contribuiu para um aumento 
significativo da minha aptidão física. 

       

9. Os equipamentos deste Centro de Fitness são adequados no que se refere à 
manutenção e funcionamento. 

       

10. A quantidade e variedade de equipamentos deste Centro de Fitness atendem as minhas 
necessidades. 

       

11. Nesta empresa não existe a preocupação de garantir o pleno acesso de pessoas com 
problemas na mobilidade. 

       

12. Percebo claramente que há uma excelente impressão dos serviços prestados por este 
Centro de Fitness no mercado. 

       

13. Sinto-me satisfeito com a interação social criada neste Centro de Fitness.        
14. Normalmente saio satisfeito deste Centro de Fitness.        
15. A temperatura dos ambientes deste Centro de Fitness é excelente.        
16. O nível de ruído neste Centro de Fitness é excelente.        
17. A iluminação dos ambientes neste Centro de Fitness é excelente.        
18. A qualidade do ar deste Centro de Fitness é excelente.        
19. Os profissionais deste Centro de Fitness são atenciosos e cordiais.        
20. Eu avalio favoravelmente o resultado obtido com as atividades que realizo neste Centro 

de Fitness. 
       

21. A loja deste Centro de Fitness propicia a compra de artigos que se adequam aos meus 
objetivos e necessidades. 

       

22. Este Centro de Fitness oferece programas que são comuns aos dos outros 
concorrentes. 

       

23. Este Centro de Fitness disponibiliza um portal na Internet que permite fácil acesso e 
contato. 

       

24. Este Centro de Fitness oferece um leque de opções e programas (planos familiares, 
cartão fidelidade, etc.). 

       

25. Sinto-me bem com os serviços prestados neste Centro de Fitness.        
26. Tenho facilidade de contatar este Centro de Fitness pelo telefone.        
27. A imagem deste Centro de Fitness é altamente positiva e facilmente perceptível no 

mercado. 
       

28. A decoração deste Centro de Fitness é excelente.        
29. As dependências complementares (bar, restaurante, convivência) deste Centro de 

Fitness são bem dimensionadas. 
       

30. Os espaços destinados à prática de exercícios deste Centro de Fitness são de tamanho 
adequado e bem organizados. 

       

31. Os banheiros e vestiários deste Centro de Fitness existem em quantidade suficiente.        
32. Os profissionais deste Centro de Fitness têm elevadas competências técnicas.        
33. Profissionais deste Centro de Fitness têm elevado conhecimento sobre suas funções.        
34. Este Centro de Fitness tem profissionais que estão dispostos a ajudar os clientes.        
35. Este Centro de Fitness dá-me muitas oportunidades de interagir socialmente.        
36. Preços praticados por este Centro Fitness são compatíveis com os serviços prestados.        
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37. O horário de funcionamento deste Centro de Fitness atende às minhas necessidades.        
38. A prática de atividade física neste Centro de Fitness contribuiu para que me sinta mais 

saudável. 
       

39. As avaliações periódicas neste Centro de Fitness ajudam no controle dos resultados 
atingidos por mim. 

 

       

 1 2 3 4 5 6 7 
40. Os equipamentos deste Centro de Fitness apresentam uma manutenção excelente para 

uso. 
       

41. Os equipamentos deste Centro de Fitness apresentam uma manutenção excelente para 
uso. 

       

42. Quando frequento este Centro de Fitness sinto-me em família.        
43. Os espaços comuns (corredores, banheiros, vestiários) deste Centro de Fitness 

apresentam uma manutenção excelente. 
       

44. A decoração dos espaços deste Centro de Fitness não tem uma estética adequada ao 
meu gosto. 

       

45. Em termos gerais considero este Centro de Fitness como uma referência de qualidade 
no mercado. 

       

46. Nesta empresa percebo que pessoas com mobilidade reduzida têm pleno acesso a 
todos os serviços. 

       

47. O horário de funcionamento deste Centro de Fitness é comum ao dos outros Centros 
de Fitness. 

       

48. As regras e regulamentos deste Centro de Fitness são claras e estão facilmente 
disponíveis para consulta de todos. 

       

49. Os serviços complementares (bar, restaurante, lojas) deste Centro de Fitness são de 
qualidade elevada. 

       

50. Os preços praticados por este Centro de Fitness são justos em relação a qualidade 
dos serviços prestados. 

       

51. A variedade de modalidades e serviços oferecidas por este Centro de Fitness é 
adequada as minhas expectativas. 

       

52. O processo de avaliação periódica dos resultados neste Centro de Fitness me ajuda a 
atingir meus objetivos. 

       

53. A localização deste Centro de Fitness é adequada e favorece minha continuidade na 
prática de atividades físicas aqui. 

       

54. A segurança oferecida por este Centro de Fitness (câmeras. vigilantes, etc.) me 
tranquilizam quando estou aqui. 

       

55. A clareza das informações prestadas pelos profissionais em relação a equipamentos e 
exercícios é de qualidade elevada. 

       

56. Os serviços prestados pelo Staff (funcionários administrativos) são de qualidade 
elevada. 

       

57. A quantidade de funcionários do Staff (funcionários administrativos) é adequada as 
necessidades do Centro de Fitness. 

       

58. A equipe de profissionais do Centro de Fitness mostra-se capacitada para agir em 
situações de emergência (1os. socorros). 

       

59. Nesta empresa percebo que existe uma sistemática para receber, tratar e resolver 
possíveis reclamações dos clientes. 

       

60. A aparência dos profissionais desta empresa é adequada e compatível com prestação 
de serviços em saúde e bem-estar. 

       

61. A aparência do Staff desta empresa é adequada e compatível com a prestação de 
serviços em saúde e bem-estar. 

       

62. A fachada externa deste Centro de Fitness é agradável em termos estéticos.        
63. As instalações destinadas à prática de exercícios deste Centro de Fitness estão sempre 

limpas e organizadas. 
       

64. Quando saio deste Centro de Fitness sinto que o mesmo satisfez as minhas 
necessidades e expectativas. 

       

65. Este Centro de Fitness tem um estacionamento para automóveis/motocicletas de 
qualidade. 

       

66. A prática de atividades físicas neste do Centro de Fitness contribuiu para a melhoria 
da minha capacidade física. 

       

67. A capacidade do Staff deste Centro de Fitness para informar e comunicar-se com os 
clientes é excelente. 

       

68. Eu classifico este Centro de Fitness como excelente.        
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TABELA 13 - MODA, MÉDIA E DESVIO PADRÃO DAS RESPOSTAS DOS 
GESTORES AOS ITENS ESPECÍFICOS 
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Tabela 13 – Respostas dos Gestores às questões específicas, moda, média e desvio padrão 

 
Questão Moda M ± DP 

1) Cada membro da empresa aprende sempre com as próprias atividades e/ou 
desempenhos e com as dos outros.  

6 5,32±1,42 

2) Na nossa empresa as decisões são baseadas em informação concreta e 
verdadeira em relação ao desempenho de toda a organização.   

7 5,33±1,50 

3) Nossa empresa é ágil, flexível e responsável, em relação aos stakeholders. 
  

7 5,02±1,72 

4) A informação reunida na nossa empresa é usada para estabelecer e 
implementar estratégias e objetivos de curto, médio e longo prazo.  

5 44,95±1,66 

5) Nesta empresa recrutamos e desenvolvemos nossos colaboradores de 
acordo com as competências e necessidades da organização.   

3 4,60±1,85 

6) Nossa empresa tem capacidade para acompanhar mudanças internas de 
atualização de recursos e colaboradores.   

6 4,89±1,59 

7) Nossa empresa tem como regra a análise constante do cenário e as 
tendências do segmento.   

5 4,80±1,61 

8) Nesta empresa reconhecemos, recompensamos e assistimos as pessoas, 
gerando seu envolvimento e sua lealdade.   

6 4,80±1,75 

9) Nossa empresa tem a noção do impacto na comunidade local e investe no 
sentido de minimizar qualquer impacto adverso.   

6 4,12±2,18 

10) Nossa empresa tem capacidade para acompanhar a mudança externa 
(mercado, fornecedores e clientes).   

6 4,55±2,13 

11) Nossa empresa procura e promove oportunidades de trabalho com a 
sociedade em projetos com benefícios mútuos.   

5 4,01±2,17 

12) Nossa empresa constrói e mantém excelentes relações com todos os seus 
clientes.   

7 5,68±1,72 

13) Na nossa empresa são implementadas políticas, estratégias e objetivos, 
através de um conjunto de processos claramente definidos.  

4 4,81±1,64 

14) Nossa empresa identifica riscos com base em indicadores de desempenho 
sólidos.   

4 4,59±1,75 

15) A nossa empresa monitora as percepções dos clientes e age prontamente 
no sentido de atender suas expectativas.   

5 4,80±2,06 

 
 

16) Pela nossa experiência entendemos que as parcerias nem sempre são 
construídas com uma relação sustentável e baseada na confiança mútua, 
respeito e transparência. 

 
 
7 

 
 

5,33±1,74 

17) Decisões gerenciais nesta empresa são tomadas com base em indicadores 
objetivos e voltados a este propósito 

4 4,93±1,69 

18) Nossa empresa entende claramente a necessidade de gerar valor 
econômico para investidores e colaboradores 

5 4,86±1,74 

19) Nossa empresa compreende intimamente seus clientes. 7 5,15±1,57 

20) Nossa empresa monitora e revê o desempenho de outras organizações 
congêneres.   

7 4,75±1,94 

21) Nesta empresa reconhecemos a importância crescente do capital intelectual 
das pessoas utilizável em benefício do negócio.   

5 4,84±1,82 

22) As práticas de desenvolvimento sustentável de nossa empresa atendem as 
dimensões econômica, social e ambiental.   

1 4,02±2,38 
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23) Nossos colaboradores agem sempre na empresa sob a ótica da geração de 
valor para o negócio.   

4 4,28±1,82 

24) Na nossa empresa preparamos as pessoas para receber mudanças, em 
termos operacionais ou em termos das capacidades pessoais.   

6 4,41±1,89 

25) Na nossa empresa não existem barreiras arquitetônicas de qualquer 
natureza e em qualquer setor para o pleno acesso de pessoas com 
mobilidade reduzida  

1 2,28±1,68 

26) Nossa empresa efetua parcerias com outras empresas.   2 3,90±1,99 

27) Nossa empresa definiu um rumo claro de modo a inspirar e motivar seus 
colaboradores.   

3 4,47±1,75 

28) Na nossa empresa realizamos benchmarking rigoroso, interna e 
externamente.  

4 4,66±1,70 

29) Na nossa empresa as decisões são baseadas em informação real e 
verdadeira em relação ao desempenho de outras empresas e da 
concorrência.   

4 4,61±1,69 

30) Nossa empresa trabalha conjuntamente com os parceiros para alcançar 
objetivos partilhados, apoiando-se mutuamente em termos de experiência 
especializada, recursos e conhecimentos.   

3 4,40±1,75 

31) Na nossa empresa compartilhamos o conhecimento das pessoas de modo a 
maximizar a aprendizagem de todos os colaboradores.   

7 4,48±2,11 

32) Nossa empresa presta particular atenção e promove ativamente a 
sustentabilidade ecológica.   

1 3,89±2,04 

33) A constância de propósitos confere à nossa empresa confiança interna e 
externa.   

4 4,13±1,74 

34) Nossa empresa monitora e antecipa as necessidades e expectativas dos 
stakeholders.   

5 4,56±1,57 

35) A responsabilidade social desta empresa se expressa nos nossos valores 
e na sua integração interna.   

5 4,84±1,89 

36) Nossa empresa antecipa de forma eficaz as necessidades e expectativas 
dos clientes.   

6 4,80±1,88 

37) Perante rápidas mudanças, nossa empresa demonstra capacidade para 
se adaptar e realinhar o rumo da sua organização.   

7 5,24±1,80 

38) Independentemente da situação do mercado, nossa empresa buscar 
identificar possíveis cenários futuros.   

7 4,80±1,96 

39) Em nossa empresa a VISÃO e MISSÃO são claras para todos os 
colaboradores.   

4 4,47±1,75 

40) Na nossa empresa identificamos as necessidades que possibilitam a 
implementação de políticas e planos de ação na organização.   

7 4,89±1,81 

 
41) Na nossa empresa lidera-se pelo exemplo que se transmite, trabalhando 

conjuntamente em atividades de melhoria.   
7 5,07±1,88 

42) Nossa empresa monitora a atividade da concorrência e compreende as 
vantagens competitivas desta ação.  

7 4,59±1,92 

43) É notório que as nossas parcerias incrementam valor acrescentado para 
os stakeholders.  

6 4,93±1,75 

44) Nesta empresa o futuro do negócio é o combustível das ações do dia-a-
dia dos colaboradores.  

7 4,69±2,04 

45) Esta empresa tem como prática regular a realização de pesquisas para 
subsidiar tomadas de decisão.  

6 4,41±1,97 

46) Nossa empresa é ágil e flexível quanto à capacidade de acompanhar as 
mudanças.  

7 4,94±1,86 
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47) Durante os períodos de turbulência, nossa empresa norteia-se pelo 
equilíbrio e pela constância de propósitos que inspiram confiança e geram 
envolvimento.  

7 4,34±2,25 

48) Na nossa empresa o desenvolvimento pessoal é preconizado e 
apoiado, permitindo a realização de todo o seu potencial.  

7 4,92±2,15 

49) Na nossa empresa existe abertura à identificação e utilização de ideias 
de todos os stakeholders.  

6 4,45±2,05 

50) As parcerias com a concorrência convergem em benefícios mútuos.  2 3,35±2,17 

51) Na nossa empresa as pessoas procuram oportunidades de inovação e 
melhoria contínuas que tragam valor acrescentado.  

 
2 

 
3,90±2,10 

52) Nossa empresa presta particular atenção e promove ativamente a 
responsabilidade social no meio onde está inserida.  

 
2 

 
3,68±2,01 

53) Na nossa empresa as pessoas com mobilidade reduzida não encontram 
impedimentos para o acesso a todas as áreas e serviços  

1 1,94±1,14 

54) Nossa empresa fideliza e retém clientes através de uma clara focalização 
nas necessidades e expectativas deles.  

6 4,46±2,17 

55) A sustentabilidade ambiental é uma prática de nossa empresa e parte de 
seu valor advém desta prática.  

1 3,57±2,08 

56) Na nossa empresa as pessoas são incentivadas a olhar para o futuro e 
para além das capacidades atuais.    

4 3,97±1,86 

57) Nossa empresa estabeleceu valores, ética e uma cultura organizacional 
que confere identidade única e atrativa 

5 4,29 ± 1,78 

58) A geração de valor social é uma das diretrizes desta empresa e faz parte 
do seu dia-a-dia. 

4 3,87 ± 1,72 

Legenda: M: média; DP: desvio padrão 
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NOVO INSTRUMENTO VOLTADO À GESTORES 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Departamento de Desporto 
Doutoramento em Ciências do Desporto – Gestão do Desporto 

 
 

QUESTIONÁRIO PARA GESTORES DOS CENTROS DE FITNESS 
Nova Versão após Análise Fatorial Exploratória 

 
EM RELAÇÃO A ACADEMIA ONDE VOCÊ ATUA COMO PERCEBE OS SEGUINTES ITENS? 

DIMENSÃO 1 (pensamento sistêmico, adaptabilidade e ética) 
1) Na nossa empresa compartilhamos o conhecimento das pessoas de modo a maximizar a aprendizagem de 

todos os colaboradores. 

2) Nossa empresa monitora e antecipa as necessidades e expectativas dos stakeholders. 

3) Perante rápidas mudanças, a empresa demonstra capacidade para se adaptar e realinhar o rumo da 
organização.  

4) Na nossa empresa lidera-se pelo exemplo que se transmite, trabalhando conjuntamente em atividades de 
melhoria. 

5) Nesta empresa o futuro do negócio é o combustível das ações do dia-a-dia dos colaboradores 

6) Nossa empresa é ágil e flexível quanto à capacidade de acompanhar as mudanças. 

7) Durante períodos de turbulência, a empresa norteia-se por equilíbrio e constância de propósitos gerando 
confiança e envolvimento. 

8) Na nossa empresa existe abertura à identificação e utilização de ideias de todos os stakeholders.  

9) Nessa empresa pessoas procuram oportunidades de inovação e melhoria contínuas que tragam valor 
acrescentado. 

10) Nossa empresa estabeleceu valores, ética e uma cultura organizacional que confere uma identidade única e 
atrativa. 

11) A geração de valor é uma das diretrizes desta empresa e faz parte do seu dia-a-dia. 

DIMENSÃO 2 (decisões, reconhecimento e sintonia com mercado) 
1) Na empresa, decisões são baseadas em informação concreta e verdadeira quanto ao desempenho de toda a 

organização. 
2) Nossa empresa é ágil, flexível e responsável, em relação aos stakeholders.  
3) A empresa tem capacidade para acompanhar mudanças internas de atualização de recursos e colaboradores. 

4) Nossa empresa tem como regra a análise constante do cenário e as tendências do segmento. 
5) Nesta empresa reconhecemos, recompensamos e assistimos as pessoas, gerando envolvimento e lealdade. 

6) Nossa empresa tem capacidade para acompanhar a mudança externa (mercado, fornecedores e clientes).  

7) Nossa empresa constrói e mantém excelentes relações com todos os seus clientes. 
8) Na empresa são implementadas políticas, estratégias e objetivos, através de processos claramente definidos 
9) Nossa empresa identifica riscos com base em indicadores de desempenho sólidos.  
DIMENSÃO 3 (compromisso com partes interessadas e visão de futuro) 
1) A constância de propósitos confere à essa empresa confiança interna e externa. 

2) Nossa empresa antecipa de forma eficaz necessidades e expectativas dos clientes. 
3) Em nossa empresa a VISÃO e MISSÃO são claras para todos os colaboradores. 

4) Na empresa pessoas com mobilidade reduzida não encontram impedimentos para acesso a áreas e serviços. 



 
 

214 
 

 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Departamento de Desporto 
Doutoramento em Ciências do Desporto – Gestão do Desporto 

 
 

DIMENSÃO 4 (gestão do conhecimento e desenvolvimento) 
 
1) Nesta empresa reconhecemos a importância crescente do capital intelectual das pessoas utilizável em 

benefício do negócio. 

2) As práticas de desenvolvimento sustentável de nossa empresa atendem as dimensões econômica, social e 
ambiental. 

3) Nossos colaboradores agem sempre na empresa sob a ótica da geração de valor para o negócio. 

4) Esta empresa tem como prática regular a realização de pesquisas para subsidiar tomadas de decisão. 

 
DIMENSÃO 5 (sustentabilidade e parcerias) 
1) Nossa empresa efetua parcerias com outras empresas.  

2) Na nossa empresa realizamos benchmarking rigoroso, interna e externamente.  

3) Nossa empresa trabalha conjuntamente com parceiros para alcançar objetivos partilhados, apoiando-se 
mutuamente em experiência especializada, recursos e conhecimentos.  

 
DIMENSÃO 6 (geração de valor social) 
1) A empresa procura e promove oportunidades de trabalho na sociedade em projetos com benefícios mútuos.  
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APÊNDICE 6 
 

TABELA 14 - MODA, MÉDIA E DESVIO PADRÃO das RESPOSTAS DOS 
RECURSOS HUMANOS AS QUESTÕES ESPECÍFICAS 
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Tabela B – Respostas dos Recursos Humanos às questões específicas, moda, média, DP 

 
Questão Moda M ± DP 

1) Os funcionários desta empresa são encorajados para tomarem suas 
próprias decisões. 

7 5,31±1,76 

2) O ambiente de trabalho nesta empresa é algo impessoal. 1 3,09±1,87 

3) Os gestores desta empresa, normalmente, elogiam funcionários quando 
fazem algo bem feito. 

7 5,06±2,07 

4) São poucos os funcionários com responsabilidades importantes nesta 
empresa. 

7 4,38±2,26 

5) A variedade e mudança não são particularmente importantes para esta 
empresa. 

7 4,54±2,34 

6) Os funcionários desta empresa têm liberdade para desempenhar 
tarefas de forma autônoma. 

7 5,91±1,32 

7) Nesta empresa existe uma preocupação com o pleno atendimento de 
pessoas com algum tipo de deficiência na mobilidade. 

3 2,98±1,64 

8) Nesta empresa existe uma constante preocupação em fazer cumprir os 
regulamentos. 

7 5,59±1,81 

9) Os funcionários desta empresa raramente convivem juntos fora do local 
de trabalho. 

2 3,52±2,10 

10) Esta empresa é um local de trabalho altamente eficaz e orientado. 7 4,71±2,03 

11) Nesta empresa existe uma pressão constante sobre os funcionários. 6 4,11±2,00 

12) Os gestores desta empresa raramente aceitam as críticas e sugestões 
dos seus funcionários 

1 3,29±2,10 

13) Nesta empresa existe uma cultura para implementar ideias novas e 
diferentes. 

7 5,53±1,86 

14) Nesta empresa desperdiça-se muito tempo devido à falta de eficiência. 2 3,07±1,88 

15) Nesta empresa os funcionários podem usar qualquer tipo de vestuário. 1 2,56±2,04 

16) Nesta empresa as tarefas executadas de modo diferenciado são 
valorizadas pela gestão. 

7 5,15±2,00 

17) Nesta empresa os funcionários parecem estar unicamente cumprindo 
horário. 

2 3,43±1,92 

18) Os funcionários desta empresa empenham-se ativamente na realização 
das suas tarefas. 

5 5,21±1,48 

19) Os gestores desta empresa dão credibilidade às ideias propostas pelos 
funcionários. 

6 5,07±1,84 

20) O trabalho que desempenho nesta empresa é realmente um desafio. 7 5,52±1,80 

 
21) Nesta empresa atribuição de funções e os regulamentos laborais são 

vagos e ambíguos. 

 
1 

 
3,00±1,73 

22) Nesta empresa espera-se que os funcionários desempenhem 
estritamente as funções. 

6 4,38±2,09 

23) Os gestores desta empresa têm uma atitude de superioridade para com 
os funcionários. 

6 3,97±2,32 

24) Esta empresa promove nos seus funcionários uma cultura de inovação. 7 3,92±2,34 

25) Nesta empresa os funcionários interessam-se pessoalmente uns pelos 
outros. 

6 5,24±1,89 

26) Nesta empresa os funcionários não têm tempo para relaxar. 1 3,76±2,36 

27) Nesta empresa pessoas com deficiências na locomoção não têm pleno 
acesso a todos os serviços disponíveis. 

7 4,71±2,38 

28) Na empresa há sempre muita urgência para concluir respectivas tarefas. 6 4,40±1,91 
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29) As atividades de trabalho desta empresa são bem planejadas. 7 4,49±1,87 

30) Nesta empresa existe uma política de não adiamento sucessivo das 
tarefas. 

7 5,02±1,68 

31) Nesta empresa as tarefas e funções a desempenhar estão 
desorganizadas. 

6 3,73±2,19 

32) Nesta empresa os gestores mantêm uma vigilância apertada sobre os 
funcionários. 

6 4,35±1,91 

33) Nesta empresa há preocupação de garantir o pleno acesso de pessoas 
com dificuldades de locomoção. 

1 2,43±1,46 

34) Os funcionários desta empresa podem usar a iniciativa própria para 
realizar as suas funções. 

7 5,21±1,60 

35) Nesta empresa as responsabilidades dos gestores estão claramente 
definidas. 

7 5,40±1,72 

36) Nos funcionários desta empresa raramente existe uma sobrecarga de 
trabalho. 

7 4,53±2,04 

37) Quando um novo trabalhador é admitido, os outros funcionários ajudam-
no a sentir-se integrado. 

7 5,32±1,64 

38) No ambiente de trabalho desta empresa não há muito espírito de grupo. 2 3,51±2,00 

39) Nesta empresa ninguém trabalha mais do que o estritamente 
necessário. 

7 4,72±1,97 

40) Os funcionários têm orgulho de trabalhar nesta empresa. 7 5,40±1,78 

 
Legenda: M: média; DP: desvio padrão 
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APÊNDICE 7 

 
NOVO INSTRUMENTO VOLTADO À RECURSOS HUMANOS 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Departamento de Desporto 
Doutoramento em Ciências do Desporto – Gestão do Desporto 

 
 

QUESTIONÁRIO PARA RECURSOS HUMANOS DOS CENTROS DE FITNESS 
Nova Versão após Análise Fatorial Exploratória 

 
EM RELAÇÃO A ACADEMIA ONDE VOCÊ É GESTOR, COMO PERCEBE OS SEGUINTES ITENS? 

DIMENSÃO 1 (autonomia, senso de equipe e agilidade) 
 
1) Esta empresa promove nos seus funcionários uma cultura de inovação. 

2) Nesta empresa existe uma política de não adiamento sucessivo das tarefas. 

3) Os funcionários desta empresa podem usar a iniciativa própria para realizar as suas funções. 

4) Nesta empresa as responsabilidades dos gestores estão claramente definidas. 

5) Quando um novo trabalhador é admitido, os outros funcionários ajudam-no a sentir-se integrado. 

6) Os funcionários têm orgulho de trabalhar nesta empresa. 

DIMENSÃO 2 (eficiência, eficácia e inovação) 
 
1) Nesta empresa existe uma cultura para implementar ideias novas e diferentes. 

2) Nesta empresa as tarefas executadas de modo diferenciado são valorizadas pela gestão. 

3) Os gestores desta empresa dão credibilidade às ideias propostas pelos funcionários. 

DIMENSÃO 3 (diretrizes e resultados) 
 
1) Os gestores desta empresa, normalmente, elogiam os funcionários quando fazem algo bem feito. 

2) Nesta empresa existe uma constante preocupação em fazer cumprir os regulamentos. 

3) Esta empresa é um local de trabalho altamente eficaz e orientado. 

DIMENSÃO 4 (ambiência e prazos) 
 
1) Nesta empresa os funcionários não têm tempo para relaxar. 

2) Nesta empresa pessoas com deficiências na locomoção não têm pleno acesso a todos os serviços 
disponíveis. 

3) Nesta empresa há sempre muita urgência para concluir as respectivas tarefas. 

4) Nesta empresa os gestores mantêm uma vigilância apertada sobre os funcionários. 

DIMENSÃO 5 (solidariedade e desafios) 
1) O trabalho que desempenho nesta empresa é realmente um desafio. 

2) Nesta empresa os funcionários interessam-se pessoalmente uns pelos outros. 
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APÊNDICE 8 
 
 

TABELA 15 - MODA, MÉDIA E DESVIO PADRÃO das RESPOSTAS DOS 
CLIENTES AS QUESTÕES ESPECÍFICAS 
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Tabela C – Respostas dos Clientes às questões específicas, moda, média e desvio padrão 

 
Questão Moda M ± DP 

1) As instalações deste Centro de Fitness são esteticamente atrativas. 6 5,63±1,18 

2) Os profissionais deste Centro de Fitness reconhecem e lidam 
eficazmente com as necessidades específicas dos clientes. 7 6,13±1,19 

3) Este Centro de Fitness disponibilizou-me todas as informações sobre 
o funcionamento e regulamentos. 6 5,67±1,24 

4) Este Centro de Fitness tem os acessos facilitados em função de ter 
uma boa sinalização. 7 6,36±1,15 

5) Este Centro de Fitness disponibiliza informação atualizada sobre suas 
atividades e eventos. 7 6,88±0,52 

6) Os profissionais deste Centro de Fitness resolvem os problemas 
pronta e satisfatoriamente. 7 5,98±1,27 

7) Os programas deste Centro de Fitness adaptam-se plenamente às 
minhas necessidades. 7 6,52±0,63 

8) A prática de atividade física neste Centro de Fitness contribuiu para 
um aumento significativo da minha aptidão física. 7 6,41±1,45 

9) Os equipamentos deste Centro de Fitness são adequados no que se 
refere à manutenção e funcionamento. 6 5,76±1,36 

10) A quantidade e variedade de equipamentos deste Centro de Fitness 
atendem as minhas necessidades. 6 6,30±0,65 

11) Nesta empresa não existe a preocupação de garantir o pleno acesso 
de pessoas com problemas na mobilidade. 7 6,02±1,03 

12) Percebo claramente que há uma excelente impressão dos serviços 
prestados por este Centro de Fitness no mercado. 6 5,55±0,98 

13) Sinto-me satisfeito com a interação social criada neste Centro de 
Fitness. 5 5,31±1,53 

14) Normalmente saio satisfeito deste Centro de Fitness. 6 6,20±0,67 

15) A temperatura dos ambientes deste Centro de Fitness é excelente. 6 5,84±0,80 

16) O nível de ruído neste Centro de Fitness é excelente. 7 5,60±1,30 

17) A iluminação dos ambientes neste Centro de Fitness é excelente. 7 5,80±1,75 

18) A qualidade do ar deste Centro de Fitness é excelente. 7 6,56±0.69 

19) Os profissionais deste Centro de Fitness são atenciosos e cordiais. 6 5,47±1,72 

 
20) Eu avalio favoravelmente o resultado obtido com as atividades que 

realizo neste Centro de Fitness. 

 
7 

 
6,42±1,24 

21) A loja deste Centro de Fitness propicia a compra de artigos que se 
adequam aos meus objetivos e necessidades. 5 4,47±2,03 

22) Este Centro de Fitness oferece programas que são comuns aos dos 
outros concorrentes. 7 6,22±1,21 

23) Este Centro de Fitness disponibiliza um portal na Internet que permite 
fácil acesso e contato. 3 3,44±1,59 

24) Este Centro de Fitness oferece um leque de opções e programas 
(planos familiares, cartão fidelidade, etc.). 6 4,19±1,62 

25) Sinto-me bem com os serviços prestados neste Centro de Fitness. 6 5,81±1,60 

26) Tenho facilidade de contatar este Centro de Fitness pelo telefone. 6 4,97±2,27 

27) A imagem deste Centro de Fitness é altamente positiva e facilmente 
perceptível no mercado. 6 5,47±1,59 
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28) A decoração deste Centro de Fitness é excelente. 7 5,51±1,27 

29) As dependências complementares (bar, restaurante, convivência) 
deste Centro de Fitness são bem dimensionadas. 6 3,80±1,99 

30) Os espaços destinados à prática de exercícios deste Centro de 
Fitness são de tamanho adequado e bem organizados. 6 5,54±0,89 

31) Os banheiros e vestiários deste Centro de Fitness existem em 
quantidade suficiente. 5 5,21±1,03 

32) Os profissionais deste Centro de Fitness têm elevadas competências 
técnicas. 6 5,69±1,33 

33) Os profissionais deste Centro de Fitness têm um elevado 
conhecimento sobre as suas funções. 6 5,47±1,34 

34) Este Centro de Fitness tem profissionais que estão dispostos a ajudar 
os clientes. 7 6,11±1,54 

35) Este Centro de Fitness dá-me muitas oportunidades de interagir 
socialmente. 5 5,39±1,02 

36) Os preços praticados por este Centro de Fitness são compatíveis com 
os serviços que me são prestados. 6 5,62±1,34 

37) O horário de funcionamento deste Centro de Fitness atende às 
minhas necessidades. 7 6,71±0,54 

38) A prática de atividade física neste Centro de Fitness contribuiu para 
que me sinta mais saudável. 7 5,71±2,22 

39) As avaliações periódicas realizadas neste Centro de Fitness ajudam 
a controlar os resultados atingidos por mim. 6 4,75±2,33 

 
 

40) Os equipamentos deste Centro de Fitness apresentam uma 
manutenção excelente para uso. 
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5,26±1,95 

41) Quando frequento este Centro de Fitness sinto-me em família. 6 4,65±1,79 

42) Os espaços comuns (corredores, banheiros, vestiários) deste Centro 
de Fitness apresentam uma manutenção excelente. 4 4,72±1,76 

43) A decoração dos espaços deste Centro de Fitness não tem uma 
estética adequada ao meu gosto. 4 3,95±1,84 

44) Em termos gerais considero este Centro de Fitness como uma 
referência de qualidade no mercado. 5 4,21±2.21 

45) Nesta empresa percebo que pessoas com mobilidade reduzida têm 
pleno acesso a todos os serviços. 1 1,69±0,83 

46) O horário de funcionamento deste Centro de Fitness é comum ao dos 
outros Centros de Fitness. 6 5,63±1,75 

47) As regras e regulamentos deste Centro de Fitness são claras e estão 
facilmente disponíveis para consulta de todos. 6 5,20±2,03 

48) Os serviços complementares (bar, restaurante, lojas) deste Centro de 
Fitness são de qualidade elevada. 5 3,92±1,58 

49) Os preços praticados por este Centro de Fitness são justos em 
relação a qualidade dos serviços prestados. 6 

 5,25±1,34 

50) A variedade de modalidades e serviços oferecidas por este Centro de 
Fitness é adequada as minhas expectativas. 6 4,83±2,07 

51) O processo de avaliação periódica dos resultados neste Centro de 
Fitness me ajuda a atingir meus objetivos. 7 5,43±2,20 

52) A localização deste Centro de Fitness é adequada e favorece minha 
continuidade na prática de atividades físicas aqui. 7 6,39±1,19 

53) A segurança oferecida por este Centro de Fitness (câmeras. 
vigilantes, etc.) me tranquilizam quando estou aqui. 7 5,76±1,24 

54) A clareza das informações prestadas pelos profissionais em relação 
a equipamentos e exercícios é de qualidade elevada. 4 5,40±1,31 
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55) Os serviços prestados pelo Staff (funcionários administrativos) são de 
qualidade elevada. 5 5,43±0,93 

56) A quantidade de funcionários do Staff (funcionários administrativos) é 
adequada as necessidades do Centro de Fitness. 7 6,33±0,91 

57) A equipe de profissionais do Centro de Fitness mostra-se capacitada 
para agir em situações de emergência (1os. socorros). 4 4,91±1,28 

58) Nesta empresa percebo que existe uma sistemática para receber, 
tratar e resolver possíveis reclamações dos clientes. 6 5,48±1,29 

 
59) A aparência dos profissionais desta empresa é adequada e 
compatível com prestação de serviços em saúde e bem-estar. 

 
7 

 
6,43±0,71 

60) A aparência do Staff desta empresa é adequada e compatível com a 
prestação de serviços em saúde e bem-estar. 7 

5,92±1,50 
 

61) A fachada externa deste Centro de Fitness é agradável em termos 
estéticos. 5 5,68±0,93 

62) As instalações destinadas à prática de exercícios deste Centro de 
Fitness estão sempre limpas e organizadas. 7 5,94±1,33 

63) Quando saio deste Centro de Fitness sinto que o mesmo satisfez as 
minhas necessidades e expectativas. 7 6,58±0,79 

64) Este Centro de Fitness tem um estacionamento para 
automóveis/motocicletas de qualidade. 7 4,28±2,05 

65) A prática de atividades físicas neste do Centro de Fitness contribuiu 
para a melhoria da minha capacidade física. 7 6,45±0,76 

66) A capacidade do Staff deste Centro de Fitness para informar e 
comunicar-se com os clientes é excelente. 7 6,26±0,73 

67) Eu classifico este Centro de Fitness como excelente. 6 5,70±0,83 

Legenda: M: média; DP: desvio padrão 
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APÊNDICE 9 
 

NOVO INSTRUMENTO VOLTADO À CLIENTES 
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QUESTIONÁRIO PARA CLIENTES DOS CENTROS DE FITNESS 
Nova Versão após Análise Fatorial Exploratória 

 
 

EM RELAÇÃO A ACADEMIA ONDE VOCÊ É CLIENTE, COMO PERCEBE OS SEGUINTES ITENS? 

DIMENSÃO 1 (qualidade dos resultados) 
4) As dependências complementares (bar, restaurante, convivência) deste Centro de Fitness são bem dimensionadas. 
5) Os profissionais deste Centro de Fitness têm um elevado conhecimento sobre as suas funções. 
6) Este Centro de Fitness tem profissionais que estão dispostos a ajudar os clientes. 
7) A prática de atividade física neste Centro de Fitness contribuiu para que me sinta mais saudável. 
8) Os equipamentos deste Centro de Fitness apresentam uma manutenção excelente para uso. 
9) Os espaços comuns (corredores, banheiros, vestiários) deste Centro de Fitness apresentam uma manutenção excelente 
10) Em termos gerais considero este Centro de Fitness como uma referência de qualidade no mercado. 
11) As regras e regulamentos deste Centro de Fitness são claras e estão facilmente disponíveis para consulta de todos 
12) A variedade de modalidades e serviços oferecidas por este Centro de Fitness é adequada as minhas expectativas. 
13) A clareza das informações prestadas pelos profissionais em relação a equipamentos e exercícios é de qualidade elevada. 
14) A aparência do Staff desta empresa é adequada e compatível com a prestação de serviços em saúde e bem-estar. 

 
DIMENSÃO 2 (ambiência e custo x benefício) 

1) Os preços praticados por este Centro de Fitness são compatíveis com os serviços que me são prestados. 
2) Quando frequento este Centro de Fitness sinto-me em família. 
3) O processo de avaliação periódica dos resultados neste Centro de Fitness me ajuda a atingir meus objetivos. 
4) As instalações destinadas à prática de exercícios deste Centro de Fitness estão sempre limpas e organizadas. 
5) Este Centro de Fitness tem um estacionamento para automóveis/motocicletas de qualidade. 
6) A capacidade do Staff deste Centro de Fitness para informar e comunicar-se com os clientes é excelente. 

 
DIMENSÃO 3 (qualidade da interação) 
1) As instalações deste Centro de Fitness são esteticamente atrativas. 
2) Este Centro de Fitness disponibilizou-me todas as informações sobre o funcionamento e regulamentos. 
3) Sinto-me satisfeito com a interação social criada neste Centro de Fitness. 
4) A loja deste Centro de Fitness propicia a compra de artigos que se adequam aos meus objetivos e necessidades. 
5) Este Centro de Fitness disponibiliza um portal na Internet que permite fácil acesso e contato. 
6) Este Centro de Fitness oferece um leque de opções e programas (planos familiares, cartão fidelidade, etc.). 
7) Tenho facilidade de contatar este Centro de Fitness pelo telefone. 
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continuação 
 

DIMENSÃO 4 (qualidade da estrutura) 
1) A prática de atividade física neste Centro de Fitness contribuiu para um aumento significativo da minha aptidão física. 
2) A iluminação dos ambientes neste Centro de Fitness é excelente. 
3) Os profissionais deste Centro de Fitness são atenciosos e cordiais. 
4) Eu avalio favoravelmente o resultado obtido com as atividades que realizo neste Centro de Fitness. 
5) Sinto-me bem com os serviços prestados neste Centro de Fitness. 
6) A imagem deste Centro de Fitness é altamente positiva e facilmente perceptível no mercado. 

 
DIMENSÃO 5 (adequação ao uso) 
1) O horário de funcionamento deste Centro de Fitness atende às minhas necessidades. 
2) O horário de funcionamento deste Centro de Fitness é comum ao dos outros Centros de Fitness. 
3) Os preços praticados por este Centro de Fitness são justos em relação a qualidade dos serviços prestados. 
4) Quando saio deste Centro de Fitness sinto que o mesmo satisfez as minhas necessidades e expectativas. 
5) A prática de atividades físicas neste do Centro de Fitness contribuiu para a melhoria da minha capacidade física. 

 
DIMENSÃO 6 (acessibilidade e conforto) 
1) Nesta empresa percebo que pessoas com mobilidade reduzida têm pleno acesso a todos os serviços. 
2) O nível de ruído neste Centro de Fitness é excelente. 
3) A qualidade do ar deste Centro de Fitness é excelente. 

 
DIMENSÃO 7 (adequação aos objetivos) 
1) Os banheiros e vestiários deste Centro de Fitness existem em quantidade suficiente. 
2) A equipe de profissionais do Centro de Fitness mostra-se capacitada para agir em situações de emergência (1os. 

socorros). 
3) Nesta empresa percebo que existe uma sistemática para receber, tratar e resolver possíveis reclamações dos clientes. 

 
DIMENSÃO 8 (informação sobre serviços) 

1) Este Centro de Fitness disponibiliza informação atualizada sobre suas atividades e eventos. 

 
 

 


