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Resumo 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar as estratégias de marketing realizadas por 

uma empresa do segmento fitness, referentes ao relacionamento e comportamento dos 

clientes para buscar a satisfação e fidelização. A pesquisa teve natureza quanti-

qualitativa e utilizou estratégia de pesquisa Survey, com aplicação de questionário junto 

aos clientes, além de observação participante, que possibilitou melhor compreensão do 

fenômeno em análise. Os principais resultados evidenciam que a grande maioria dos 

clientes conheceu a academia por indicação de amigos e avaliam positivamente a 

estrutura e o valor da mensalidade. Por outro lado, os principais pontos de melhoria são 

a climatização e o atendimento ao cliente na recepção. Nesse sentido, constatou-se que a 

empresa tem certa dificuldade em relação ao relacionamento com os clientes. 

 

Palavras-chave: Marketing; Marketing de Relacionamento; Comportamento dos 

clientes; Fidelização de clientes. 

 

 

1 Introdução 

 

A atual situação econômica do Brasil tem causado preocupação. De acordo 

com Cunha (2016), o Brasil já fechou 99.700 empregos formais no mês de janeiro de 
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2016. Nesse contexto, empregados e empresários estão preocupados com o rumo que a 

economia tem tomado nos últimos tempos e, diante de dados tão críticos, é possível 

perceber que a crise tem afetado diversos setores.  

Por outro lado, apesar da dificuldade econômica, o interesse por qualidade de 

vida dos brasileiros tem aumentado, proporcionando o crescimento do mercado Fitness. 

(TEIXEIRA, 2015).  

Diante de crises ou crescimento de mercado, a exigência dos clientes tem feito 

com que as empresas, para garantir a satisfação dos mesmos, procurem oferecer 

serviços diferenciados (ALVES, 2016). Para a manutenção das empresas no mercado, é 

necessária a criação de vantagens competitivas e aperfeiçoamento do atendimento aos 

clientes. Dessa forma, “[...] a utilização de estratégias na Gestão do Relacionamento 

com o cliente torna-se essencial para as empresas que almejam obter uma vantagem 

competitiva e permanecer no mercado tão acirrado” (COSTA; OLIVEIRA; LEÃO, 

2015, p. 1). 

Diante da preocupação que as empresas devem ter com o relacionamento com 

os clientes, o presente estudo volta a atenção para uma academia na zona norte da 

cidade de Aracaju-SE, zona que deu origem a cidade, capital do estado. O principal 

objetivo do estudo foi analisar as estratégias de marketing realizadas por uma empresa 

do segmento fitness, referentes ao relacionamento e comportamento dos clientes para 

buscar a satisfação e fidelização. De fato, relacionamento com os clientes é essencial 

para que uma academia obtenha sucesso. Mediante tal situação, formulou-se a seguinte 

questão de pesquisa: quais estratégias de Marketing de Relacionamento são mais 

aderentes à realidade da academia X localizada na zona norte de Aracaju-SE? Nesse 

sentido, o uso do marketing para a academia é importante para que possa alcançar o 

nível em serviços esperado pelos clientes, fazendo com que os eles passem de meros 

conhecedores para divulgadores da academia. 

 

2 Referencial Teórico 

 

O conceito de Marketing é mais abrangente que a noção de venda ou 

propaganda, sendo essa ideia superada na literatura, mas desafiadora para a prática de 

pequenos negócios  (RIBEIRO, 2015). De acordo Maestri e Almeida (2010, p. 19), “o 

marketing não é muito complicado de se entender e se aplicar, mas é preciso ter um 

bom conhecimento de suas ferramentas para que sejam utilizadas de forma correta”. 
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De acordo com Feitosa (2015), o marketing não está apenas voltado para 

vendas, incorporando também vertentes como o relacionamento com o cliente, 

comportamento do consumidor e fidelização de clientes. Além de enveredar pelas 

intervenções na decisão de compra ou aquisição de produtos/serviços.  

Nessa perspectiva de construção de escopo, o marketing é utilizado pelas 

organizações para agregar valor aos seus produtos e chamar a atenção de clientes, 

através da compreensão consistente do mercado. Desse modo, é possível proporcionar 

satisfação ao cliente, principalmente a partir da percepção de benefícios e criação de 

valor para o cliente (SANTOS, 2014). 

Uma das principais formas de aplicar o Marketing é a partir do uso do Mix de 

Marketing, ou 4P’s, sendo estes: Produto, Preço, Praça e Promoção. Para Netto (2011), 

é de competência do profissional da área de Marketing averiguar o momento correto de 

aplicar os 4P’s ou apresentar outra estratégia mais compatível para a característica de 

cada empresa e seus produtos/serviços como, por exemplo, a análise de SWOT ou as 

cinco forças de Michel Porter. 

Particularmente, o Marketing de Relacionamento está voltado para a captação e 

manutenção de diversos tipos de clientes (usuários, fornecedores, governos, entidades 

não governamentais e stakeholders), com uma perspectiva de longo prazo, que traz 

benefícios para as partes envolvidas, cujo foco está na fidelização de clientes já 

existentes e não, apenas, na busca de novos (MAGRUGA, 2011; PAIXÃO, 2012) 

Com o passar do tempo, diante das mudanças nos perfis dos clientes e 

instabilidade da economia, o Marketing de Relacionamento tem ganhado mais 

importância. De acordo com Costa (2015), o marketing baseado em relacionamentos é 

capaz de estabelecer indicadores precisos e propor ações de melhoria, fidelizando o 

cliente e diminuindo custos. Já Melo (2016), afirma que com o Marketing de 

Relacionamento a empresa conquista sua clientela e estabelece com a mesma um 

relacionamento firme. Assim, é por meio de relacionamentos duradouros que 

organizações podem planejar e executar ações efetivas voltadas aos clientes. 

Pautadas em relacionamentos efetivos, as empresas que praticam o Marketing 

de Relacionamento são aquelas que pretendem alcançar um relacionamento contínuo e 

cada vez mais consistete com os clientes. Desse modo, é essencial que as empresas 

fiquem cada vez mais próximas de seus clientes.  
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A operacionalização do relacionamento com o cliente ocorre através de um 

atendimento eficiente, em que a empresa oferece o produto/serviço certo, na hora certa, 

para o cliente certo, analisando o comportamento consumidor. Essa estratégia é fator 

indispensável para se adquirir vantagem competitiva no mercado globalizado. 

2.1 Comportamento do cliente 

 

Ferreira (2012) conceitua Comportamento do Cliente como a área que estuda 

as motivações das compras feitas pelos os consumidores, procurando entender o porquê, 

como, quando, onde e o que os leva os consumidores a adquirirem determinado produto 

ou serviço. De fato, a busca pela satisfação dos clientes está exigindo cada vez mais das 

empresas, que devem sempre oferecer seus serviços com a melhor qualidade (ALVES, 

2016). 

Compreender o comportamento do cliente é importante para elaborar 

estratégias de distribuição, com base no princípio de consumo. Quando se entende o 

consumidor, é possível ofertar o produto de acordo com suas expectativas, 

incrementando resultados, tanto para a organização, que vende mais, como para o 

consumidor, que se percebe mais satisfeito com suas aquisições (LEÃO, 2015). 

Diante do estudo do comportamento dos clientes nas empresas, Silva (2016) 

ressalta a importância de compreender um pouco mais sobre o comportamento dos 

clientes nas academias, segmento essencial em termos econômicos e de saúde e 

qualidade de vida da população, sendo essencial a busca por atingir as necessidades e 

desejos dos clientes desse segmento para o sucesso das academias. Para Alves (2016), a 

busca pela satisfação dos clientes está exigindo cada vez mais das empresas/academias, 

que devem sempre oferecer seus serviços com a melhor qualidade. 

Nessa perspectiva, avaliar o comportamento dos clientes é essencial para as 

empresas, pois cada cliente tem suas necessidades, desse modo, é preciso saber 

primeiramente quais os motivos que os levam a procurar aquela determinada empresa e 

quais os benefícios que desejam obter. Tais aspectos devem ser compreendidos pelas 

empresas e elas só saberão avaliando o comportamento dos clientes.  

 

2.2 Fidelização dos Clientes 

 

Para Cardoso (2014), a fidelização é um relacionamento desenvolvido em 

longo prazo, que não pode ser comprado e sim conquistado. Fidelizar clientes é um 
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processo cauteloso em que a empresa precisa passar para o cliente confiança, atenção, 

carinho e respeito, por meio das ações que envolvem todos dentro do ambiente 

organizacional. Já de acordo com Netto (2011), a fidelização vai além de superar 

expectativas, sendo necessários o encantamento e a conexão emocional entre as 

empresas e os clientes para que, com o passar do tempo, seja possível falar em 

fidelização. 

A Fidelização tem como objetivo reter clientes, de forma que eles permaneçam 

comprando em uma determinada empresa, ao invés de migrar para outra. Destaque-se, 

ainda, que é mais fácil e econômico manter clientes fiéis do que conquistar novos. 

(BÚSSOLO, 2012). Já de acordo com Ribeiro (2015), as empresas que obtém a retenção 

e fidelização dos clientes, criam uma vantagem competitiva positiva, almejando longo 

sucesso no mercado. 

Para Ferreira (2012), a qualidade dos produtos/serviços e o atendimento são 

fatores determinantes na superação das expectativas dos clientes. Ainda segundo a 

autora, os clientes não julgam apenas o valor do produto ou serviço, mas avaliam, de 

modo geral, desde o atendimento inicial até a compra. 

Segundo Toledo (2015), o cliente busca o melhor local para realizar seu 

propósito. Atender os objetivos dos clientes, principalmente em academias, não é 

simples, pois cada cliente/aluno tem suas particularidades, em termos de suas próprias 

intenções de resultados. Além disso, existem aspectos subjetivos de cada cliente no 

segmento fitness que pode ajudar e\ou atrapalhar no processo de relacionamento com  

clientes de academias. 

 

3 Procedimentos metodológicos 

 

O presente trabalho utilizou-se das abordagens quanti-qualitativa. Quantitativa 

a partir de estratégia do tipo Survey ou pesquisa de levantamento com considerável 

número de clientes por meio de um questionário semiestruturado, sendo o principal 

meio de obtenção de informações a respeito dos motivos, das atitudes e preferencias dos 

clientes (MALHOTRA, 2011). Teve natureza qualitativa, pois fez uso da observação 

participante, proporcionando melhor compreensão do contexto do problema. Para 

Mattar (2008), existem certos temas de pesquisa e certas situações de observações em 

que, se o observador não estiver integrado ao grupo observado e/ou não fizer parte 

integrante da situação a ser observada, a pesquisa estará comprometida, pois os 
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comportamentos que se deseja observar não são realizados em lugares públicos 

acessíveis para realizar observação não participante. 

Quanto à classificação da pesquisa, trata-se de um estudo exploratório e 

descritivo. Exploratório, pois obteve dados primários que foram coletados junto aos e 

clientes da academia, oferecendo maior conhecimento sobre o determinado problema, 

com finalidade de explorar melhor suas causas e as possíveis soluções. De acordo com 

Mattar (2008), pesquisa exploratória visa prover ao pesquisador maior conhecimento 

sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. 

Para Malhotra (2011), o objetivo da pesquisa descritiva é descrever alguma 

coisa, geralmente características ou funções de mercado. Ela é realizada da seguinte 

forma: descreve características de grupos relevantes, estima a porcentagem de unidades 

numa população especifica, determina as percepções de características de produtos, 

determina o grau ou até as variáveis de marketing e faz previsões especificas. Neste 

caso, a pesquisa foi descritiva, após a coleta de dados através das características dos 

clientes da academia, foi realizada uma análise de cada uma das variáveis. 

Para a aplicação do questionário junto aos clientes externos da academia da 

cidade de Aracaju/SE, foi realizada a validação de face do questionário três professores 

da área de Marketing, para o refinamento do instrumento. Após a validação de face, foi 

realizado pré-teste do instrumento com cinco alunos, os quais foram escolhidos de 

forma aleatória e não fizeram parte da amostra da pesquisa. Desse modo, os 

respondentes foram informados que deveriam responder, avaliar e sugerir melhorias no 

questionário, assim foi possível verificar que algumas perguntas precisavam ser mais 

claras e outras acrescentadas. Após o melhoramento à versão final do questionário foi 

impressa para ser aplica na academia (versão final do questionário disponível ao final 

do artigo). 

Na coleta de dados, o questionário foi aplicado com 100 alunos que estavam na 

academia nos dias da aplicação, realizada durante uma semana, contemplando os três 

turnos de funcionamento da academia (manhã, tarde e noite).  

A tabulação dos questionários foi feita a partir do software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), a partir do qual foram geradas frequências relativa e 

absoluta, médias, bem como gráficos, tabelas e cruzamentos. Em seguida, os dados 

gerados foram transferidos para o programa Microsoft Excel, que possibilitou a 

elaboração de outros gráficos e tabelas para facilitar a compreensão e análise. 
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4 Análise dos Resultados 

 

Observou-se que 55% dos respondentes que frequentam a academia são do 

sexo feminino, enquanto 45% ao público masculino, a faixa etária predominante é dos 

20 a 29 anos o que significa que o público da academia é composto, em sua maioria, por 

jovens. 

O Gráfico 1 mostra como os clientes ficaram sabendo da academia, a pesquisa 

evidencia que a grande maioria fica sabendo através de amigos. Outros meios de 

comunicação são usados, mas não tem um bom resultado como apresenta o gráfico. 

 

Gráfico 1 - Como os clientes ficaram sabendo da Academia 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A atividade de maior interesse dos respondentes é o ganho de massa muscular, 

com 66%, seguido da redução de peso com 52%. Dentre os respondentes, 45% vão à 

academia por recomendação médica, uma ótima estratégia pode ser a academia investir 

nessa área, contratando profissionais de saúde, como fisioterapeuta, nutrólogo e 

nutricionista esportivo, voltando uma atenção maior para esse público. 

Sobre a frequência (Tabela 1) dos alunos na academia, a maior frequência é de 

segunda à sexta-feira com 52%. Diante dos dados, é possível perceber que os alunos 

comparecem a academia durante boa parte da semana, sendo assim, é essencial a 

academia investir em treinamentos voltados para marketing de relacionamento. Dessa 

forma, seus colaboradores poderão ter melhor relacionamento com os clientes, tornando 

o ambiente mais agradável. 
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Tabela 1 - Frequência dos alunos 

Frequência Frequência Percentual (%) 

Três dias na semana 1 1% 

Quatro dias na semana 25 25% 

Cinco dias na semana 52 52% 

Seis dias na semana 22 22% 

Total 100 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo a pesquisa, o turno noturno é o mais frequentado pelos os alunos, com 

48%, pela manhã são 22% e a tarde são 30%. Com um elevado número de alunos pela 

parte da noite, seria interessante se a empresa criasse estratégias de descontos para os 

horários com menos movimento, com o intuito de aumentar o número de alunos no 

determinado horário. 

A atividade predominante entre os alunos é a musculação, que atinge 98% das 

respondentes, o maior investimento da academia é nessa área, ou seja, acaba induzindo 

os alunos a praticarem mais esta modalidade de treino. Vale ressaltar que a pergunta no 

questionário foi de múltipla escolha, deixando os alunos livres para marcar mais de uma 

opção. Seria importante que academia procurasse a investir em outros tipos de aulas, 

como, Zumba, danças, treinos funcional, entre outros. Com isso atingindo outro público, 

que por consequência, poderia aumentar o numero de alunos matriculados. 

A Tabela 2 apresenta de qual o motivo que fez o cliente escolher a academia, a 

maioria escolheu a estrutura e o valor da mensalidade, que juntas somam 67% dos 

entrevistados, mostrando que por mais que o preço da academia seja acessível ela 

dispõe de uma boa estrutura. 

 

Tabela 2 - Fatores de escolha da Academia 

Escolha da Academia Frequência Percentual (%) 

Estrutura 35 35% 

Valor da mensalidade 32 32% 

Próxima de casa 23 23% 

Ambiente e os Aparelhos 5 5% 

Aparelhos 5 5% 

Total 100 100,0 

Fonte: Elaboração própria 
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O Gráfico 02 mostra o nível de satisfação em relação ao atendimento da 

Recepção. Diante dos dados observa-se que não há uma grande diferença entre a 

satisfação e insatisfação dos alunos a respeito do atendimento das recepcionistas, apenas 

com 3% de diferença. Como mostra o gráfico, a academia deve ficar atenta ao nível de 

insatisfação dos clientes, pois isso pode levar à perda deles. Neste caso deve-se analisar 

qual o motivo da insatisfação por parte dos clientes, e a partir disto procurar a melhoria 

junto com os colaboradores. 

 

Gráfico 2 - Nível de satisfação quanto ao atendimento da recepção 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O Gráfico 3 mostra o nível de satisfação dos clientes entrevistados em relação 

ao atendimento dos professores. Os dados demonstram que 88% dos entrevistados estão 

satisfeitos com o atendimento dos professores, nota- se que o nível de insatisfação dos 

alunos quanto ao atendimento dos professores é baixo. Segundo o gestor da academia, 

foram feitos investimentos em cursos voltados ao relacionamento para os professores, 

supostamente os mesmos estão treinados para manter um bom atendimento com os 

alunos.  

 

Gráfico 3 - Nível de satisfação quanto ao Atendimento dos Professores 

 

Fonte: Elaboração própria com os dados da pesquisa de campo. 
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Percebe-se que em relação á estrutura a maioria dos alunos com 97% estão 

satisfeitos. A academia foi reconstruída, aumentando seu tamanho para atender uma 

maior demanda. Com a reforma a academia passou a oferecer um melhor conforto para 

os clientes, e com a instalação de um elevador, passou a atender clientes com 

necessidades especiais, trazendo um diferencial competitivo.  

O Gráfico 04 mostra que o nível de satisfação dos alunos com os equipamentos 

que academia tem é de 100%, eles estão satisfeitos, gerando assim um fator positivo 

para academia. 

 

Gráfico 4 - Nível de satisfação quando aos equipamentos da academia 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

No Gráfico 05 mostra os resultados obtidos na pesquisa de acordo com o nível 

de satisfação dos alunos em relação ao sentimento quanto á forma que a academia 

atende as necessidades deles. Nota-se que o nível de satisfação é de 96%. É possível 

perceber que a academia está concentrada em atender as necessidades dos clientes. A 

reforma que a mesma fez demonstra isso.  

 

Gráfico 5 - Nível de satisfação ao sentimento em relação à forma que academia atende as 

necessidades 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto ao relacionamento com as atendentes da academia foi possível perceber 

que 78% dos alunos estão insatisfeitos. A maioria das recepcionistas, mesmo com muito 

tempo de trabalho na organização, não demonstram um bom relacionamento com o 

cliente.  

Nota-se que 88% dos respondentes estão satisfeitos quanto ao relacionamento 

com os professores. Como os professores são os colaboradores que tem mais contato 

com os clientes, é um ponto positivo para academia, atualmente a academia dispõe de 

poucos professores para a demanda de alunos.  

O Gráfico 6 mostra o nível de satisfação quanto aos eventos da academia. 

Percebe-se que 53% dos clientes estão satisfeitos em relação aos eventos da academia, 

porém, 25% não souberam responder, dando a entender que estes não ficam sabendo 

dos eventos que acontecem na academia. Provavelmente a falha na comunicação e 

divulgação acarreta no não conhecimento do evento por parte do aluno.  

 

Gráfico 6 - Nível de satisfação quanto aos eventos da Academia 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 03 mostra as opiniões dos alunos sobre o que pode ser melhorado na 

academia, essa pergunta foi aberta, fazendo com que o cliente expusesse suas respostas 

livremente.  

 

Tabela 3 - Relação ao que os alunos acham que pode ser melhorado na Academia 

Pode ser melhorado na Academia Frequência Percentual (%) 
Atendimento da recepção 21 21% 

Aumentar a quantidade de professores. 15 15% 

Climatização do ambiente com ar condicionado. 32 32% 

Melhorar os horários das aulas de dança 7 7% 
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Acrescentar mais dias de funcionamento da academia, abrindo aos finais de 

semanas. 

14 14% 

Nada, está tudo perfeito. 15 15% 

Colocar outros tipos de aulas 5 5% 

Atendimento dos professores 1 1% 

Total 100 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

5 Considerações finais 

O mercado de academias de musculação mostrou grande crescimento nos 

últimos anos e por isso é importante estudar o Marketing de Relacionamento voltado 

para esse segmento. Manter o relacionamento com o cliente pode trazer várias 

informações que são essenciais para o sucesso das empresas. Por esse motivo é 

importante estudar o relacionamento e comportamento dos clientes, para buscar a 

fidelização dos mesmos. 

Verificou-se que através da análise dos resultados que a academia tem 

dificuldades no relacionamento da recepção com os clientes, pouca quantidade de 

professores para atender a demanda de alunos, a falta de climatização em relação à 

ventilação, e a falha na comunicação. Por mais que a empresa tenha uma boa estrutura o 

Marketing nela pode ser mais bem gerido, tanto para melhorar a comunicação, como 

proporcionar a capacidade de fidelizar e conquistar novos clientes, visto que, a mesma 

tem estrutura e diferencial para usar ao seu favor.  
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Este questionário tem como objetivo obter informações a respeito dos alunos da 

Academia X, atendendo aos objetivos específicos desta pesquisa. Sua colaboração é 

muito importante para que essa pesquisa seja bem-sucedida. 

Vale ressaltar que as informações geradas têm caráter unicamente informativo e 

acadêmico e será usado para elaboração de relatório de estágio. Está pesquisa é pré-

requisito para titulação de Bacharel em Administração pela Faculdade de Administração 

de Sergipe-Fanese. 

 
I-PERFIL DO CLIENTE  

1. Sexo: 
1.(   ) Feminino 

2.(   ) Masculino 

2.Faixa Etária 
1.(   ) De 15 a 19 anos 

2.(   ) De 20 a 29 anos 

3.(   ) De 30 a 39 anos 

4.(   ) De 40 a 49 anos 

5.(   ) 50 anos ou mais 
3. Estado Civil  
1.(   ) Solteiro (a) 

2.(   ) Casado (a) 

3.(   ) Divorciado /Separado (a) 

4.(   ) Viúvo (a) 

5.(   ) União estável  

4. Ocupação 
1.(   ) Estudante 

2.(   ) Servidor Público  

3.(   ) Funcionário de empresa privada  

4.(   ) Autônomo 

5.(   ) 

Outros__________________________ 

 
5.Bairro onde mora? 

 

 
__________________________________ 

 

II- COMPORTAMENTO DO CLIENTE  

6.Marque como você ficou sabendo da Academia Jeferson Musculação & Fitness (pode 

marcar mais de uma opção) ? 

1.(   ) Eventos  

2.(   ) Redes Sociais 

3.(   ) Rádio 

 

4.(   ) Carro de Som  

5.(   ) Panfletagem  

6.(   ) Indicação de Amigos 

7.(   ) 

Outros__________________________ 
7.Qual seu objetivo com a prática de atividade física (pode marcara mais de uma opção)? 

1.(   ) Ganho de massa muscular 

2.(   ) Redução de peso 

3.(   ) Recomendação médica  

4.(   ) 

Outros___________________________ 

 

8.Com qual frequência média, você vai a academia?  

1.(   ) 2.(   ) 3.(   ) 4.(   ) 5.(   ) 6.(   ) 7.(   ) Dias por semana 

 

9.Em qual turno você frequenta a academia? 

1.(   ) Manhã                                           2.(   ) Tarde                                      3.(  ) Noite                                                 
 

10.Quais os tipos de aula você faz na academia (pode marcar mais de uma opção)? 
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1.(   ) Musculação  

2.(   ) Aeróbico 

3.(   ) Dança 

4.(   ) Outros. 

Quais?____________________ 
11.Qual a aula que você prefere? Por quê?  

 

 

 

12.Por que escolheu Academia Jeferson Musculação & Fitness?  

 

 

 

 

II- AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E RELACIONAMENTO 

 

13.Avalie a Academia Jeferson Musculação & Fitness quanto ao seu nível de satisfação, 

conforme a escala abaixo: 

 

1.Muito Insatisfeito  2. Insatisfeito  3.Neutro  4.Satisfeito  5.Muito Satisfeito 

 

 

14.O que você mais gosta na Academia Jeferson Musculação & Fitness? 

 

 

15.O que você acredita que pode ser melhorado na Academia Jeferson Musculação & 

Fitness? 

 

 

 

 

 

Item 1 2 3 4         5 Não sei/ Não se aplica 

1.Atendimento da Recepção       

2.Atendimento dos Professores       

3. Estrutura da academia        

4.Qualidade nos equipamentos       

5. Qual o seu sentimento quanto á forma 

como academia atende suas 

necessidades? 

      

6.Como você se sente em relação ao 

conforto do ambiente da academia? 

      

7.Sobre o seu relacionamento com as 

atendentes da recepção, como se sente? 

      

8. Sobre o seu relacionamento com os 

professores, como se sente? 

      

9. Qual o seu nível de satisfação em 

relação aos eventos da academia? 

      


