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1. RESUMO 

 

 A procura de novos clientes e a incessante concorrência das 

academias, clubes, centros de esporte, colégios e outros prestadores de 

serviço que comercializam atividade física, nos fazem pensar, como 

manter e satisfazer nossos clientes?  Diversas estratégias vêm sendo 

aplicadas, algumas com sucesso outras não.  Muitos instrumentos de 

pesquisa são desenvolvidos com o objetivo de medir a satisfação do 

cliente e como ferramenta para auxiliar como suporte no contexto da 

administração de empresas.  Para alguns seguimentos a satisfação dos 

clientes é uma forma das empresas se manterem no mercado investindo 

na conquista e fidelização dos mesmos, sendo este ponto considerado o 

sucesso de uma empresa.  Ao iniciar este estudo o objetivo foi identificar 

o grau de satisfação dos clientes da academia Água Viva diariamente, 

através de um instrumento de pesquisa simples e de fácil aplicação, 

para avaliar como se encontra o atendimento e satisfação com os 

serviços prestados pela organização, a partir da visão dos próprios 

clientes. Para desenvolver o estudo foi utilizada uma metodologia de 

pesquisa descritiva, que teve como instrumento de coleta de dados um 

pequeno questionário direcionado para os clientes da academia Água 

Viva. A partir dos dados coletados foi possível identificar que os 

consumidores estão satisfeitos com o serviço atendimento, produtos. 

Com esta pesquisa  a empresa poderá medir a satisfação diária de seus 

clientes, interferir rapidamente quando o nível de satisfação estiver 

abaixo, através de dados fornecidos pelo conceito 1 Ruim ou 2 regular. 

Neste caso a gerente da academia fará um contato telefônico para 

interferir diretamente na satisfação ao e do cliente. O pretendido pela 

organização é renovar sua estrutura oferecendo novos produtos 

(serviços) como novas atividades e/ou melhorar o nível de atendimento 

de sua equipe interferindo nas situações onde a avaliação foi negativa, o 

que poderá melhorar a competitividade da empresa no mercado. O fato 



de a empresa ter um bom índice de satisfação demonstra a 

preocupação dos proprietários em se manter ativos no mercado, por 

isso, todas as sugestões que os clientes repassaram, é avaliada e se 

viável executada. Ao final do estudo fica a sugestão para que a empresa 

possa trabalhar o aumento na variedade de atividades a serem 

oferecidas. Porque? o cliente quando surpreendido positivamente com 

novidades revigora e encontra na mesma empresa condições de 

continuar consumindo,sem no entanto, esquecer do comprometimento 

com a qualidade e a satisfação dos clientes, utilizando este diferencial 

de competitividade e  o seu posicionamento no mercado perante a 

concorrência. 

Palavras-chave: Instrumento, Pesquisa. Satisfação. Clientes. 
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INTRODUÇÃO 

Há 10 anos no mercado de fitness, a academia Água Viva, vem 

se desenvolvendo vertiginosamente. Iniciando apenas com atividades 

aquáticas em um pavimento, hoje expandiu com três pavimentos onde 

foi possível crescer para todos os seguimentos de atividade física em 

academia, possuindo diversos produtos, sendo estes, variadas aulas 

coletivas, atividades aquáticas, musculação e serviços, tais como, 

estacionamento, lanchonete, espaço kids e loja sportwear. No entanto o 

mercado de academias vem crescendo paralelamente, o que torna a 

concorrência dia a dia mais competitiva. 

A realidade do mercado ressalta a competitividade que as 

empresas estão inseridas. Nesta ótica, a satisfação do público-alvo 

ganhou  importância no contexto da gestão, visto que possibilita a 

conquista e fidelização dos clientes, e estes são a garantia de sucesso 

das empresas. 

A satisfação dos clientes é alcançada a partir de diversas ações 

que as empresas precisam executar, assim como, oferecer produtos  

(tirar) e serviços de qualidade, além de preços e prazos  (porque?) são 

alguns pontos que podem influenciar na satisfação. Desta forma, o 

presente estudo foi desenvolvido com o interesse de identificar a 

satisfação dos clientes da academia Água Viva. 

Joos D. Carlos(setembro, 2002) citou Philip Crosby que ensina 

“qualidade significa cumprir com os requisitos combinados com o 

cliente”. (A ISO 9000:2000 adotou essa definição). Para fazer com que 

isso aconteça é necessário contar com técnicas e ferramentas que nos 

permitam, primeiramente, identificar quais são os requisitos desejados 

pelos clientes e em seguida, medir e monitorar como atendemos esses 

requisitos. 

A definição de Kotler (1998, p. 53) para satisfação é: "[...] o 

sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação 



do desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em relação às 

expectativas da pessoa”. 

Sobre a satisfação dos consumidores é interessante avaliar que 

esta: 

[...] “depende do desempenho do produto percebido com relação ao 

valor relativo às expectativas do comprador. Se o desempenho faz jus 

às expectativas, o comprador fica satisfeito. Se excede às expectativas, 

ele fica encantado. As companhias voltadas para marketing desviam-se 

do seu caminho para manter seus clientes satisfeitos. Clientes satisfeitos 

repetem suas compras e falam aos outros sobre suas boas experiências 

com o produto. A chave é equilibrar as expectativas do cliente com o 

desempenho da empresa. As empresas inteligentes têm como meta 

encantar os clientes, prometendo somente o que podem oferecer e 

depois oferecendo mais do que prometeram” (KOTLER; ARMSTRONG, 

1999, p. 6).  

A literatura é quase unânime em afirmar que a satisfação do 

cliente é indispensável para a sobrevivência de qualquer organização. 

Qualidade no atendimento é dar ao cliente o que ele quer, ou 

seja, produto ou serviço que satisfaça sua necessidade. 

Venlioles Motta (2005, p 254) informa que “clientes insatisfeitos 

podem influenciar negativamente cerca de 15 pessoas, entre clientes e 

clientes em potencial” 

É preciso que as empresas compreendam que o cliente 

insatisfeito espalha informações negativas, prejudicando a imagem da 

organização, por isso, a satisfação dos clientes é um importante 

instrumento de marketing, que pode ser usado pelos gestores como 

forma de tornar mais competitiva a empresa no mercado. 

 

 

 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO 

O presente capítulo tem como objetivo discorrer sobre conceitos 

de organização, conceituação de cliente, marketing, administração como 

diferencial de competitividade, atendimento com qualidade e satisfação 

do cliente, sendo este último o objetivo de nosso estudo. 

 

2.1- A Organização nos dias atuais  

As organizações surgiram a partir da dificuldade do ser humano 

de conquistar objetivos comuns de forma individual, tais como, produzir 

bens e serviços com o trabalho de uma única pessoa. Sendo assim, 

compreende-se que as organizações existem com o objetivo específico 

de maximizar os recursos disponíveis e reduzir custos e dificuldades. 

Atuar em qualquer nível do mercado, nos dias de hoje, é uma 

tarefa difícil. Os clientes estão cada vez mais exigentes e 

constantemente buscam produtos e serviços que façam à diferença e 

satisfaçam suas expectativas. Mas como saber se o cliente está 

satisfeito com o que lhe é oferecido? Segundo Téboul (2002 ), “não 

adianta querer adivinhar o que o cliente pensa: é melhor perguntar-lhe e 

observar seu comportamento; é necessário medir sua satisfação pela 

simples razão de sua fidelização depende do grau de satisfação em 

relação ao que lhe é oferecido”. 

De acordo com Kotler (1998) “um mercado é resultado de todos 

os consumidores potenciais que compartilham de uma necessidade ou 

um desejo específico, e estão dispostos e habilitados para fazer uma 

troca que satisfaça essa necessidade ou desejo. Assim, a dimensão 

deste mercado depende do número de pessoas que mostram a 

necessidade ou desejo, têm recursos que interessam a outros e estão 

dispostos e em condições de oferecer esses recursos em troca do que 

desejam”. 



As organizações constituem sistemas que agregam diferentes 

recursos, que buscam oferecer no mercado produtos e serviços de 

forma a alcançar a satisfação de seu público-alvo. Sobre isso Drucker 

(2002, p. 35) descreve que: "só existe uma definição válida para a 

finalidade de uma empresa: criar um consumidor". Para que isso 

aconteça é necessário que as organizações conheçam as preferências 

de seu público. 

Um cliente satisfeito tem menor probabilidade de mudar para 

empresas concorrentes. 

De acordo com Kotler e Armstrong (2003) “o consumidor moderno 

busca constantemente novos produtos e serviços, neste sentido, é 

preciso que as organizações acompanhem as mudanças desse novo 

mercado e ofereçam um atendimento de qualidade, causando satisfação 

aos clientes e se fortalecendo perante a concorrência”. 

 Devido ao seu íntimo relacionamento com o custo final do produto 

ou serviço, associado com a aceitação do consumidor e o atendimento 

às exigências dos clientes, a reestruturação da função qualidade nas 

empresas tornou-se extremamente necessária e cada vez mais 

metódica e sistemática. 

No ambiente de uma organização estar modificando e inovando, 

requerem do administrador habilidade e responsabilidade. Levando em 

conta que é necessário capacitar os colaboradores para que possam 

oferecer aos clientes um atendimento de qualidade, alcançando assim, 

um processo de satisfação e fidelização. 

Vários fatores devem ser considerados para que a organização 

possa ter mais competência, sempre é preciso trabalhar a qualidade do 

ambiente e do atendimento. Na compreensão de Chiavenato (2004, p. 

15) "as organizações são criadas para produzir bens ou serviços e que 

os mesmos terão que satisfazer uma clientela". 

Nas organizações, percebe-se que o papel do administrador é 

possibilitar que os recursos sejam bem distribuídos e seus 



colaboradores possam ser guiados para atingir produtividade com um 

maior índice de aproveitamento de tais recursos. Sendo porque, o 

mundo dos negócios convive com uma competitividade acirrada, a cada 

dia surgem novas empresas oferecendo produtos ou serviços 

diferenciados e, para continuar desenvolvendo-se como uma 

organização competitiva é imprescindível estar atendo às mudanças. 

A competitividade nas organizações ganhou maior importância 

nas discussões políticas e neste tema a administração passou a ser 

avaliada sob uma nova ótica, como esclarece Chiavenato (2004, p. 96): 

[U] “muitos líderes governamentais tornam-se cada vez mais 

preocupados com a competitividade econômica de suas Nações” [U] 

Enquanto os líderes das grandes organizações se voltam para a 

competitividade organizacional em uma economia globalizada.  

É importante deixar claro que a complexidade do ambiente em 

que estão inseridas as mudanças necessárias que cercam as 

organizações ocorre de forma tão rápida, que é preciso estar atento a 

tudo o que acontece dentro e fora das empresas, principalmente em 

relação aos desejos e necessidades dos consumidores e as novas 

exigências de qualidade não apenas nos produtos, serviços e preços, 

mas no atendimento e satisfação do cliente. Principal item de sucesso.     

O desafio das organizações será a busca por formas de desenvolver um 

ambiente de trabalho produtivo, e alcançar assim seus objetivos. Neste 

ponto, Caravantes (2003, p. 28) avalia que: "o conhecimento por si só 

são estéreis. Eles só se tornam produtivos se forem soldados em um só 

conhecimento unificado. Tornar isso possível é a tarefa da organização, 

a razão para sua existência a sua função". 

Ao compreender a complexidade das organizações, entende-se que 

as empresas somente sobrevivem no mercado se alcançarem à 

aderência, satisfação e fidelização dos clientes, neste ponto  à 

administração deve ter papel fundamental. 

 



2.2-  Administração  

A administração pode ser percebida como um foco de planos e 

ações que possibilitam a empresa sua continuidade, segundo 

Maximiano (2000, p. 26) compreende-se administração como "[...] um 

processo de tomar decisões e realização de ações para alcançar o 

objetivo" 

Entende-se que a administração é o órgão principal para a 

sobrevivência de uma empresa no mercado, mas o sucesso das 

empresas está diretamente ligada na qualidade de sua administração, 

sobre entende Caravantes (2003, p. 69): ”A teoria da administração está 

preocupada em como uma organização deve ser construída e operada 

para realizar seu trabalho com eficiência. Um princípio fundamental, que 

decorre imediatamente do caráter racional da ‘boa administração’, é que 

dentre várias alternativas disponíveis, que envolvam os mesmos gastos, 

deverá ser selecionada aquela que conduza à consecução dos objetivos 

em seu nível mais elevado”. 

Sendo assim a administração é uma das principais ferramentas de 

diferenciadores no ambiente das empresas, o sucesso de todas as 

organizações depende de sua administração. 

 Na atualidade a administração vem sendo amplamente 

trabalhada, em cada setor ou atividade específica encontra-se um 

processo gerencial que o treina e especializa de forma diferenciada o 

contexto geral da empresa. É Importante destacar que dentre os 

variados setores a serem trabalhados o marketing tem um papel de 

destaque, tendo em vista que trabalha com o principal elemento de uma 

empresa, o produto, o cliente (mercado) e sua satisfação. 

 

 



2.3-  Administração de Marketing 

 Para Churchil (2000) “a essência do marketing é o 

desenvolvimento de trocas nas quais as empresas e clientes participam 

voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios para 

ambos”. 

 A administração de marketing deve estar preocupada em 

encontrar o público-alvo da empresa, satisfazê-lo, prestar atendimento 

de qualidade, conquistar e fidelizar estes clientes permitindo a 

permanência da empresa no mercado. 

 Para que a administração de marketing exista, é necessário que 

pelo menos uma pessoa pense nos objetivos e meio de realizar as 

respostas desejadas pelas outras pessoas. Kotler e Armstrong (1999, p. 

5) definem administração de marketing como: 

“A maioria das pessoas pensa em administração de marketing como 

sendo o trabalho de encontrar clientes em número suficiente para 

atender a produção de empresa. Porém esta visão é muito restrita. A 

organização tem um nível desejado de demanda para seus produtos. 

Em determinados momentos pode haver demanda adequada, irregular, 

em excesso ou até mesmo não haver demanda alguma, e a 

administração de marketing deve encontrar formas de lidar com estes 

diferentes tipos de demanda”.  

 Administração de marketing deve funcionar com análise, 

planejamento, implementação e controle de programas com o objetivo 

de criar e desenvolver produtos e serviços, interagir com o mercado-

alvo, com o propósito de atingir os objetivos da organização. 

 Para Kotler (1998, p. 40) "Administração de marketing é o 

processo de planejamento e execução da concepção, do preço da 

promoção e da distribuição de idéias, bens e serviços para criar trocas 

que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais”. Pode-se dizer 



que a administração de marketing abrange idéias, bens e serviços e 

noção de troca, tendo como objetivo satisfazer os clientes. 

 O trabalho do marketing está na responsabilidade direta dos 

profissionais dessa área. A administração de marketing tem como 

função influenciar o nível, o tempo e a composição da procura pelos 

produtos ou bens de serviços, auxiliando a empresa a alcançar seus 

objetivos. 

 A administração de marketing é administração de demanda, ou 

seja, os administradores do setor desenvolvem as tarefas realizando 

pesquisa de marketing, planejamento, implementação e controle de 

ações que demonstrem como, satisfazer e fidelizar os consumidores. 

 

2.4- Serviços e qualidade de serviços 

 O setor de serviços vem ganhando importância maior em muitos 

países, que em outras datas tiveram sua economia baseada no setor 

indústrial. Para Ferreira ( 1975), “observando-se de uma ótica  

econômica, serviço seria o produto de uma atividade humana, que, 

mesmo não possuindo uma forma material, contribui para a satisfação 

de necessidades”. Serviços são atividades econômicas cujo produto não 

é uma forma física, mas ações, processos e atuações consumidas no 

momento em que são produzidas. Desta forma, sendo o mercado de 

academias enquadrado no setor de prestadora de serviços, as 

definições se enquadram.  

 Autores como Kotler e Armstrong ( 1999 ) definem serviços como 

“uma atividade essencialmente intangível que uma parte pode oferecer à 

outra, mas que não resulta na posse de nenhum bem”. 

 As definições mais recentes de serviços podem ser resumidas em 

quatro linhas principais, segundo Kon ( 2004 ): 

1) indústrias de serviços, como aquelas que produzem serviços no lugar 

de bens; ex: transporte, comércio, seguros, etc ; 



2) serviços são bens de consumo ou intermediários intangíveis, são 

intensivos em trabalho, e a produção e o consumo são 

concomitantes; 

3) serviços são componentes do Produto Nacional Bruto que mede o 

produto de itens intangíveis; 

4) os serviços são bens intangíveis e também são consumidos no 

momento de sua produção. 

 Um serviço raramente poderá ser qualificado antes da compra, 

neste momento o que o cliente tem é expectativa ou noção do serviço 

que será prestado, sem poder realmente quantificar seu valor e 

satisfação. 

 O primordial para atingir a qualidade em serviços está em atingir 

ou superar as expectativas dos clientes. Gianesi ( 1996) justifica, “os 

serviços dificilmente podem ser avaliados antes da compra, dando-se a 

avaliação durante o processo de prestação do serviço ou, em alguns 

casos, somente após ser conhecido seu resultado. A avaliação que o 

cliente faz, durante ou após o término da prestação de serviço se dá 

após a comparação entre o que lel esperava do serviço e o que ele 

realmente percebeu”. 

 

 

2.5-  Clientes  

 Em função do descontentamento, o consumidor vem buscando 

preços, bons produtos, serviços e atendimento que os satisfaçam. Mas 

atualmente outros aspectos também influenciam, tais como: saúde, 

segurança e proteção ao meio ambiente, sendo este último um novo 

conceito que vem sendo inserido amplamente no pensamento dos 

clientes. Por este motivo os administradores de marketing são tão 

importantes, é necessário mapear o mercado em que a empresa está 

inserida e saber por meio de pesquisas e demais instrumentos de 



comunicação os anseios e necessidades de seus clientes. Como 

destaca Robert J. Rauscher apud Detzel e Desatnick (1995, p. 55):  

 “Os clientes anseiam por segurança, as empresas têm que mostrar que 

é seguro negociar com as mesmas, tende a ser honestas ao oferecer os 

produtos, evitando criar altas expectativas, mas procurando sempre 

fazer mais do que prometeu”,  

 Segundo Godri (1994, p. 17) "Propaganda é apenas 1% do 

processo de Marketing, o contato do dia-a-dia é o que realmente 

importa". Por este motivo os clientes devem ser identificados, mapeados 

e trabalhados, buscando a satisfação e a fidelização como instrumentos 

de fortalecimento no mercado. 

 O cliente deve ser tratado com respeito e dedicação, até porque 

de acordo com Zulke apud Rangel (1994, p. 26) "As pessoas contam 

suas experiências ruins para dez outras; As experiências positivas são 

contadas para apenas cinco." Isto, demonstra que a empresa precisa se 

preocupar com o serviço prestado no dia-a-dia, pois as experiências 

negativas são divulgados de forma rápida e ampla, diferente das 

positivas, por este motivo as organização tem se empenhado tanto para 

satisfazer os clientes. 

 “Os clientes gostam de ser chamados pelo nome, pois se sentem 

especiais, por isso, o vendedor tem que encantar o cliente, 

estabelecendo laços de amizade, para ter a fidelidade do cliente, a partir 

de diversas atividades, como a facilitação de entrega, cobrança, 

crediário, escolha, dentre outras vantagens que podem encantar o 

cliente” (ELTZ, 1994). 

Uma forma de provar serviços consistentes ao cliente é fazer com que 

todo funcionário focalize sua atenção na maneira como ele(a) afeta o 

cliente e descobrir maneiras para exceder as expectativas do cliente. 

 Ao mesmo tempo em que se devem ultrapassar as expectativas, 

é indispensável elogiar a venda para o cliente, demonstrando que sua 

satisfação foi suprida, porém deve-se levar em conta que este elogio 



seja sincero, para surtir mais efeito diante do cliente, que estará mais 

confiante na compra, no vendedor e na empresa. 

 O cliente é o principal elemento formador de uma empresa, é este 

que direciona e mostra para empresa sobre o sucesso ou fracasso em 

suas vendas. O principal instrumento de conquista ao cliente é o 

atendimento, por isto a qualidade deste é a chave para o resultado final, 

a compra de um determinado produto ou aquisição de um serviço. 

Partindo deste raciocínio cliente fiel é aquele que está satisfeito com o 

atendimento e, que torna-se parceiro comercial da empresa, devido ao 

grau de satisfação com as atividades executadas. 

 

 

2.6-  Satisfação dos Clientes  

 A satisfação do cliente é uma questão de qualidade no 

atendimento e serviço.  Por isso deve ser um processo contínuo.   

 O desenvolvimento no mundo provocou um crescimento sem 

precedentes nos níveis e tipos de produtos e serviços oferecidos pelas 

empresas.  Este fato ocasionou uma explosão de ofertas 

desencadeando nas empresas uma nova situação de gerenciamento, 

tão complexas que foram necessárias modificações na administração e 

maneira de lidar com esta nova realidade, pois o consumidor em função 

do descontentamento e frustração em adquirir serviços e produtos, 

passou a considerar a qualidade como um dos fatores decisivos para a 

escolha dos mesmos.  Alguns fatores devem ser considerados no 

atendimento, tais como o fato de que quanto mais ágil e fácil a transação 

mais os clientes adquirem o produto. Uma forma de conquistar os 

clientes é tentar evitar a burocracia, as empresas deveriam trabalhar de 

forma a qualificar o ambiente e considerar a satisfação dos 

consumidores. 



 A satisfação é um dos principais elementos capazes de fidelizar 

um cliente. Segundo Detzel e Desatnick (1995, p. 8): 

Satisfação do cliente é o grau de felicidade experimentada por ele. Ela é 

produzida por toda uma organização - por todos os departamentos, 

todas as funções e todas as pessoas. Entre os clientes se incluem 

compradores externos de bens e serviços de organização, fornecedores, 

a comunidade local, funcionários, gerentes e supervisores (e acionistas, 

se a organização for de capital aberto). 

 A satisfação aliada ao bom atendimento é o aspecto que faz o 

cliente retornar, impactando diretamente nas vendas.  Ressalta-se que 

um consumidor fica satisfeito quando produtos, serviços e atendimento 

oferecidos a eles ultrapassam as suas expectativas, assim, Kotler (1998, 

p. 53) define que: "SATISFAÇÃO é o sentimento de prazer ou de 

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado 

pelo produto (ou resultado) em relação às expectativas da pessoa". 

Empresas que adotam esses meios sabem que sua melhor ação 

estratégica é o valor agregado pelo cliente por meio dos serviços 

superiores. Eles estão dispostos a reconhecer o esforço da empresa em 

satisfazê-los e fidelizá-los a partir de qualidade e do respeito oferecidos. 

 O valor da satisfação do cliente é evidente na avaliação de Paul 

A. Allaire apud Detzel e Desatnick (1995, p. 181): 

Para sobreviver no mercado global de hoje, uma empresa precisa 

satisfazer os clientes fornecendo bens de qualidade e prestando 

serviços de qualidade. Isto exige uma reavaliação contínua das 

necessidades dos clientes e um compromisso inabalável de mudar 

quando necessário, para satisfazer ou superar as expectativas deles. 

  Ter-se um bom produto, um produto perfeito, já não dá vantagem  

 competitiva alguma. A ênfase direcionada ao produto está superada. O 

 consumidor é, na verdade, o marco de referência para atestar a real 

 qualidade do produto ou serviço prestado. 



  Pelo exposto, explica-se o motivo de todo o esforço direcionado à 

 satisfação do cliente. Programas como: O Cliente é Rei, Cliente 

 Imperador, Sua Excelência o Cliente, Cliente... Cliente...( e demais 

 exemplos) demonstram esse enfoque. 

  Jaques Harovitz (1993) já confirma que: “só o cliente é juíz da 

 qualidade do serviço. Portanto sua opinião é primordial.” E ainda do 

 mesmo autor “é o cliente  quem determina o nível de excelência de um 

 serviço, e ele sempre quer mais”. Se o cliente quer mais, é porque 

 aumentou o seu nível de  necessidade e expectativa. Portanto, os 

 clientes ficam satisfeitos ou não,  conforme suas expectativas. 

  Qualidade em serviços, segundo Karl Albrecht (1992)” é a 

 capacidade que uma experiência ou qualquer outro fator tenha para 

 satisfazer uma necessidade, resolver um problema ou fornecer 

 benefícios a alguém.” 

 Toda empresa deve atentar aos detalhes, permitindo que os 

clientes sintam-se satisfeitos, sendo que o foco no cliente, junto a um 

atendimento de qualidade e um bom processo gerencial de recursos 

humanos é sucesso garantido a qualquer empresa, dessa forma é 

necessário que as organizações estejam preparadas a desenvolver 

ações que levem a qualidade no ambiente, atendimento e, a 

conseqüente satisfação. 

 Segundo Detzel e Desatnick (1995, p. 53) os cincos segredos 

para a superioridade em serviços, estão fundamentadas em cinco ações 

quais sejam: 

1. Criar um foco no cliente em toda a organização 

2. Estabelecer padrões de desempenho em serviços baseados nos 

funcionários. 

3. Medir o desempenho em serviços em relação a marcos de referência 

(benchmarcks) superiores 

4. Reconhecer e recompensar comportamentos exemplares em serviços 



5. Manter o entusiasmo, consistência e previsibilidade para o cliente. 

 Cada uma destas ações contribui para que a empresa alcance a 

qualidade no ambiente interno, refletindo em qualidade no atendimento, 

proporcionando assim o aumento das vendas e a participação de 

mercado, de forma que, ao foco esteja no cliente, ou seja, na 

importância dada aos clientes da empresa, que permita sua satisfação e 

fidelização. 

 

 2.7- Qualidade no Atendimento  

  Quando se fala em qualidade no atendimento, é preciso 

 diferenciar aquele que visa apenas o cumprimento de tarefas daquele 

 que visa a qualidade total dos serviços e a satisfação dos clientes. 

  Na visão de Richard Whiteley e Diane Hessan (1996), “o primeiro 

 se limita a executar corretamente aquilo que é estritamente necessário 

 para cumprir sua obrigação, seja apenas moral ou legal. Já no segundo 

 tipo de atendimento, orientado para o cliente, existe uma preocupação 

 em ‘ir além’, ou seja, não basta apenas cumprir sua obrigação, mas, 

 além de realizá-la da melhor maneira possível, tem-se o objetivo de 

 atender cada vez melhor, tanto no sentido de aperfeiçoar cada vez mais 

 o serviço prestado, como atender as expectativas do cliente, tornando-os 

 cada vez mais satisfeitos”. 

 A qualidade no atendimento é um dos principais fatores para 

manter a empresa produtiva e competitiva no mercado, esta realidade é 

apontada como positiva em todos os níveis organizacionais. 

 Segundo Godri (1994, p. 59) "Atendimento é sinônimo de empatia 

e atenção." Ou seja, o cliente deve ser tratado com prioridade, deve ser 

ouvido, acompanhado, tratado preferencialmente pelo nome e, acima de 

tudo, com respeito as suas decisões e opiniões. 

 Os clientes têm que estar no topo do organograma da empresa, 

pois desta forma, os funcionários conseguem assimilar a importância do 



mesmo para a permanência da organização no mercado. Joseph J. 

Melone apud Detzel e Desatnick (1995, p. 97) "Não há dúvida de que o 

negócio de serviços é servir. Trata-se na realidade de um conceito 

movido por lucros, e não por despesas". Isto significa esclarecer que o 

colaborador tem que servir o cliente, atendê-lo da melhor forma possível 

satisfazendo-o e fidelizando-o. 

 Para um bom atendimento deve-se evitar a demora, tanto no 

atendimento pessoal, como no caso de telefone, sendo que neste último 

meio de comunicação da empresa com o seu consumidor é precioso 

evitar deixá-lo na linha de espera. Isto porque o telefone é um excelente 

instrumento de comunicação com os clientes, mas deve ser utilizado de 

forma adequada, pois um atendimento ruim pode fazer com que o 

cliente passe para a concorrência (GODRI, 1994). 

 Ao executar o atendimento, tem que se priorizar o vínculo com o 

ser humano, de forma que, primeiro o cliente, depois o lado comercial, 

lembrar sempre que cada cliente é único, que não há dois iguais e que 

de cada um depende a permanência da empresa no mercado. 

 O atendimento ao cliente não se restringe apenas ao momento da 

compra, mas também o pós-venda, a empresa tem que utilizar 

processos de comunicação, ferramentas, pesquisas de satisfação para 

saber a opinião do cliente em relação ao atendimento, produto e serviço 

adquirido, fortalecendo assim, a parceria empresa/cliente. 

O atendimento ao cliente é o ponto de partida para o sucesso da 

empresa, segundo Detzel e Desatnick (1995, p. 56): 

 Para se sobressair no atendimento ao cliente, uma organização 

precisa ter funcionários de alto a baixo que compartilhem em 

compromisso com a prestação de serviços superiores. Uma empresa 

pode garantir esse comprometimento ajudando os funcionários a 

compreender que a superioridade em serviços é do seu interesse. 

Portanto, não é de se surpreender que uma das características que as 

empresas orientadas para serviços, altamente bem sucedidas, têm em 



comum seja que elas fazem de tudo para garantir que os funcionários 

compreendam que sua segurança de emprego depende totalmente da 

capacidade da empresa de satisfazer clientes e fazer com que eles 

desejem voltar. 

  Falar-se em “Qualidade Total” é modismo hoje no Brasil. Porém 

 sua aplicabilidade requer conhecimento, esforço, dedicação e uma 

 obsessão implacável. Isso se confirma nas palavras de Tom Peters 

 (1987) “toda empresa deve provocar uma revolução de melhora na 

 qualidade e assegurar que esta seja sempre definida em termos das 

 percepções dos clientes.” Ainda, segundo o mesmo autor, “esta 

 revolução significa comer, dormir e respirar qualidade. A obsessão e a 

 persistência da Administração em todos os níveis, são essenciais. Mas a 

 paixão deve ser equilibrada com um processo detalhado e o cliente deve 

 estar sempre presente como principal definidor do que é importante.” 

 Os autores pesquisados evidenciam que os colaboradores devem 

ter consciência que devem atender com alto nível de presteza os 

clientes, pois são estes que mantém a empresa aberta e oportunizam a 

continuidade das atividades produtivas. 

 É importante citar que todas as empresas precisam oferecer um 

atendimento de alta qualidade, com o objetivo de satisfazer seus clientes 

e permanecer viva no mercado, em torno disso se observa que a 

qualidade no atendimento é a principal fonte de satisfação do cliente e, 

cabe a organização trabalhar para que esta satisfação seja alcançada. 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 A presente pesquisa foi realizada exclusivamente com os 

alunos/clientes da academia Água Viva, situada em Jacarepaguá no Rio 

de Janeiro. 



 A academia Água Viva é uma empresa de médio porte, possui 

uma média de 1.200 a 1.400 alunos e busca o seu desenvolvimento e 

posição no mercado de academias. 

 Este estudo iniciou com uma pesquisa bibliográfica, um estudo de 

fontes secundárias sobre o tema satisfação, com o objetivo de identificar 

se os clientes da academia Água Viva estão satisfeitos com os produtos, 

serviços e atendimento oferecidos pela empresa. 

 Em relação ao método utilizado o presente trabalho é uma 

pesquisa descritiva, sobre a qual pode-se compreender o entendimento 

de Gil (2002, p. 42) que: 

 As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos 

que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. 

 Para coletar os dados sobre o público-alvo do estudo e descrever 

os aspectos de interesse que envolve tal público, foi aplicada um 

questionário simples, resumido  e de fácil aplicação. 

 O questionário é uma ferramenta que ao ser utilizado demonstrou 

o nível de satisfação dos clientes da academia Água Viva, considerando 

diversos aspectos e, especialmente, o atendimento. É importante 

ressaltar que o interesse da pesquisa era levantar o nível de satisfação 

diária do cliente, desta forma a pesquisa poderia ser preenchida pelo 

mesmo aluno mais de uma vez variando no serviço adquirido(atividade 

realizada naquele dia). 

 O questionário foi elaborado com 04 perguntas fechadas, ou seja, 

perguntas objetivas que não deixe o cliente em dúvida. Foi aplicado uma 

ferramenta compacta no primeiro momento, mais fácil para o público 

pesquisado responder, preparando assim os alunos e colaboradores 



para em uma segunda pesquisa buscar mais a fundo informações sobre 

espaço físico, gerencia e estrutura organizacional da empresa. O que 

possibilitou a execução da pesquisa de campo com maior rapidez e 

segurança. 

 A academia Água Viva se encontra no mercado a um período de 

10 anos, dessa forma já possui uma clientela formada, o questionário foi 

disponibilizado para todos os alunos dispostos  a opinar sobre sua 

experiência diária na academia. Até a data final da coleta de dados 369 

respostas haviam sido depositadas na caixa coletora, constitui uma 

quantidade possível de identificar a satisfação do público entrevistado. 

 A análise dos dados foi quali-quantitativa, ou seja, foi qualitativa 

pois foram analisados os contextos que influenciam na opinião dos 

clientes com relação a satisfação e quantitativa, tendo em vista que 

serão identificadas respostas de muitos clientes para transformar os 

dados coletados em índices que serão apresentados em forma 

discursiva. 

 

 

 

4 RESULTADO DA PESQUISA 

 O interesse ao desenvolver este estudo partiu do entendimento 

sobre a importância da satisfação do cliente para a sobrevivência da 

empresa no mercado. Assim, a partir da estrutura teórica deste trabalho 

partiu-se para um estudo direto com os clientes da academia Água Viva, 

considerando a necessidade de esta tornar-se mais competitiva 

melhorando a qualidade no atendimento, com isso, aumentando o nível 

de satisfação dos clientes. 

 A busca pela satisfação de seus clientes e a oportunidade de 

desenvolver um estudo acadêmico na empresa, demonstrou o interesse 



dos proprietários em compreender a importância de um diferencial no 

atendimento, partindo do princípio de que permanecem no mercado as 

empresas que identificam as necessidades e desejos de seus clientes e 

oferecem o que estes buscam, a preços acessíveis e qualidade no 

atendimento. 

 O objetivo da pesquisa foi avaliar a satisfação diária dos clientes 

para identificar se estes estão satisfeitos com os atividades, 

atendimentos e professores da academia Água Viva. 

 Sendo assim, foram elaboradas 3 (três) questões para identificar 

o cliente da academia e 01 (um) questão para avaliar o grau de 

satisfação dos consumidores no dia em que ele frequentou a academia, 

considerando a atividade e o professor( entendemos que a satisfação de 

uma atividade física orientada não está isolada do professor que a 

ministra). Abaixo demostramos o formato do instrumento de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle de Qualidade Água Viva 
  

Preencha e concorra a prêmios. 
  
Nome com sobrenome ou número de matricula 
  
  
Hora da atividade: 
  
Atividade(s) 
  
Coloque um X no conceito do seu dia na Água Viva 
(4) Muito bom 
(3) Bom 
(2) Regular 
(1) Ruim 



1) A primeira questão identifica o cliente através do nome ou matrícula. 

Nesta questão observamos que o aluno não está atento ao que 

pedimos  quando deixamos o mesmo livre para retirar o folheto, 

preencher   e  depositar na caixa coletora, pois vários foram os 

questionários que  inutilizamos por não possuírem identificação. 

O Aluno  não demonstrou estar preparado para realizar a tarefa de  

responder a questões que irão auxiliar na melhoria da satisfação no 

atendimento sozinhos.     

2) A segunda questão identifica o horário que o aluno freqüentou a 

academia no dia destacado. Esta questão identifica de forma indireta 

o professor que prestou atendimento ao aluno, pois pelo horário, dia 

e atividade identificamos o professor. Pelo % de nível de satisfação 

demonstrado na pesquisa, pode-se observar que os profissionais já 

estão prestando um atendimento de qualidade. Muitos foram os 

elogios em relação a nomes e horários. 

3) A terceira questão identifica a atividade objeto de prazer e satisfação 

do cliente no dia selecionado por ele. Esta é uma questão importante, 

por ser este o serviço que vendemos e precisamos quantificar em 

termos de satisfação para o cliente. Quando percebe-se um baixo 

índice de procura pela atividade sabemos que chegou o momento de 

trocá-la, pois é um produto que não está agradando. Em termos de 

produto  as atividades oferecida estão satisfazendo. 

4) A quarta e última questão a mais importante, nesta identificamos o 

grau de satisfação do cliente a cada dia que o mesmo entra na 

academia. Nas atividade (produtos) oferecidos pela academia 

obtivemos uma média de 3,8 em nota, o que classifica como muito 

bom os serviços da academia. 

 

 

 



 Relação da pesquisa de satisfação nos meses de junho e julho: 

ATIVIDADE JUNHO JULHO 

Musculação 30 67 

Ginástica 15 30 

Natação 18 31 

Hidro 03 06 

 

5  CONCLUSÃO 

 O mercado vem apresentando um alto índice de competitividade 

no setor de academias, realidade está constatada através da mídia, 

jornais, revistas, ou mesmo, na percepção dos indivíduos nos seus 

bairros. Assim, avaliar o nível de satisfação dos clientes é uma forma de 

identificar aspectos relacionados à visão destes em relação à empresa. 

 Ao identificar o grau de satisfação dos clientes da academia Água 

Viva, observou-se que estes apresentaram um alto grau de satisfação, 

um percentual insignificante (aproximadamente 2%) de conceitos 1 ruim 

e 2 regular juntos. Os raros conceitos 1 ou 2 foram aplicados na 

atividade natação e em relação a temperatura da água(fria) e não em 

relação a atividade. Sobre a solução deste problema não conseguimos 

solucionar até a presente data, pois a piscina fica ao ar livre e apesar de 

coberta durante a noite sofre variações. 

 Uma limitação que pôde-se observar no mês de junho e meados 

de julho foi o local que ficou depositado a caixa de coleta da pesquisa o 

1º andar. Como a academia possui três andares o 1º andar localiza-se o 

parque aquático, desta forma os freqüentadores das aulas coletivas e 

musculação não tinham o costume de responder o instrumento. Ao 

percebemos este comportamento mudamos o local de coleta e uma 



diversificação maior de clientes de outras atividades estará preenchendo 

a pesquisa para o Mês de agosto.  

 No decorrer deste estudo foi possível compreender que uma 

empresa é uma forma organizacional que reúne recursos para o 

desenvolvimento de produtos e serviços, buscando sempre o nível mais 

alto de desempenho, buscando conquistar e fidelizar o público-alvo. 

 Com os estudos teóricos se observou que os clientes são os 

parceiros comerciais da empresa que podem ser considerados os 

principais elementos em um contexto organizacional, isto porque é deles 

que depende a sobrevivência da empresa no mercado. 

 No que se refere a satisfação, compreendeu-se que esta é o nível 

de contentamento que um cliente tem ao adquirir um produto ou serviço, 

sendo que a satisfação pode ser considerada o ponto culminante de 

uma empresa, considerando que é ela que evidencia a estabilidade da 

organização no mercado. 

 O atendimento é considerado um dos diferenciais de 

competitividade das empresas, pois somente as organizações que 

oferecem um atendimento de qualidade conseguem ganhar maior 

potencial no mercado. Por isso, todas as organizações precisam 

oferecer mais do que produtos e preços, buscando na qualidade de 

atendimento a força para competir com a concorrência. 

 Para conhecer o grau de satisfação dos clientes da academia 

Água Viva foi identificado os produtos aceitos pelos clientes, sendo que 

se observou a necessidade de divulgar mais o instrumento de pesquisa 

afim de que uma variedade maior de participantes respondam a 

pesquisa , para satisfazer os clientes. 

 A avaliação de satisfação dos clientes foi positiva o que 

evidenciou que a empresa vem desempenhando um excelente trabalho, 

no que se refere a identificar as necessidades e desejos dos clientes. 



 A sugestão deste estudo é que a empresa busque inovar os 

produtos para satisfazer maior número de clientes e surpreende-los com 

produtos(atividades) diversificadas não se esquecendo de continuar 

aprimorando a qualidade no atendimento. 

 Um segundo instrumento de pesquisa já foi formulado para 

aplicação em setembro visando ainda a qualidade de atendimento e 

serviço, porém abrangendo também a parte de estrutura física da 

academia, com o objetivo de tornarmos o espaço ainda mais agradável 

e acolhedor para os clientes. 
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