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RESUMO

DIAS, Hamilton Duarte Lopes Ramos. 0 estudo dos fatores motivacionais que influenciam os
clientes da academia GYMEX na prática de atividades físicas: um estudo de caso. 2008. ( f.).
Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de Administração,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
Este estudo teve como objetivo principal identificar os principais fatores motivacionais que
levam as pessoas a freqüentarem a academia GYMEX. Para o desenvolvimento do trabalho, esta
pesquisa caracterizou-se como quantitativa estudo de caso, bibliográfica, documental e descritiva
sobre a realidade das pessoas e da organização, coleta de dados através de observação, entrevista
com o gerente e questionário aplicado aos clientes. A pesquisa se caracteriza com quantitativa e
qualitativa. Os assuntos estudados foram, a motivação, as teorias clássicas de motivação e fatores
motivacionais. A academia GYMEX, empresa utilizada para o estudo, localiza-se na região da
Trindade em Florianópolis, onde hoje existem cerca de seis ou mais academias. Conta com um
total de 15 funcionários, divididas em 8 professores, três atendentes da recepção, dois estagiários
e dois na direção da academia. A empresa tem professores bem capacitados com cursos de pósgraduação em diversas Areas de educação fisica, musculação, fisiologia do exercício, atividades
para populações especiais, sendo este quesito uma das exigências da academia. 0 trabalho e
dividido por turno e por setores; dependendo do movimento da academia, assim é definido o
posicionamento. A inquirição realizada com os clientes permitiu verificar que a maioria se sente
motivada na pratica de atividades fisicas na academia, com o preço, localização, estrutura,
variedade das aulas, atendimento e recepção, estacionamento, horário de funcionamento, custo
versos qualidade, higiene e limpeza, realização de eventos, musica das aulas e variedade das
aulas. Apesar de não atender a todas a expectativas dos seus clientes, a empresa tem alcançado
sucesso no diz respeito a motivação, as pessoas que fazem parte dela, ou seja o nível de satisfação
de seus clientes quanto a fatores motivacionais é alto, no entanto algumas sugestões foram feitas
a fim de trazer melhorias nas praticas de recursos humanos.
Palavras-chave: Motivação; Qualidade de vida; Fatores motivacionais.
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I. INTRODUÇÃO
E notável o ritmo que as pessoas seguem diariamente, provocando vários problemas com
a saúde, como stress, doenças cardiovasculares e mau desempenho no trabalho. Essa situação
ainda mais grave, porque as pessoas se alimentam inadequadamente e não praticam exercícios
físicos com regularidade.
Para solucionar esses problemas as pessoas procuram espaços para que possam exercer
atividades físicas. Dessa forma algumas pessoas procuram lugares públicos ou em suas próprias
casas com videos e também a mais procurada ultimamente que são as academias.
Através da consciência e de mais informações à respeito de cuidados para com a saúde
que inclui maior movimentação corporal, as pessoas estão mudando seus hábitos de vida.
Sabe-se que o Calico meio de prevenir os males da inatividade é permanecer activo, não
durante um mês mas durante toda a vida. Vê-se que a saúde 6, na maioria das vezes, um fator
que podemos controlar e que podemos prevenir o surgimento de algumas doenças. Quando
nascemos recebemos um corpo saudável e temos o dever de cuidar e zelar por este que é nosso
abrigo.
Toscano (2001) conceitua as academias de ginástica como centros de atividades físicas
onde se prestam serviços de avaliação, prescrição e orientação de exercícios físicos, sob
supervisão direta de profissionais de educação física.
0 nome Academia originou-se do filósofo Platão (427-347 a.C.), que escolheu, como
local para fundar sua escola de filosofia, era um bosque que levava o nome de um legendário
herói grego, Academos. Assim, a escola recebeu o nome de Academia, nesta época era o local de
ensino e aprimoramento de filosofia, matemática e ginástica (GAARDER, 1995). Nos anos 30
sugiram as primeiras academias no Brasil Toscano (2001).
Ainda Toscano (2001) sugere que a relação entre atividade física e saúde se justifica
pelas muitas evidências de que níveis apropriados de aptidão física, mantida durante toda a vida
por meio de exercícios regulares, exercem efeitos benéficos nas funções dos órgãos em geral,
tendo como conseqüência o prolongamento da vida e de vida com qualidade. 0 autor diz
também, que desta forma, pode ser apontada a Academia de Ginástica como sendo um centro
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com potencial para demanda em serviço de saúde primário, sendo possível sua ampliação para
outros níveis de prevenção.
Hellenius et al (1995) conclui que em seu estudo sobre fatores de riscos cardiovasculares
em homens que 6 aconselhável uma mudança de estilo de vida para um modelo com normas
alimentares e exercícios, que reduzem os fatores de risco na meia-idade de homens sem no
entanto afetar negativamente a qualidade de vida.
Com o aumento do numero de academias há uma maior concorrência entre os mesmos.
No inicio oferecia-se poucos serviços depois passaram a oferecer mais. Com isso as academias
passaram a procurar um maior numero de serviços e atratividades.
Alguns fatores foram de certa forma evidentes na pesquisa, como a ditadura da beleza e
a preocupação com a saúde, outros fatores também poderiam estar associadas e não são tão
evidentes assim, como o preço, a necessidade de integração entre outros etc.
0 presente estudo na academia GYMEX, situada em Trindade, Florianopolis, pretende
identificar os fatores que influenciam os clientes a frequentar a academia.
Diante deste contexto elaborou-se o seguinte problema de pesquisa: quais os principais
fatores que levam os clientes a procurarem a academia GYMEX para a prática de
atividades físicas?

1.1 OBJETIVOS
0 objetivo geral deste capitulo consiste em identificar os principais fatores
motivacionais que levam os clientes a procurarem a academia Gymex para a pratica de atividades
físicas. Assim foram determinados os seguintes objetivos específicos:
a) caracterizar os fatores motivacionais que levam os clientes da academia Gymex à prática
de exercícios fisicos nesta academia;
b) medir o nível de satisfação dos clientes; e
c) fazer sugestões de melhorias motivacionais para a empresa.
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1.2 JUSTIFICATIVA

Determinados critérios devem ser atendidos na escolha do tema, não importando o tipo de
pesquisa, com o intuito de justificar e de não frustrar o pesquisador com seus resultados. De

acordo com Castro (apud Mattar, 1999) estes critérios são: a importância e a viabilidade do
tópico escolhido.
A execução de um estudo identificado a satisfação e motivação dos clientes, é de estrema
importância para a organização, para que ela tenha consciência da sua realidade e para que saiba

os pontes fortes e fracos relacionados aos métodos motivacionais utilizados. Os clientes são os
maiores beneficiados com este projeto, uma vez que suas opiniões serviram de parâmetro para o
conhecimento real da estrutura motivacional da organização. Também é importante para que faz
a pesquisa, pois se tem a oportunidade de mesclar os conhecimentos teóricos com a realidade

visualizada na empresa, possibilitando o crescimento pessoal e profissional.
Existem diversos aspectos que devem ser considerados quando o critério de viabilidade é

abordado, tais como prazos, recursos financeiros, competência do autor, disponibilidade de
informações e seu estudo de teorização (CASTRO apud MATTAR, 1999). Desta forma o
desenvolvimento desta pesquisa foi viável, pois houve fácil acesso as informações e as pessoas
envolvidas neste estudo, e teve o apoio da organização, por conseguinte esta prezar pela

satisfação dos seus clientes. Outro aspeto de relevância são as obras disponíveis sobre o tema
proposto, que foram de fácil acesso, tendo em vista diversos autores tratarem do assunto
motivação, ajudando no embasamento da pesquisa.
0 estudo em questão é oportuno, uma vez que a empresa possui apenas nove anos de
existência, onde suas pratica de motivação foram implementadas ao longo desse período.

estudo visa identificar os principais fatores motivacionais que leva os clientes

a

pratica de

atividades fisicas, possibilitando uma visualização da realidade quanto a satisfação dos seus
clientes no que se trata de fatores motivacionais.
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente trabalho é formado por seis capítulos. Este primeiro é composto pela

introdução. 0 segundo é composto pela fundamentação teórica, baseada no problema de pesquisa
previamente identificado, o terceiro pela metodologia utilizada para a realização do projeto.
0 capitulo de numero quatro caracteriza da empresa, a quinta parte do trabalho,
considerada uma das mais importantes, apresenta os resultados da pesquisa, com a analise dos
dados coletados para a pesquisa. Finalmente, tern-se o fechamento do estudo com o capítulos
seis, apresentando conclusões recomendações e sugestões.

15
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo, serão fundamentados conceitos de motivação, teorias clássicas de
motivação e os fatores motivacionais para a pratica de exercícios fisicos.
2.1 MOTIVAÇÃO

E preciso que exista um significado no desenvolvimento de um trabalho a fim de que o
ser humano tenha direção, para que as coisas façam sentido. E visando compreender este contesto
que se vai apresentar a seguir o ponto de vista dos estudiosos que analisam a motivação nas
pessoas.
Vergara (2000) defende a ideia de que a motivação é intrínseca aos indivíduos, nasce das
necessidades interiores de cada um de nos, uma força que nos impulsiona na direção de alguma
coisa. E acredita ainda que a dificuldade em se lidar com o assunto esta no fato de que as pessoas
possuem valores diferentes, crenças diferentes, organização familiar diferente, formação
profissional diferente, cultura diferente, enfim, cada um possui uma caminhada diferente de vida,
e isso condiciona de modo particular suas motivações. Defende ainda que ninguém motiva

ninguém, o que as pessoas de fora podem fazer para motivar o individuo é estimular, incentivar,
ou provocar a motivação, portanto, pode-se dizer que a diferença entre motivação e estimulo é
que a primeira esta dentro de cada um e a segunda, fora.
Bergamini (2006,p.32) concorda com o conceito de motivação intrínseca e afirma que
"[...] aos poucos se vai tornando viável entender que não é possível motivar que quem quer que
seja ".
Também comenta que cada ser humano busca um objetivo que é ativado por suas próprias
expectativas pessoais, tornando complexo o trabalho de orientar as pessoas para que determinada
tarefa seja feita.
Entretanto Robbins (2004) define motivação como a disposição para fazer alguma coisa,
condicionada pela capacidade de essa ação satisfazer uma necessidade do indivíduo. Para este
autor, as pessoas motivadas se esforçam mais na realização de suas tarefas do que as
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desmotivadas. Quando uma necessidade não é satisfeita, a pessoa fica tensa, estimulando-a
buscar metas especificas, que uma vez alcançadas, terão como consequências a satisfação da
necessidade e a redução da tensão.
A motivação diz respeito a um estado interno que pode resultar de uma necessidade. Esse
estado interno é descrito como ativador, ou despertador, de comportamento, geralmente dirigido
para a satisfação da necessidade instigadora. A motivação é uma força que se encontra no interior
de cada indivíduo que pode estar ligada a um desejo e, sabe-se que jamais uma pessoa pode
motivar outra, mas sim estimulá-la, a probabilidade de uma pessoa seguir uma orientação de ação
desejável está ligada de uma forma direta

a

força de urn desejo. Ou seja, a motivação é um

impulso que vem do interior, onde tem suas fontes de energia.
Para Schiffmam e Kanuk (2000, p. 60),
motivação pode ser descrita como a força motriz interna dos indivíduos que os impele a
ação. Esta força produzida por um estado de tensão, que existe em função de uma
necessidade não satisfeita. Os indivíduos se esforçam tanto consciente quanto
inconsciente para reduzir esta tensão através do comportamento que eles esperam que vá
satisfazer suas necessidades e, portanto, alivia-lo do estresse que sentem.

De acordo com Feijó (1998, p. 162), "não importa o tipo de tratamento que se pretende
desenvolver em um indivíduo, o caminho motivacional será sempre o de suas necessidades
pessoais, sejam elas fisicas, espi ri tuais, políticas, estéticas, econômicas".
As pessoas são diferentes ern sua formação psicológica e intelectual, pode-se dizer que os
seus objetivos e vontades são diferentes entre si, levando ao entendimento de que nem todas as
pessoas fazem as mesmas coisas movidas pelas mesmas razões — um estimulo que afeta o
comportamento das pessoas, um estado interno que pode resultar de uma necessidade, uma força
motriz interna de cada indivíduo que os leve a uma ação.
Qualquer que seja o trabalho a ser realizado, a motivação é o elemento fundamental no
processo finalizador ou no fracasso do alcance total do próprio objetivo. Está ligada ao sistema de
conhecimento do indivíduo, ou seja, o que este sabe a respeito de si mesmo e do ambiente ao seu
redor.
De acordo com Werther (1983, p. 300),
motivação é o impulso de uma pessoa para agir porque ela assim o deseja. Se as pessoas
forem empurradas, estão meramente reagindo a pressão. Agem porque julgam que têm
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de faze-lo. Entretanto, se estão motivados, fazem a escolha positiva para realizar
alguma coisa, porque vêem este ato como significante para elas.

Chiavenato (2002) explica o ciclo motivacional, que inicia como um necessidade,
provocando um comportamento e rompendo o estado de equilíbrio do organismo. Se o
comportamento for eficaz, o individuo ficara satisfeito em relação àquela necessidade, voltando
ao estado de equilíbrio anterior. Caso esta necessidade não seja satisfeita, a pessoa pode ficar
frustrada e tensa, o que pode ocasionar diversos tipos de comportamento, como agressividade,
descontentamento, apatia, indiferença. Em outros casos, essa necessidade pode ser transferida ou
compensada, ou seja, a satisfação de outra necessidade pode compensar a não satisfação do
anterior.
Outro conceito de motivação é o de Gil (2001), que afirma, ser a motivação a
força que estimula as pessoas a agir e tem sempre origem numa necessidade, sendo que cada
pessoa possui motivações próprias geradas por necessidades diferentes, contudo torna-se dificil
afirmar que uma pessoa é capas de motivar outra. No entanto isto não significa que os gerentes
ou responsáveis devam desconsiderar a motivação, mas estar aptos a identificar as necessidades
de seus clientes, criando condições para que as terefas a eles atribuídas e seu ambiente de
trabalho favoreçam o alcance da satisfação das necessidades. Portanto não se pode motivar os
clientes, e sim "[...] dispor de conhecimentos e habilidades suficientes para despertar ou manter
sua motivação no trabalho"(GIL.2001,p.202).
Segundo vargara (2000,p.43)"[...] lidar comas diferenças de cada ser humano é a arte e a
magia do gestor. 0 primeiro passo é ter sensibilidade para compreender e aceitar as diferenças".
Para Kondo (1991) é possível descobrir outro caminho para abordar o assunto: não apenas prestar
atenção ás diferenças de personalidade, mas também aos traços humanos comuns que existem
debaixo destas diferenças.
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2.2 TEORIAS CLÁSSICAS SOBRE MOTIVAÇÃO

As varias teorias motivacionais dão embasamento e direcionamento aos lideres para
compreender e identificar quais fatores que motivam os pessoas, norteando a ação destes para o
alcance da toa desejada qualidade de bens e serviços.
Diversos autores tratam das teorias motivacionais, dentre eles Robbins (2004), que as
divide era clássicas. Dentro das teorias clássicas encontram-se as a teoria das necessidades de
Maslow, a teoria X e Yde McGregor, e a teoria de dois fatores de Herzberg. Apesar de antigas,
Robbins (2004) explica que devem ser analisadas tendo em vista que foram a base para os
estudos modernos, e alguns executivos ainda utilizam estes conceitos para explicar a motivação
de seus empregados.
2.2.1 Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow

As necessidades humanas estão organizadas numa pirâmide de ordem ou hierarquia e
desempenham um papel importante no estudo da motivação.
A Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow é uma das teorias mais conhecidas
sobre a motivação. Afirma que, as necessidades humanas estão organizadas em uma hierarquia de
necessidades, na forma de uma pirâmide.
Dentro de cada ser humano, existe uma hierarquia de cinco necessidades. Como declara o
psicólogo Abraham Maslow, as necessidades humanas apresentam diferentes níveis de força,

estabelecendo assim a hierarquia. As cinco necessidades são: fisiológicas, de segurança, sociais,
de estima e de auto-realização, e podem ser visualizadas na figura a seguir:

Realização Pessoal

moralidade,
criatividade,
espontaneidade,
solução de problemas,
ausência de preconceito,
aceitação d DS fatos
auto-est ma,
confiança, cc nquista,
respeito dos outros, respeito aos outros

Estima

amizade, familia, intimidade sexual

Segurança

segurança do corpo, do emprego, de recursos,
da moralidade, da família, da saúde, da propriedade

Fisiologia

comida, agua, sexo, ¡ono, ,ficirriagstos,

Figura 1: Pirâmide da hierarquia de necessidades de Maslow.

Fonte: Bergamini (1997)

Conforme a Figura 1, essas necessidades se encontram agrupadas em: necessidades de
ordem inferior ou primária, que são as necessidades fisiológicas e de segurança; necessidades de
ordem superior ou secundárias, que são as sociais de estima e de realização pessoal.
Na segunda fatia da pirâmide, consta as necessidades de segundo grau, que terão
importância para os indivíduos quando as necessidades fisiológicas estiverem satisfeitas e são
também consideradas primárias. Esta fatia se refere às necessidades de estar livre de perigo, de
ameaças e privações. Se relacionam principalmente com a preocupação com o futuro, no que se
trata do emprego e da propriedade.
0 terceiro nível se refere ás necessidades sociais, a primeira das necessidades
secundárias, que somente terá importância se as necessidades primárias estiverem satisfeitas.
Em seguida, na pirâmide, demonstra-se a necessidade relacionada à estima, ou seja, a
maneira pela qual o individuo se vê e se avalia. Envolvem auto-apreciação, autoconfiança, a

necessidade de aprovação social, reconhecimento social, prestigio, status, reputação e
consideração. Uma vez satisfeitas, podem conduzir corn que o individuo se sinta frustrado,
inferior, fraco, dependente e desamparado.
Por último, apresentam-se as necessidades de auto-realização, consideradas as mais
elevadas, encontram-se no topo da hierarquia definida por Maslow. Estas necessidades incluem
procurar executar bem o próprio trabalho, realizando o próprio potencial, desenvolvimento
continuo e criatividade. A satisfação dessas necessidades é recompensada intrinsecamente pelas
pessoas, que não são observáveis nem controláveis por outros. Este tipo de necessidade pode ser
insaciável, ou seja, não importa o quão satisfeitos a pessoas esteja, ela sempre vai querer mais.
Chiavenato (2002) faz algumas considerações em relação à teoria de Maslow, dentre
elas, o fato de que uma necessidade satisfeita não é motivadora, apenas as não satisfeitas
influenciam o comportamento humano; as necessidades mais baixas da pirâmide exigem um ciclo
motivacional rápido enquanto as mais elevadas requerem um ciclo motivacional mais lento e
longo. 0 processo pelo qual as necessidades condicionam o comportamento humano, levando-o a
algum estado de resolução. As necessidades ou motivos não são estáticos; ao contrario são forças
dinâmicas e persistentes que provocam comportamento.

Vergara (2000) também faz uma observação dizendo que a teoria de Maslow falha
quando deixa de considerar que as necessidades variam de cultura para cultura e de pessoa para
pessoa. Como exemplo, cita que um artista pode passar horas a fio sem comer, desafiado a
completar sua obra.

2.2.2 Teoria da Motivação de Herzberg
A teoria de dois fatores desenvolvida por Herzberg na década de 1960, procura explicar
o comportamento de trabalho dos indivíduos, exerce grande influência sobre o pensamento

administrativo e basea na satisfação.
Os fatores higiênicos encontram-se no ambiente que rodeia o indivíduo e referem-se is
condições dentro das quais ele desempenha o seu trabalho. Os fatores higiênicos não se
encontram sob o controle do indivíduo, pois são administradas pela empresa. Assim, os principais
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fatores higiênicos são: salário, condições de trabalho, beneficios sociais, modelo de gestão e
clima de relação entre a direção e o indivíduo.
Para Maxiraiano (2004, p. 271),
o principal aspecto da teoria de dois fatores é a proposição de que a satisfação e a

insatisfação não são extremos opostos de uma mesma régua (como se 0 de satisfação
fosse igual a 10 de insatisfação). Os dois estados- satisfação e insatisfação — sir)
processos diferentes influenciados por diferentes fatores. Como se o estudante, por
exemplo, estivesse satisfeito com o curso e insatisfeito com as condições da escola , ou
vice-versa.

Esses fatores higiênicos, quando são bons, apenas evitam a insatisfação nos empregados,
pois não consegue aumentar a satisfação. Por outro lado, se o fator higiênico for precário,
provocam insatisfação. Por essa razão, os fatores higiênicos evitam a insatisfação, mas não
causam a satisfação.
De acordo com Bergamini (1997,p.43)
Dois são os conceitos-chaves na compreensão do comportamento humano dentro da
escola behaviorista. 0 primeiro é aquele que define o estimulo como qualquer
modificação que venha ocorrer com uma ou mais variáveis do meio ambiente.o segundo
é o de resposta, entendida como reação comportamental do sujeito submetido aos
estímulos existentes no meio ambiente. Esses estímulos têm o poder de modificar o
comportamento do sujeito de forma a faze-lo buscar adaptar-se is variações ocorridas
fora dele.

Os fatores motivacionais devem ser promovidos pelos gerentes para manter sua equipe
motivada. Estão relacionados com a natureza das tarefas que o indivíduo exerce. Estão sob o
controle do individuo e referem-se aos sentimentos de auto-realização, reconhecimento e
crescimento individual. 0 efeito dos fatores motivacionais é mais profundo e estável. Quando
esses fatores motivacionais são bons, provocam satisfação e quando não assim o são, evitam a

insatisfação. Por esse motivo, o autor Herzberg chama-os de fatores satisfacientes.
preciso levar em consideração, portanto, que os fatores higiênicos, apesar de não
causarem motivação, caso não sejam satisfeitos, podem fazer com que os outros fatores não
afetem a motivação dos empregados.
Para Chiavenato (2002, p. 87),

os fatores higiênicos são chamados -fatores

insatisfacientes, uma vez que sua influência sobre o comportamento não consegue elevar
substancial e duradouramente a satisfação", e incluem: condições de trabalho e conforto, políticas
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e administração, relações com o supervisor, competência técnica do supervisor,
salários, segurança no cargo e relações com colegas.

da organização

De acordo com Chiavenato (2007, p. 301-302),
a satisfação no cargo é função do contend() da carga ou das atividades desafiadoras e
estimulantes do cargo: são os fatores motivadores. A insatisfação no cargo é função do
contexto, isto 6, do ambiente, do salário, da supervisão, dos colegas e do contexto geral
do cargo: são os fatores higiênicos.

Fatores Higiênicos
Salários e beneficios
Condições de trabalho

Politica da empresa

Status

Segurança no trabalho
Supervisão
Quadro 1: Fatores higiênicos.
Fonte: GIL, 2001, p. 208.

Descrição

Incluem bônus e prêmios, carro da empresa,
pianos de saúde e itens assemelhados que
incrementam o salário.
Envolvem as características do ambiente, as
instalações, as máquinas, os equipamentos e a
_guantidade de horas de trabalho.
Refere-se não apenas As nonnas formais
(escritas), mas também As regras informais
(não escritas) que definem as relações
empregador-empregado.
E identificado por itens como: natureza do
cargo, autoridade, relacionamento com os
outros e prestigio interno e externo.
Refere-se não apenas As condições fisicas de
segurança, mas também A confiança que o
empregado tem em relação A sua permanência
na empresa.
Grau de controle que o empregado tem sobre o
trabalho que executa
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Fatores motivadores
Responsabilidade
Reconhecimento
Desafios

Realizaçd'o
Crescimento

Descrição
Sentimento de responsabilidade pelo trabalho
que executa, independentemente de qualquer
coerção exterior.
Reconhecimento da capacidade de trabalho e
do desempenho no cargo pelos superiores.
Disposição para realizar tarefas reconhecidas
como dificeis.
Percepção de que o trabalho está adequado As
expectativas.
Sensação de estar alcançando ou ter
ultrapassado os objetivos relacionados As
tarefas.

Quadro 2: Fatores motivadores
Fonte: GIL, 2001, p.208.

Ambos os quadros tern como objetivo apresentar de forma clara como os fatores
higiênicos (Quadro 1) e motivadores (Quadro 2) podem ser descritos de forma a explicar o

comportamento das pessoas no ambiente de trabalho.

2.2.3 Teoria X e Y de McGregor
Na teoria, Douglas McGregor distingue duas visões opostas de estilo de direção acerca
da natureza humana: uma que se baseia em concepções, premissas incorretas e completamente
negativas, chamada de Teoria X, e outra basicamente positiva, chamada de Teoria Y. Essas duas
teorias são bastante interessantes para os gerentes, pois a maneira de pensar deles influencia o
comportamento das pessoas com quem convivem. É conveniente, portanto, que conheçam as
características pessoais de cada um, suas ambições profissionais, para depois tentar motivá-los.

A Teoria X, supõe que a maioria das pessoas não gosta de trabalhar e,
conseqüentemente, as equipes só funcionam pela disciplina e possibilidade de recompensa.
Chiavenato (2007, p. 280) afirma que,
em outros termos, a Teoria X leva as pessoas a fazerem exatamente o que a organização
deseja, independentemente de suas opiniões ou seus objetivos pessoais.
Quando um administrador impõe arbitrariamente e de cima para baixo um esquema de
trabalho e passa a controlar externamente o comportamento de trabalho de seus
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subordinados, ele estará fazendo Teoria X. 0 fato de ele impor autocraticamente ou
de impor suavemente não faz diferença: ambas são formas diferentes de se fazer Teoria
X.

A Teoria Y preza pela idéia de que os colaboradores encaram o trabalho como fonte
de satisfação e são capazes de dedicar-se para obter os melhores resultados. Pode-se assim dizer
que quem apóia a teoria X tem por hábito trabalhar afastado da sua equipe, enquanto os apoiantes
da teoria Y costumam trabalhar em conjunto, partilhando as decisões com os seus subordinados.
Dentro da concepção da Teoria X, a tarefa da administração se restringe ã aplicação e
controle da energia humana unicamente em direção aos objetivos empresariais. Essa teoria leva
as pessoas a fazerem o que a organização assim deseja, os objetivos pessoais dos trabalhadores
não são levados em consideração.
Já no que tange à Teoria Y, a tarefa da administração é democrática, dinâmica, em que
administrar é um processo responsável por criar oportunidades, libertar potenciais, remover
obstáculos, encorajar o crescimento, proporcionar orientação. É uma administração por objetivos
e não urna administração por controles.

De acordo com Chiavenato (2007, p. 280),
a Teoria Y representa o moderno estilo de direção apregoado pela Teoria
Comportamental e teorias administrativas posteriores: propõe um estilo de direção
participativo e democrático, com base nos valores humanos e sociais. Enquanto a Teoria
X é uma administração por meio de controles externos impostos ao individuo, a Teoria
Y funciona como uma administração por objetivos que realça a iniciativa individual.

dificil um gerente trabalhar com uma só das teorias. 0 gerente deverá ter um pouco
de cada uma delas; mesmo que haja um destaque maior por parte de uma em relação à outra.
Macgregor analisa-as da seguinte forma:
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PRESSUPOSIÇÕES DA TEORIA X

PRESSUPOSIÇÕES DA TEORIA Y

•

As pessoas são preguiçosas e
indolentes ,

•

As pessoas são esforçadas e gostam
de ter o que fazer.

•

As pessoas evitam o trabalho.

•

0 trabalho é uma atividade tão
natural como brincar ou descansar.

•

As pessoas procuram e aceitam
responsabilidades e desafios.

•

As pessoas podem ser auto-motivadas
e auto-dirigidas.

•

As

• As pessoas evitam a
•

responsabilidade, a fim de se
sentirem mais seguras.
As pessoas precisam ser controladas
e dirigidas.

• As pessoas são ingênuas e sem
iniciativa.

pessoas

são

criativas

e

competentes.

Quadro 3: Perfil Teoria X e Teoria Y como diferentes concepções da natureza humana.
Fonte: Chiavenato (2007, p. 282).

0 Quadro 3 apresenta, de forma organizada, as pressuposições do autor em relação As

Teorias X e Y, mostram a postura dos gerentes que se enquadra em cada uma das Teorias.
2.3 FATORES MOTIVACIONAIS

A satisfação ou a insatisfação e a motivação que as pessoas possuem em relação
pratica de atividades fisicas são tratados por alguns autores com ênfase em aspetos específicos,
tais como qualidade de vida, saúde , stress, sedentarismo, besidade, estetica e saúde, o
relacionamento com os colegas, estacionamento, preço, localização, infra-estrutura das salas,
acompanhamento dos professores, entre outros.
Visando compreender os fatores incentivadores a pratica de atividades fisicas na
academia, nos próximos itens apresentar-se-do alguns fatores.
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2.3.1 Qualidade de Vida

Qualidade de vida é um termo muito utilizado ultimamente; entretanto, não ha um
consenso sobre a sua definição,6 algo subjetivo.
Silva e Marchi, (1997,p.25) afirmam,
senso comum nos diz que ter saude é a primeira e essencial condição para que
alguém possa qualificar sua vida como de boa qualidade. Mas o que parece obvio e claro
nem sempre o 6, na realidade. Tanto a concepção da saúde como a de qualidade de vida
comportam discussões e interpretações diversas. A expressão qualidade de vida tem
estado muito em moda, mas nem sempre tem sido empregada na real acepção ou, ao
menos, na acepção proposta e aceita pelos estudiosos do assunto
O próprio

A qualidade de vida é influenciada por vários fatores, os mais importantes dependem de
cada um de nós, da nossa visão do ideal, da nossa herança familiar e cultural, da fase da vida em
que estamos, da nossa expectativa ern relação ao futuro, das nossas possibilidades, do ambiente,
da visão que temos do mundo e da vida, dos nossos relacionamentos, etc.
Segundo Nahas (2006,p.13), "a combinação desses fatores que moldam e diferenciam o
cotidiano do ser humano, resulta numa rede de fenômenos que pode ser chamado de qualidade de
vida".

Silva e Marchi, (1997,p.25) afirmam,
Confunde-se, frequentemente, uma boa qualidade de vida com uma vida confortável do

ponto de vista material ; com uma vida plena de lazer e de viagens; com feria freqüentes
em lugares maravilhosos e com pouco trabalho, obrigações e aborrecimentos.
A qualidade de vida do ser humano somente é compreendida se for captada nas suas
múltiplas dimensões, como, por exemplo: a vida no trabalho, a vida familiar e a vida na

sociedade, ou seja, em toda a vida. Ela passa pela necessária mudança de comportamento, de
vivência de valores, crescimento pessoal e profissional, disciplina e respeito, além de ter cuidados
com a saúde.
Cada vez mais, percebe-se que as pessoas estão em busca de uma melhor qualidade de
vida, prezando pela sua saúde.
As necessidades e os objetivos da prática de exercícios diferem para, atletas, crianças,
homens e mulheres e, ainda, de acordo com a idade.
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Silva e Silva (1995,p.10 -11)
Uma precrição de exercício deve especificar o tipo, a intensidade, a duração, a
freqüência e o aumento progressivo da atividade fisica. Estes cinco fatores aplicam-se
aos programas de exercício físico para as pessoas sem considerar a idade, a capacidade
funcional e a presença, ou não de doenças.

Vários são os fatores que levam as pessoas a praticar atividades fisicas. Pelo que é
exposto na mídia, no cotidiano e na pesquisa realizada , foram estabelecidos os tits mais
importantes.

2.3.2 Stress
E um diagnóstico dessa vida moderna, corn muita correria, responsabilidades e
compromissos de curto prazo. 0 homem passou a se adaptar a uma nova realidade, pelo fato de
ter um estilo de vida que está em constante alteração. Atualmente, para que o indivíduo possa
sobreviver, ele tem-se tornado mais adaptável do que em qualquer época anterior.
André e Akabe (1996,p.25-26) dão o significado do stress,
A qualquer estimulo ou mudança no meio externo ou interno gerador de tensfio , que
ameaça a integridade sociopsicossomáfica da pessoa, seja diretamente, por suas
propriedades físicas - químicas biológicas ou psicossociais, seja indiretamente, devido a
seu significado simbólico.

Bergamini ( 1997,p.144) afirma,
As fontes do stress são múltiplas, podendo, de forma ocasional, ou continua afetar o
equilíbrio sadio da personalidade. Acontecimentos marcantes, tais como a separação ou
a perda de um ente querido, o fato de enfrentar um mercado de trabalho adverso, ser
demitido, a tecnologia altamente sofisticada, choque cultural, uma doença grave, e assim
por diante.

Entendendo melhor o stress ou estresse, é a maneira como o organismo responde a
qualquer estimulo, que altere o seu estado de qualidade.
Segundo Nahas (2006, p. 212),
o esforço físico é uma forma de stress, referido como stress funcional, contudo, se
praticado de forma regular recreativa e que não leve a exaustão, representa um estimulo
que promove a saúde, e não o contrario.Os efeitos agudos da atividade fisica e a melhora
da aptidão física nos ajudam a reagir mais eficazmente a outros agentes estressantes de
ordem física e mesmo psicológica.
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A pratica de atividades físicas pode minimizar significativamente os efeitos nocivos deste
tipo de vida e personalidade.

2.3.3 Sedentarismo e Obesidade

De acordo com Siva e Marchi (1997, p. 119), "sedentário, por definição, é o indivíduo
que não pratica atividade física, de modo regular e freqüente — e não somente aquele que nunca
faz qualquer tipo de exercícios".
De acordo com os estudos desenvolvidos pelas Areas da saúde, é extremamente
importante praticar atividades físicas com regularidade e consonância com os profissionais da
area da saúde. A ausência da pratica de atividades fisicas pode trazer inúmeras conseqüências
como: hipertensão, diabetes, artrites, artroses em pessoas que já têm uma certa idade, como cria
condições para o aproveitamento destas doenças em pessoas mais novas.
Siva e Marchi (1997, p. 119)afirmam,
é um dos mais importantes fatores de risco cardiovascular. Trabalhos
recentes realizados no Instituto Aeróbio K.Cooper, em Dallas, mostram que indivíduos
sedentários, sem outros fatores de risco cardíaco presentes, tem menor expectativa de
vida e maior probabilidade de problemas coronarianos — quando comparados a
indivíduos ativos, praticantes de atividade física no mínimo 3 vezes por semana — com 3
fatores de risco presentes (tabagismo e /ou obesidade e / ou hipertensão arterial e /ou
stress e ou alto nível de colesterol).
O sedentarismo

Assim, é comum observar com mais freqüência apologias no canis da mídia fazendo
analogias sobre. Cada vez mais nos tomamos mais sedentários, devido ao fato de inovações
tecnológicas, pois estas vêm substituindo os esforços do homem e tornando-os, cada vez mais,
presas fáceis do sedentarismo. 0 corpo humano não foi feito para ficar parado; se assim acontece,
num período de curto prazo, as conseqüências serão: perdas na capacidade respiratória,
problemas na circulação, na estrutura muscular, ficando as pessoas bem mais expostas a ataques
cardíacos, stress, obesidade, além da depressão.
Para que se possa ter uma boa qualidade de vida, basta manter a regularidade dos
exercícios e não o esforço, o contrario pode levar a obesidade.
Silva e Silva, (1997,p.25) citam que,
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A obesidade torna-se mais preocupante quando se constata que os portadores de
gordura corporal, em excesso, possuem uma taxa de mortalidade duas vezes maior do
que os não obesos na grande maioria das vezes a causa, nestes casos, e devido a doença
cardiovascular. A obesidade diminui a capacidade fisica e a potência aeróbica. E muito
freqüente que a obesidade esteja relacionada com aos outros fatores de risco
coronari ano.

2.3.4 Estética e saúde

Uma das principais razões que tam levado as pessoas A. prática de atividades fisicas é a

perda de peso no caso das mulheres, e a força muscular nos homens, todos com a pretensão da
beleza.
muito louvável quando as pessoas procuram as academias para prática de atividades
físicas, mas há que se ter muito cuidado para que isso não se torne um vicio, pois a sua prática em
demasia pode levar o indivíduo a ter sérios problemas de saúde.
Pode-se ver cada vez mais que os individuos estão colocando a moda b, frente da saúde;
deve-se ter em mente que a saúde é o principal, o resto é conseqüência.
Entretanto, as pessoas não devem pensar que a busca pela saúde é a salvação das suas
vidas porque isso as leva 6. prática em demasia de atividades físicas.
Portanto, a atividade física é boa, mas tem que ser feita na medida certa e com o devido
acompanhamento de profissionais.
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3.METODOLOGIA

Este capitulo teve como intuito apresentar os procedimentos metodológicos que
possibilitam o alcance dos objetivos propostos neste trabalho. A metodologia foi essencial para a
realização deste, pois permitiu que fosse possível desenvolver um estudo das teorias relacionadas

ao terna, possibilitou uma análise das politicas especificas dos recursos humanos, assim como a
identificação da satisfação dos clientes. Tratar-se-á nesta parte do trabalho as técnicas de

pesquisa, as técnicas de coleta de dados e as limitações de sua realização.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Essa pesquisa classifica-se

como qualitativa

e quantitativa. Segundo Oliveira

(1999),p.117,"[...] as pesquisas que se utilizam de abordagem qualitativa possuem a facilidade de

poder descrever a complexidades de uma determinada hipótese ou problema, analisar a interação
de certas variaveis"
A abordagem deste trabalho é configurada como qualitativa por apresentar o trabalho de
forma a visualizar a realidade da organização, facilitando a compreensão do significado das
informações coletadas. Buscar em diferentes autores as suas opiniões e os seus relatórios para

poder estabelecer correlações para que se possa, então, oferecer o ponto de vista conclusivo
(OLIVEIRA,1999)

A pesquisa quantitativa, por sua vez, permitiu uma diferenciação através de estatísticas.
Para Rocha (2007), a pesquisa quantitativa 6:
"Esse tipo de pesquisa testa, de forma precisa, as hipóteses levantadas para a pesquisa e

fornecem indices que podem ser comparados com outros".

A pesquisa descritiva foi também uma das técnicas utilizadas no desenvolvimento deste estudo.
Ela tem como objetivo primordial a descrição das características de determinado fenómeno (GIL,
2002). Este trabalho 6 caracterizado como descritivo, pois tem por objetivo estudar características
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de urn grupo, sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, nível de

renda, estado de saúde fisica e mental, etc.

foram aplicados questionários aos clientes, buscando opiniões quanto a satisfação pessoal
de cada um. Essas técnicas de pesquisa tem como finalidade observar, registrar, analisar e
correlacionar fatos ou fenómenos, sem manipula-los.
Esta pesquisa se carateriza como um estudo de caso desenvolvido na academia GYMEX,
visando identificar os fatores motivacionais que leva os clientes a pratica de atividades fisicas na
academia, então propor sugestões de melhoria para a organização.
Dentro os propósitos de estudo de caso, o autor cita "[...] explorar situações da vida real

cujos os limites não estão claramente definidos" (GIL,p.73), o que se ajusta ao tema proposto
para esta pesquisa.
Para a parte de fundamentação teórica, foi utilizada principalmente a pesquisa
bibliográfica, que segundo vergara (2004,p.48), "[...] é um estudo desenvolvido com base em
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é materiais acessíveis ao
publico em geral".

3.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS
Nesta pesquisa, foram analisados dados primários e secundários. Esses dados foram
coletados por meio da observação informal, relação direta com os sócios proprietários da
organização, levantamento nos documentos da empresa e também por intermédio de questionário
aplicado aos clientes da academia. A observação informal foi realizada por meio da convivência
junto com a academia, analisando fatos relevantes à pesquisa. A obtenção de informação junto
aos sócios proprietários foi conseguida h. medida que surgiam dúvidas e pela disponibilidade
deles.
Os dados primários foram coletados através do questionário realizado junto aos clientes.
0 pesquisador utilizou-se das conversas informais com o proprietário e, através da
observação atenta do pesquisador, alguns dados relevantes para a pesquisa em questão.
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A população em estudo foi composta por cerca de 700 clientes freqüentadores da
academia, com uma amostra de 150, em que 73 questionários foram corretamente respondidos. A
faixa etária está compreendida entre 15 e 70 anos, sendo homens mulheres e jovens em geral.
Para identificação e coleta de informações para a pesquisa, foi aplicado um questionário
no qual se mediram os fatores motivacionais que levam clientes à prática de atividades fisicas na
academia, o nível de satisfação dos clientes da academia em relação aos serviços oferecidos,
equipamentos fornecidos, e aos profissionais que nela atendem. Esse questionário compreende 29

perguntas fechadas, de múltipla escolha com opção de sugestões em algumas questões e um
espaço maior ao final para observações ou sugestões.

O questionário é definido por Gil (1999, p. 128) como "técnica de investigação composta
por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo
por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações
vivenciadas etc.".
No instrumento de coleta de dados, as primeiras questões fazem referencia sobre o perfil
do entrevistado, com questões sobre sexo, idade e ocupação. Em seguida, o questionário aborda
os fatores motivacionais, a relação dos alunos com outras academias, a comunicação da academia
para com os seus alunos. Existe também um quadro de avaliação dos serviços oferecidos pela
academia na qual ela contempla uma escala de avaliação dos referidos serviços. No final, existe
um espaço aberto para sugestões e observações.
Os dados obtidos com a aplicação do questionário foram tabulados por meio do software
Excel.
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3.3 LIMITAÇÕES

Este trabalho se limitou em pesquisar teorias relacionadas à motivação de pessoas com

relação a academia GYMEX, visando identificar fatores que motivam e satisfazem os clientes da
academia. 0 tempo limitado impossibilitou uma comparação dos clientes da academia com
outras organizações e da região em que ela esta localizada.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

A academia Gymex, situada em Florianópolis, no bairro da Trindade, atua no mercado hi
quase nove anos, tendo como missão melhorar a qualidade de vida e a saúde dos freqüentadores,
dando melhor qualidade fisica. Esta organização começou com um reduzido número de alunos e,
atualmente, possui em torno de setecentos alunos.
A empresa tem uma estrutura de seiscentos metros quadrados, dividida ern três andares,
bem equipados com os devidos equipamentos exigidos a uma academia do seu porte. No térreo
da empresa, fica situada a recepção, a gerência, os banheiros equipados com armários e chuveiro;
ainda no térreo, encontra-se a sala dos equipamentos de bike, step e esteira. 0 primeiro andar é
dividido em dois setores: a sala de ginástica e a sala de musculação, direcionada aos membros
inferiores. Por fim, no segundo andar, onde o layout é completamente direcionado para
musculação, com ênfase nos membros superiores.
A academia tem quinze funcionários, divididos em oito professores, três atendentes da
recepção, dois estagiários e dois na direção da academia. A empresa tem professores bem
capacitados com cursos de pós-graduação em diversas areas de educação fisica, musculação,
Fisiologia do exercício, atividades para populações especiais, sendo este quesito uma das
exigências da academia. Como exigência, ainda, da direção, há o fator experiência de, pelo
menos, dois anos na área. 0 trabalho é dividido por turno e por setores; dependendo do
movimento da academia, assim é definido o posicionamento. Os funcionários e os proprietários
fazem cursos fornecidos pelo Sebrae, Body istems e Hirsa. 0 principal objetivo a perseguir pela
organização no setor de pessoal é ter um pessoal qualificado e preparado para trabalhar com a
organização e de acordo com a missão da empresa.
A organização tem como mix de serviços a Musculação, Hi Power Gap, Ginástica
Localizada, Body Pump, Body Combat, Body step, Power Jump, Alongamento, Abdominais,
Boxe, Dança de saldo, Body vive (3a idade) sendo que este último é exclusivo para apenas duas
academias do sul do pais. Além disso, a academia contempla os alunos com Avaliação Física e
Nutricional; a Musculação é o serviço de principal retorno, gerando um retorno de sessenta e
nove a setenta e dois por cento das vendas da organiza
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5. RESULTADOS DA PESQUISA

Tendo como base as informações coletadas nos questionários aplicados ao clientes da
academia, neste tópico mostrar-se-á o perfil dos funcionários e as análises referentes à satisfação
e motivação de cada um.
Em seguida, serão apresentados os dados desta pesquisa da qual participaram setenta e
três pessoas.

5.1 Perfil dos Respondentes

Tabela 1: Sexo

Fonte: Dados primários (2008)

Sexo
Opções

N° de pessoas

%

Fern

29
44

39,73
60,27

Masc

De acordo com a tabela 1, observa-se que existe uma predominância de pessoas do sexo
masculino na academia, com uma margem de 60% em comparação com os 40% do sexo
feminino.
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'I'abela 2: Ocupação
Fonte: Dados primários (2008)
Opções

Ocupação
N° de pessoas
47
7

Estudante

Func Público
Empreg de empresa privada
Profissional Liberal
Dona de casa
Outros

°A
64,38
9,59

6
9

8,22
12,33

0
4

0,00

5,48

A tabela 2 mostra a ocupação dos entrevistados, e nota-se um número muito superior de
estudantes, cerca de 64% do total de entrevistados.
Este gráfico torna-se importante na medida em que ele pode oferecer indicadores
importantes para os gerentes da academia com relação as pessoas que menos frequentam a

academia.

Tabela 3: Idade/ Faixa etária
Fonte: Dados primários (2008)

Opções
Manor de 15 anos
De 16 a 21 anos
De 22 a 27 anos
De 28 a 33 anos
De 34 a 39 anos
Acima de 40 anos

Idade / Faixa etária
N° de pessoas
1

21
35

8
1

7

%
1,37
28,77
47,95
10,96
1,37
9,59

A tabela 3 mostra a condição da faixa etária de cada aluno presente na pesquisa, sendo
que a maioria está na faixa etária que vai de 22 a 27 anos com cerca de 48%, seguido pela faixa

dos 16 aos 21 anos ocupando um percentual de 29%. Um dado relevante é de que pessoas acima
dos 40 anos de idade tam uma representatividade boa nessa pesquisa ocupando um percentual
perto dos 10%, quase igualando as pessoas da faixa dos 28 aos 33 anos.
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Para evitar o envelhecimento do aparelho locomotor, as pessoa idosas cada vez mais
estão frequentando academia, para que tenham um envelhecimento saudável, facilitando as
tarefas do quotidiano.

Tabela 4: Matriculado em outra academia antes da Gymex

Fonte: Dados primários (2008)
Matriculado em outra academia
Opções
Sim
Não

N° de pessoas

cyo

29
44

39,73
60,27

Percebe-se na tabela 4 que a academia Gymex tern sido a primeira academia para 60%
dos entrevistados. Nesta parte da pesquisa, a pergunta era se o entrevistado já havia freqüentado
alguma outra academia antes de ter se matriculado na Gymex

Tabela 5: Conhecimento da academia

Fonte: Dados primários (2008)
Conhecimento da academia
Opções

N° de pessoas

%

38
1

52,05
1,37

0

0,00

3
31

4,11
42,47

Indicação de amigo/parente
Divulgação em rest.
Divulgação em lojas de esporte
Divulgação em Univ.
Outros

A tabela 5 vem complementar a informação anterior, uma vez que conhecido a situação
dos alunos antes de freqüentar a academia, é chegada a hora de saber por que meio eles souberam
da existência da academia GYMEX. Grande parte dos entrevistados (cerca de 52%) relata que
soube da academia por indicação de um amigo ou conhecido.
Cerca de 43% dos entrevistados responderam que souberam da academia através de
outros meios como a rádio, os panfletos, ou mesmo pela localização.
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Tabela 6: Opções de Escolha pela atividade.
Fonte: Dados primários
Opções de Escolha pela

atividade
Opções

N° de pessoas

°A

saúde

35

Estética
Stress

21
7

Sedentarismo

4

Obesidade
Lazer
Outros

3

2
1

47,94
28,76
9,58
5,48
4,11
2,74
1,37

1

Questionou-se quais as opções de escolha pela atividade a pratica de atividade fisica. Os
resultados obtidos na tabela 6 mostram que a saúde, a estética e o stress com 48%, 29% e 10%,
respectivamente, deram a condição de prioritária na escolha dos alunos para a pratica de
atividades físicas nesta academia.
Com este resultado, nota-se que as pessoas cada vez mais estão a preocupar com a saúde e
a estética.
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Tabela 7: Motivo da escolha

Fonte: Dados primários (2008)
Opções

Motivo da escolha
N° de pessoas

Estrutura

29
32
22

Variedade de aulas

11

Outros

2

Preço
Localização

%

30,21
33,33
22,92
11,46
2,08

Questionou-se qual o motivo predominante da escolha por esta academia em detrimento
de outra. Os resultados obtidos mostram que a localização, o prep e a estrutura com 33%, 30% e
22%, respectivamente, deram a condição de prioritária na escolha dos alunos por esta academia.
0 fato de a academia estar perto de uma universidade federal faz com que esse grande
número de pessoas que procuram o bairro da Trindade acabe também por procurar a academia
Gymex. Mas somente a localização não foi suficiente para dar razão a escolha, o prego praticado
pela academia dando descontos especiais principalmente para os estudantes faz a diferença na
hora da escolha.
A estrutura é um outro quesito que pesa na escolha, equipamentos modernos, e salas
amplas para a prática de atividades fisicas fazem com que o cliente que procura este serviço se dê
por satisfeito.
Dando continuidade a este relatório dos dados, serão tabulados todos os dados referentes

a

questão 8, divididas em perguntas gerais da empresa (8.1 a 8.12) e perguntas referentes aos
profissionais da Academia (8.13 a 8.19).
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Tabela 8: Atendimento/recepção
Fonte: Dados primários
Atendimento! Recepção

N° de pessoas

%

Ótimo

49

67,12

Bom

21

28,77

Regular

2

2,74

Rolm

0

0,00

Péssimo
Sem info.

0

0,00

1

1,37

Sões

Ao serem questionados sobre a qualidade do atendimento na recepção, 67% dos clientes
presentes na pesquisa classi fi caram como ótimo o serviço prestado pelas pessoas que trabalham
na recepção. Um fato que mostra que o atendimento prestado pela empresa pode ser usado como
um cartão de visita da academia.
Os outros dados coletados foram Bom 28,77%, regular 2,74%, Ruim e Péssimo 0% e uma
pessoa não respondeu a esta pergunta.

Tabela 9: Atendimento telefônico

Fonte: Dados primários (2008)
Atendimento telefônico
N° de pessoas

%

Ótimo

30

41,10

Bom

27

36,99

Regular

2

2,74

Ruim

0

0,00

Péssimo

0

0,00

Sem info.

13

17,81

Opções

0 atendimento telefônico também prestado por quem trabalha na recepção recebeu um
bom nível de aprovação pelos pesquisados, sendo que ele foi classificado como ótimo por cerca
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de 42%, bom por cerca de 37%. Este fator ainda pode ser melhorado, pois 18% dos
pesquisados não sabem ou não quiseram opinar por ainda não terem utilizado este serviço.
Os outros dados computados são Ruim e péssimo 0% e 3% acharam que o atendimento
telefônico é regular.

Tabela 10: Estacionamento
Fonte: Dados Drimários 2008
Estacionamento
Opções

Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
Sem info.

N° de p essoas

%

16
36
14
1
0
6

21,92
49,32
19,18
1,37
0,00

8,22

Na questão 8.3, 49% dos entrevistados classificaram o estacionamento com bom, outros

22% a classificaram com ótima. Entretanto, existe um número significativo de clientes que ainda
consideram que o estacionamento é regular. Sendo este dado um fato a ser trabalhado a fim de
tentar suprir esta necessidade anunciada pelos clientes.

Tabela 11: Localização
Fonte: Dados primários (2008)
8.4 Localização
-

Opções

ÓtirTIO

Bom

lular
Ruim
Péssimo
Sem Info.

N° de pessoas

%

43
23
5
1
0
1

58,90
31,51
6,85
1,37
0,00
1,37

Na visão dos clientes, a academia Gyrnex está muito bem localizada, pois 59% dos

clientes consideraram que a localização é ótima, e 324Y0 destes entrevistados ressaltaram a
localização como boa e apenas 1,37% a considerou ruim.
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O fato de a academia ser considerada de ótima ou boa localização pela maioria dos
clientes dá-se pelo motivo de que a academia fica situada numa Area perto de alguns condomínios
residenciais, uma universidade federal, um colégio,

e algumas empresas privadas como

restaurantes e escritórios.

Tabela 12: Preço

Fonte: Dados primários 2008
8.5 - Preço
Opções
Ótimo

Bom
Regular
Ruim

Péssimo
Sem info.

N° de pessoas

%

35
32
4
1
0
1

47,95
43,84

5,48
1,37
0,00

1,37

Pode se considerar que houve quase que urn empate técnico entre as opções ótimo e bom
com 47,95% e 43,84% respectivamente, no que se concerne a questão preço. Apenas 5,48%
consideraram-na regular, e 1,37% tomou-a como ruim.
Este alto nível de aprovação deve-se ao fato de a academia oferecer várias opções de
pagamento que vão de pagamento por dia, semana, mês, e até trimestre, no qual o cliente ganha
descontos por estar pagando adiantado. Um outro dado é o custo beneficio, a GYMEX oferece
um variado leque de serviço por um preço único.
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Tabela 13: Horário funcionamento
Fonte: Dados primários 2008
8.6 Horário de funcionamento
-

N° de pessoas

%

Ótimo

30

41,10

Bom

29

39,73

Regular

6

8,22

Ruim

1

1,37

Péssimo

1

1,37

Sem Info.

6

822

aS8es

A GYMEX teve também neste quesito um alto nível de aprovação, tendo 41% dos
entrevistados considerado como ótimo o horário praticado pela academia, 40% consideraram
bom e 8% consideram regular. Estes 8% devem ter relação com as várias sugestões pedindo que a
academia tenha um horário diferenciado aos sábados e em alguns casos pedindo que a academia
abra mais cedo.

Tabela

14: Horário das aulas de ginastica

Fonte: Dados primários 2008
8.7 -Horário das aulas de ginástica
N' de pessoas

%

Regular

20
27
9

27,40

Ruim

0

0,00

Péssimo

1

1,37

Sem Info.

17

23,29

OpOes

Ótimo
Bom

36,99
12,33

Existe uma situação diferenciada neste gráfico onde existe uma grande porcentagem de
pessoas que não responderam a esta questão cerca de 23%, isso se deve ao fato que a maioria
destas aulas são freqüentados por mulheres. Posto isso, quem respondeu aprovou a academia com
64% distribuídos entre ótimo e bom.

44

Tabela 15: Custo vs qualidade
Fonte: Dados primários (2008)

8.8 - Custo vs Qualidade
1,1° de pessoas

%

Ótimo

29

39,73

Bom

31

42,47

Regular

4

5,48

Ruim

0

0,00

Pessimo

0

0,00

Sem info.

8

10,96

Opções

Nesta tabela, 43% dos entrevistados consideraram a academia como boa e 40% a
relacionou como ótima. Este dado de certa forma já havia sido informado quando medido o nível
de satisfação em relação ao preço.
0 alto nível do serviço prestado faz com que o preço praticado pela academia seja
compensativo.
Tabela 16: Infra estrutura das salas
-

Fonte: Dados primários (2008)
8.9 - Infra-estrutura das salas
N° de pessoas

%

()firm

19

26,03

Born

36
7

49,32

Opções

Ruim

1

9,59
1,37

Péssimo

0

0,00

Sem Info.

9

12,33

Regular

A Infra-estrutura aqui avaliada teve um alto nível de aprovação, ficando com 26,03%
como ótima e 49,32% com boa, tendo ainda 9,59% do total de entrevistados a considerado com
regular.
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Este gráfico vem mostrar que a academia ainda pode trabalhar a questão da infraestrutura, pois o nível de aprovação ainda pode ser melhorado com os dados daqueles que não
souberam ou não opinaram (12,33%) ou oferecendo condições para que a opinião daqueles que a
consideraram regular, mude.

Tabela 17: Aparelhos de musculação

Fonte: Dados primários (2008)
8.10 - Aparelhos de musculação
Opções

Ótimo

Bom
Regular
Ruim
Péssimo
Sem Info.

N° de pessoas

%

37
28

50,68

2
0
0
6

38,36
2,74
0,00
0,00

8,22

A tabela 8.10 mede o nível de satisfação para com os aparelhos disponibilizados pela
academia para os clientes. Este teve um excelente nível de aprovação com mais da metade dos
entrevistados (51%) opinando como ótima e 38% consideram boa a qualidade dos aparelhos de
musculação.

Este na verdade não é um dado que surpreende, pois a recente reestruturação da academia
fez mudar a maioria dos aparelhos, aposentando os que já tinham mais uso e colocando no seu
lugar equipamentos de última geração e de alta qualidade.

Tabela 18: Higiene e limpeza
Fonte: Dados primários (2008)
8.11 - Higiene e limpeza
N° de pessoas

%

Ótimo

33

45,21

Bom

31
3
0
0
6

42,47
4,11
0,00
0,00
8,22

Wes

Regular
Ruim
Péssimo
Sem Info,

Sendo este um espaço onde se busca mais e melhor para a saúde, praticando exercícios
fisicos, a higiene e a limpeza devem ter uma atenção super especial. A Gymex faz regularmente a
limpeza e a higienização três vezes ao dia durante todos os dias de expediente. E isso é percebido
pelos alunos sendo que 88% dos alunos participantes da pesquisa atribuíram escala ótima ou boa
para este quesito do questionário.
A academia ainda tem uma pequena margem de progressão a seguir, pois 8% das pessoas
que participaram da pesquisa consideraram que academia tem ainda uma higienização e limpeza
regulares.

Tabela 19:

Realização

de eventos

Fonte: Dados primários (2008)
8.12 - Realização de eventos
Opções

N° de pessoas

%

Ótimo

7

9,59

Bom

22
17
4
1
22

30,14
23,29
5,48
1,37

Regular
Ruim
Péssimo
Sem Info.

30,14

A nível de eventos, a academia ainda está um pouco aquém das expectativas dos
entrevistados, pois o alto número de pessoas que não responderam ao questionário (30%)
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pertence a um grupo que ainda ou nunca participou de urna atividade promovida pela

academia, sendo assim eles ficam com pouca margem para avaliar.
Mas esse desinteresse dos alunos não é apenas de responsabilidade dos alunos, pois esta
avaliação ainda revela que cerca de 30% das pessoas que participaram do questionário
consideraram que as atividades promovidas são regulares, ruins ou péssimas. Sobrando os outros
40% para o bom ou ótimo. Este resultado, em termos estatisticos, não é muito satisfatório, pois

ele mostra que um dos pontos no qual a academia peca é na promoção, pois a realização de
eventos pode aproximar as pessoas que estão na academia, pode atrair novos clientes, além de
manter e fidelizar quem já esta na academia.

Tabela

20: Atendimento dos professores

Fonte: Dados primários (2008)

8.14 - Atendimento dos professores
Opções

Ótimo

Bom

F,g ular
Ruim
Péssimo
Sem Info.

N° de pessoas

96

36
21
8
1
1
6

49,32
28,77
10,96
1,37
1,37
8,22

0 atendimento, no setor de serviços é um dos principais componentes. Este elemento faz

a diferença na hora de optar por esta ou outra organização. Os professores Gymex foram
avaliados como ótimos por cerca de 49% dos alunos entrevistados, e bons por 29% destes, o que
significa dizer que a academia foi aprovada sem grandes restrições por 78% dos alunos.
Contudo, é de se fazer ressalva que alguns dos entrevistados sugeriram que alguns
professores precisam mostrar mais empenho na realização de suas atividades.
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Tabela 21: Criatividade nas aulas
Fonte: Dados primários (2008)
8.15 - Criatividade das aulas
N° de pessoas

%

Ótimo

21

Bom

23
4
0
0
26

28,77
31,51

Opções

Regular
Ruim
Péssimo

Sem Info.

5,48
0,00
0,00

35,62

Apesar das criticas feitas a alguns professores, a avaliação da criatividade teve um bom

índice de aprovação pelos entrevistados, cerca de 59% classificou com ótima ou boa a
criatividade empreendida nas aulas ou nos eventos da academia. 0 alto índice de pessoas que não
souberam responder ou não opinaram deve-se ao fato de muitas dessas pessoas só praticarem
musculação, e pouco participam das aulas; sendo assim, fica dificil dar uma opinião a respeito do
assunto

Tabela 22: Música das aulas
Fonte: Dados primários (2008)
8.16- Música das aulas
N° de essoas

%

Ótimo

18

24,66

Bom

27

Regular

8
3
4
12

36,99
10,96
4,11
5,48
16,44

Opções

Ruim
Péssimo
Sem info.

0 gosto dos professores nas aulas da GYMEX foi aprovado sem grandes ressalvas por um
pouco mais que a maioria, cerca de 62% opinaram como ótimo ou bom o som ambiente aplicado
nas aulas. Os outros resultados foram regular 11%, ruim 4%, péssimo 6% e não sabem ou não
opinaram 17%.
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Tabela 23: Correção na execução dos exercícios
Fonte: Dados primários (2008)
8.17 - Correção na execução dos exercícios
N° de pessoas

%

Ótimo

15

Bom

31
14
5

20,55
42,47
19,18
6,85

Opções

Regular
Ruim

Péssimo

1

1,37

Sem Info.

6

8,22

Uma falta de correção na pratica de algum exercício pode causar graves lesões por parte
de quem faz da maneira errada. Então, aqui, torna-se importante que o profissional esteja atento
aos alunos para que estes façam sempre da melhor forma os exercícios ao qual se propõem a
praticar.
Esta questão foi avaliada como boa por cerca de 43% dos participantes. Houve um empate
técnico quando entre ótimo 21% e razoável 20%.

Isso significa dizer que ainda existem

melhorias a serem estabelecidas nesta seção de grande importância, sobretudo, para os alunos.

Tabela 24: Motivação dos profissionais das aulas
Fonte: Dados primários (2008)
8.18 Motivação dos profissionais das aulas
-

Opçõ es

%

25
25

Ruim

3

Péssimo

1

1,37

Sem Info.

8

10,96

Bom
..

N° de pessoas

34,25
34,25
13,70
4,11

Ótimo
Agular

10

A motivação dos profissionais teve uma grande aprovação por parte dos pesquisados, pois
70% dos entrevistados classificaram como ótimo ou bom a motivação dos profissionais da
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academia GYMEX. Os restantes opinaram como regular 14%, ruim 4% e péssimo 1%, e 11%
do total de pesquisados não soube responder ou não opinou sobre o assunto.

Tabela 25:

Variedade das aulas oferecidas

Fonte: Dados primários (2008)
8.18 - Variedade
N° de pessoas

%

39,73

Péssimo

29
28
9
0
0

Sem info.

6

Opções

Ótimo
Bom

Regular
Ruim

38,36

12,33
0,00
0,00
8,22

A variedade de modalidades oferecidas pela academia foi superiormente aprovada por
79% dos alunos entrevistados. Isto se aplica visto que a academia oferece aulas de Hi Power Gap,
Ginástica Localizada, Body Pump, Body Combat, Body Step, Power Jump, Alongamento,

Abdominais, Boxe, Avaliação Física e Nutricional. A Musculação é o serviço de principal
retomo, gerando um retomo de sessenta e nove a setenta e dois por cento das vendas da
organização.
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Tabela 26: Atenção dada durante a estada na academia
Fonte: Dados primários (2008)
8.19 Atenção dada durante a estada na academia
-

N° de pessoas
28

Opções

Ótimo

Péssimo

23
12
2
1

Sem Info.

6

Bom
Regular
Ruim

%

38,36
31,51
16,44
2,74
1,37
8,22

Apesar de algumas criticas a alguns professores, a atenção dada pelos profissionais e
colaboradores da academia foi altamente aprovada pelos pesquisados; como na questão anterior,
ela obteve uma aprovação de 79% dos clientes da academia.
Tabela 27: Freqüência da academia

Fonte: Dados primários (2008)
Opções
1 a 2 vezes por semana
3 a 5 vezes por semana
Todos os dias

Freqüência da academia
N° de pessoas

2
43
7

%

3,85
82,69
13,46

Na tabela 9, procurou-se mensurar a freqüência dos entrevistados, visto que a academia
possui um horário bastante flexível. Nota-se que apenas 4% freqüenta a academia 1 ou 2 vezes
por semana e a grande maioria (82%) freqüenta de 3 a 5 vezes por semana. Como a academia
possui um horário diferenciado aos sábados, das 17 horas As 20 horas, percebeu-se que 14% dos
entrevistados freqüentam a academia todos os dias, porém muitos foram os pedidos para que a
academia abrisse também aos sábados pela manhã, assim como no domingo nem que fosse
durante duas horas.
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Tabela 28: Oferecimento de mais serviços

Fonte: Dados primários (2008)
Oferecimento de mais serviços

N° de pessoas

Opções

26

Artes marciais

Dança de salão

8

Sauna

13

Natação

8

Hidrogindstica

6

Outros

11

%
35,62

10,96
17,81
10,96
8,22
15,07

Esta questão pôs em avaliação a possibilidade de oferecimento de mais outros serviços
não existentes na academia. E uma parcela optou por serviços como artes marciais como o mais
cotado como um serviço que falta na academia cerca de 37%. Os outros resultados foram de
dança de saldo 10,96%; Sauna ocupando o segundo lugar na lista de preferências com 17,81%,
ficando a natação com 10,96% e a hidrogindstica com 8,22%. Algumas sugestões foram feitas
neste sentido de haver mais modalidades como um time de futebol para academia o que além de
trazer mais vivacidade a academia traria uma promoção maior para a academia.

Tabela 29: Grau de satisfação
Fonte: Dados primários (2008

Grau de satisfação
N° de .essoas

Ótimo

32

%
43,84

Bom

35

47,95

Regular

6

8,22

Ruim

0

0,00

Péssimo

0

0,00

Opções

Esta última questão da pesquisa pôs em avaliação a academia em geral, e pelo resultado
obtido pode se observar que academia é amplamente aprovada por quem dispõe dos seus
serviços, pois 92% dos pesquisados aprovaram como ótima ou boa. E apenas 8% consideraramna regular e ninguém opinou como ruim ou péssimo.
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Esta análise permitiu conhecer melhor a opinião do consumidor em relação aos fatores
motivacionais que os levou a prática de atividades fisicas nessa academia e também serviços
prestados pela academia. Esta pesquisa revelou aspectos interessantes que podem auxiliar na
realização ou definição dos objetivos que podem ser seguidos pela gerência.
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6. CONCIDERAÇÕES FINAIS
Toda academia depende dás pessoas que nela estão para que seus objetivos primordiais
sejam alcançados. No entanto, saber lidar com todas as particularidades dos seres humanos requer
atenção e dedicação, uma vez que cada um possui necessidades, valores, anseios, personalidade e
pensamentos diferentes.
Este estudo teve como finalidade identificar se os clientes estão satisfeitos com os fatores
motivacionais presentes na empresa, utilizando um questionário para que fosse possível saber o
que os clientes pensam, sentem e almejam em relação a organização. Compreender isso faz com
que a academia possa atingir diretamente o que o cliente espera consciente ou inconscientemente
receber dela.
Com a pesquisa desenvolvida, foi possível verificar que a academia possui em sua
maioria, clientes entre 22 a 27 anos, portanto jovens, sendo que 60% são de género masculino e
40% feminino. Dos 73 respondentes 48% escolheram a academia por motivos de saúde e 29%
pela estética. Com esses dados pode-se chegar a conclusão de que cada vez mais as pessoas
presao pela saúde e pela ditadura da beleza.
Ao se tratar das condições e serviços prestados na academia, quase a totalidade dos
clientes concordou parcial ou totalmente com as afirmações relacionadas ao âmbito —
atendimento/recepção, telefónico, atendimento dos profissionais, higiene e limpeza a atenção
dada a você durante a estada na academia, entre outros — a maioria também concordou que se
sente bem praticando atividades físicas na academia e que o ambiente amigável e acolhedor são
causadores de motivação. Em relação a isso, Kanaane (1999,p.8 l),"[...] comportamentos podem
ser defmidos como as reações dos indivíduos e as respostas que estes apresentam a dado
estimulo" o autor acrescenta também que

o comportamento humano é influenciado

continuamente por aspectos do meio ambiente, fazendo corn que o indivíduo tenha que se adaptar
a determinantes sócio-organizacionais.
Embora este trabalho não tenha como objetivo alterar a realidade que se apresenta na
instituição, diante dos resultados obtidos e do referencial teórico pesquisado, julgou-se relevante
tecer as seguintes recomendações:
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a) A motivação humana não se torna efetiva se as ações no sentido de motivar são
unicamente externas, sem se considerar seus aspectos individuais e intrínsecos.
b) A busca de um maior conhecimento a respeito desse tema por parte da academia na
área de administração, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida humana.

c) A realização de outros estudos referentes ao mesmo tema. Assim, sera possível estudálo mais a fundo, buscando outros enfoques que ampliarão a visão a respeito de Motivação

humana, já que os horizontes acerca do assunto são bastante amplos e ainda hi muito que ser
estudado.

6.1 SUGESTÕES

De maneira a aumentar a satisfação e fidelização dos clientes ou identificar a escolha pela
academia. Diante do que foi verificado no estudo, o numero de professores deveria ser
aumentado, visto que tem tido um aumento considerável de clientes. Pelo fato de que a academia
tenha um horário diferenciado aos sábados, não funcionando no período matutino tem tido
reclamações, onde 8% considera o horário de funcionamento regular sendo 2% Ruim e 1%
péssimo no total de 11%.
Com relação a infra-estrutura apesar de ter tido um alto nível de aprovação, ficando com
um total de aproximadamente 83%, 10% dos entrevistados demonstraram que a academia deve
ser trabalhada com relação a infra-estrutura, pois o nível de aprovação ainda pode ser melhorado
com os dados daqueles que não souberam ou não opinaram (12%) ou oferecendo condições para
que a opinião daqueles que a consideram regular, mude.
Com relação a oferecimento de mais outros serviços, sugere-se serviços como artes
marciais, sendo o mais cotado como um serviço que falta na academia cerca de 37%. Outras
sugestões são com relação a dança de saldo 10,96%; sauna, natação e hidrogindstica. Como uma
ultima sugestão, um time de futebol para a academia o que alem de trazer mais vivacidade a
academia traria uma promoção maior para a mesma.
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Eu, Hamilton Dias, estudante do curso de Administração na UFSC, estou desenvolvendo uma pesquisa que
visa medir os fatores motivacionais que levam os clientes da academia GYMEX a pratica de atividades físicas.
E de suma importância que você responda as questões com franqueza, pois com esta pesquisa será
viabilizado um trabalho que é parte componente do trabalho de conclusão de curso de Administração. Também
servirá de base para a administração da academia.
Não há necessidade de se identificara, pois as respostas só possuem o objetivo de auxiliar na pesquisa.
Muito Obrigado!
Questionário

I- GEnero : F11

M

2- Ocupação:

O Estudante

o Funcionário Público

O Dona de casa

O Empregado de empresas privadas

o Profissional liberal

O aposentado(a)

O outros
3 - Idade / Faixa etária:
O Menor de 15 anos

O De 22 a 27 anos

o 34 a 39 anos

0 De 16 a 21 anos

O De 28 a 33 anos

O Acima de 40 anos

4 - Antes de se tornar cliente da Gymex você estava matriculado(ai em outra academia?
O Sim
0 Não

5 - Como você veio a conhecer a Academia Gymex?
• Indicação de um amigo / Parente
O Divulgação em restaurantes
o Divulgação em Lojas de esporte
o Divulgação na universidade
O Outros Qual?
6 - Qual fator motivacional que o faz praticar atividade Mica na Gymex?

O Stress
o Lazer
o Outros. Quais?

O sedentarismo
O saúde

O Obesidade
O Eskitica

7 — Qual fator predominante que o fez escolher a Gymex?

Prego
Estrutura

O Localização
O Outros. Quais?

O Variedade de aulas oferecidas

QUAIS SERVIÇOS UTILIZA?
8 — A seguir têm-se unia avaliação referente A. empresa, aos profissionais e aos serviços prestados pela

academia. Esta avaliação esta divida em cinco escalas que vão de ótimo á péssimo.
GERAL EMPRESA

ÓTIMO

REGULAR

BOM

RUIM

PESSIMO

6y,

©D

00

00

00

0 0

00

eD

00

00

OO
OO
0 0
C) O
00

0O
00
00
43 O
00

00
© El
00
O0
0C

G0
00
00
00

00
00
00
00
00

00

00

00

00

00

43 O

U

O0

00

00

00

©0

00

OP

00

(i) O
00
ÓTIMO

O

00

CO

00

00
60

00
00

8.1 Atendimento/Recepção.
8.2 Atendimento telefônico.
8.3 Estacionamento.
8.4 Localização
8.5 Preço
8.6 Horário de Funcionamento
8.7 Horário das aulas de ginástica
8.8 Relação entre o custo dos serviços
e a qualidade recebida dos mesmos.
8.9 Infra-estrutura das salas de
ginástica.
8.10 Aparelhos de musculação em
geral.
8.11 Higiene e Limpeza.
8.12 Realização de eventos.
EM RELAÇÃO AOS
PROFISSIONAIS
8.13Atendimento dos profissionais
8.14Criatividade nas aulas de ginástica
8.15Músicas das aulas de ginástica e
no ambiente de musculação
8.16 Correção na execução dos
exercícios
8.17 Motivação dos profissionais nas

REGULAR

BOM

00
E9 O
00

0 ci

e

00

RUIM

PÉSSIMO

eO

0 13
00
00

00
O0
cp 0

00

00

00

00

(9 O

O

00

00

00

(f) O

00

C) 0

00

00

t® O

®0

C) 0

00

00

0

O

00

0 Ei

0O

aulas

8.18 Variedade de modalidades
oferecidas
8.19 Atenção dada a você durante a
estada na academia

9 - Quantos dias você freqüenta a academia?
0 De 1 a 2 vezes por semana

0 De 3 a 5 vezes por semana

0 Todos os dias

10 - Quais serviços você gostaria que a academia também oferecesse?
O Natação
ID Outros. Quais?
0 Artes Marciais
0 Sauna
0 Hidrogindstica
0 Dança de Salão

11- De uma forma geral, qual o seu grau de satisfação com a academia?
0 Regular
IJ Ruim
OBom
El Ótimo

El Péssimo
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Observações e/ ou sugestões:

