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Resumo: Ao longo do tempo e em razão das mudanças sociais retratadas por uma valorização 

da estética corporal, percebe-se que as academias ganharam maior visibilidade e se tornaram 

locais privilegiados para a construção do corpo desejado. O presente estudo trata-se de um 

artigo exploratório e descritivo que visa analisar a percepção dos clientes em relação aos 

serviços oferecidos por uma empresa do segmento fitness, sendo esta, uma academia que 

incentiva a prática do exercício físico e do bem-estar. A partir da aplicação de questionários, 

realização de entrevistas e observação não participante, buscou-se extrair dados primários 

pertinentes ao tema e que receberam tratamento, tanto qualitativo, quanto quantitativo. Estes 

dados foram associados a uma literatura específica alinhada à área do marketing, sendo as 

principais referências oriundas das produções de Czinkota e col. (2001), Honorato (2004), Las 

Casas (2006; 2008), Cobra (2009) e Steffen (2009). Os resultados demonstram que a academia 

estudada possui um aparato material e imaterial que permite alcançar altos índices de satisfação 

junto aos seus consumidores, principalmente através das práticas relacionadas aos 7P’s do 

marketing. Isso revela que o mix de marketing se apresenta como elemento que apoia toda a 

organização, de modo a permitir o alcance de elevados índices de confiabilidade, a geração de 

valor e contribui para a diferenciação em um segmento cada vez mais concorrencial. 

 

Palavras-Chave: Marketing, estratégia, exercício físico. 

 

Abstract: Over time and because of the social changes portrayed by a valuation of the body 

aesthetics, it is noticed that the academies gained greater visibility and became privileged places 

for the construction of the desired body. The present study is an exploratory and descriptive 
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article that aims to analyze the perception of the clients in relation to the services offered by a 

company of the fitness segment, this being an academy that encourages the practice of physical 

exercise and well-being. From the application of questionnaires, interviews and non-participant 

observation, we sought to extract primary data pertinent to the subject and that received 

treatment, both qualitative and quantitative. These data were associated to a specific literature 

aligned to the marketing area, with the main references coming from the productions of 

Czinkota et al. (2001), Honorato (2004), Las Casas (2006; 2008), Cobra (2009) and Steffen 

(2009). The results demonstrate that the academy has a material and immaterial apparatus that 

allows to reach high satisfaction levels with its consumers, mainly through the practices related 

to marketing 7P's. This reveals that the marketing mix is an element that supports the entire 

organization in order to achieve high reliability, value generation and differentiation in an 

increasingly competitive segment. 

Keywords:  Marketing, strategy, physical exercise. 

1 INTRODUÇÃO. 
 

  O exercício físico está ligado ao homem desde os primórdios, porém as mudanças de 

padrões sociais influenciaram nas transformações do que se pensava a respeito do segmento 

fitness. As academias são “centros de atividades físicas onde se presta um serviço de avaliação, 

prescrição e orientação de exercícios físicos, sob supervisão direta de profissionais de educação 

física” (TOSCANO, 2001, p. 41). Para o autor, a maioria das grandes academias investem, 

quando o fazem, em um marketing superficial, repetitivo, reducionista, voltado ao estético, aos 

padrões de beleza vigentes e aos modismos da época. Assim, percebe-se o quanto o marketing 

precisa ser aperfeiçoado para contribuir mais significativamente para este nicho.  

 Dentre as várias possibilidades de adquirir uma boa forma física e manter um estilo de 

vida saudável, a academia conquistou o seu espaço, tornando-se local com várias dinâmicas 

que podem auxiliar no alcance dos objetivos individuais. Estas características permitem o 

surgimento de diversas oportunidades para as atuais e novas academias. De acordo com a 

Associação Brasileira de Academias (2014), o segmento fitness atende mais de oito milhões de 

pessoas e chega a movimentar US$ 2,5 bilhões no Brasil. O ranking divulgado em 2014 pela 

mesma instituição coloca o país em segundo lugar com relação ao número de academias 

existentes no mundo e o posiciona em 10º lugar entre os países que mais faturaram neste 

segmento. Dessa forma, observa-se que o mercado de academias estabelece contribuições 

significativas para a economia, e como estes indicadores refletem os padrões sociais vinculados 

a ideologia do culto ao corpo. 

  Os aspectos mercadológicos de uma academia vão muito além do produto fim da 

empresa. Levam-se em consideração outros tipos de variáveis como localização, preço, 

promoção, processos, pessoas e evidências físicas. Por outro lado, apesar da expansão deste 

mercado no Brasil, percebe-se a falta de pesquisas retratando o acompanhamento estatístico 

acerca do tema e que poderia auxiliar as decisões de marketing da empresa. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a percepção dos clientes em relação aos serviços 

oferecidos, sob ótica dos 7 P’s do marketing, por uma academia na cidade de Vitória da 

Conquista. Assim, este estudo se desdobra em mais três seções, além da introdução e 
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metodologia. A terceira seção traz o referencial teórico, o qual vai apresentar os conceitos e 

objetivos acerca dos 7 P’s, de modo a elaborar um plano de sustentação argumentativa sobre o 

tema. A quarta seção aponta a análise dos dados quantitativos e discussões pertinentes ao tema. 

Por fim, a quinta seção apresenta as considerações finais em que realça a implicação do 

conteúdo desenvolvido. 

 

2   REVISÃO DE LITERATURA.  

 

 Os conceitos atribuídos pelo cliente, quando se avalia a qualidade do serviço, pode estar 

relacionado com seu aspecto emocional e de desempenho (MOWEN; MINOR, 2003). Na 

mesma linha de pensamento, Steffen (2009) afirma que dentro do processo decisório de compra, 

existem fatores que podem influenciar o consumidor, como os fatores pessoais, psicológicos, 

culturais e sociais. Dessa forma, pode-se afirmar que, é necessário levar em consideração que 

cada indivíduo possui seus respectivos objetivos e necessidades, os quais podem impactar 

diretamente no processo decisório de escolha por uma academia.  

2.1 7 P’S DO MARKETING: CONCEITOS E APLICAÇÕES. 

 Os 7 P’s do composto de marketing, englobam o conjunto de variáveis (Preço, Praça, 

Promoção, Produto, Pessoas, Processos e Evidências Físicas) que representam as decisões 

gerenciais de marketing necessárias para criar estratégias viáveis, voltadas ao atendimento das 

necessidades dos clientes de modo lucrativo em um mercado competitivo (LOVELOCK et al, 

2011). Dessa maneira, o marketing busca atender as necessidades e desejos dos clientes por 

meio de ações mercadológicas reunidas no chamado composto de marketing ou marketing mix 

(HONORATO, 2004).  

 

2.1.1 Produto. 

 

 As decisões de produto estão relacionadas à criação de novas mercadorias, marca, 

embalagem, rotulação e gestão estratégica ao decorrer do ciclo de vida organizacional 

(CZINKOTA et al 2001). Do mesmo modo, segundo Kotler e Armstrong (2007), produto é algo 

que pode ser oferecido ao mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo, de modo a 

satisfazer um desejo ou uma necessidade.  O marketing se aplica tanto a bens tangíveis como 

produtos, quanto a bens intangíveis, como serviços, embora muitos dos produtos, para serem 

vendidos, precisam incorporar serviços (COBRA, 2009). 

 

 2.1.2   Praça. 

 

 A qualificação da distribuição é a junção de vários aspectos do marketing e estruturas de 

relacionamentos objetivando promover o fluxo de bens e serviços do produtor até o consumidor 

final (BOONE; KUTZ, 1998). Cobra (1992, p. 44) afirma que a distribuição “precisa levar o 

produto certo ao lugar certo através dos canais de distribuição adequados, com uma cobertura 
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que não deixe faltar produto em nenhum mercado importante”. Portanto, a praça é o intermédio 

para que se consiga entregar o produto no tempo que o cliente requer, sendo através do uso dos 

canais de distribuição alinhados a estratégia organizacional.  

 

2.1.3 Promoção. 

 

 Steffen (2009) defende que as decisões de promoção comunicam a estratégia de 

marketing utilizada pela empresa para os clientes e agenciam a distribuição do produto para o 

mercado. Na mesma lógica de pensamento, Pinho (2001) afirma que, resumidamente, o papel 

da promoção é informar aos clientes potenciais a respeito do produto e a incentivá-los à compra. 

Portanto, a promoção vai atuar junto aos clientes, de modo a fazer com que eles percebam os 

esforços da empresa para comunicar seu posicionamento de mercado e que a organização é 

capaz de oferecer um produto que atenda às necessidades dos seus consumidores. 

 

2.1.4 Preço. 

 

 As decisões de preço devem “apoiar a estratégia de marketing de um produto; realizar 

as metas financeiras da organização; e ajustar-se às realidades do ambiente do mercado” 

(CZINKOTA et al, 2001, p. 31). Ainda assim, o preço ajuda a dar valor às coisas e representa 

os esforços feitos pela empresa vendedora através da alocação de recursos, capital e mão-de-

obra dos produtos comercializados (LAS CASAS, 2006). Nesse sentido, o preço se torna 

variável relevante ao fornecer uma sustentação para estratégia da empresa, a qual pode 

viabilizar ou não a aquisição de um produto ou serviço pelos agentes que não fazem parte do 

seu público alvo.  

 

2.1.5 Pessoas. 

 

         As pessoas são importantes na organização, sendo que suas atuações precisam ser 

planejadas, uma vez que os papéis desempenhados podem gerar impressões positivas ou 

negativas e consequentemente influenciando diretamente na percepção da qualidade dos 

serviços (LAS CASAS, 2008). Em completude, Veras e Costa (2013) defendem que uma boa 

aparência, cordialidade, compromisso, dedicação e até mesmo o nível de cultura irão influenciar 

na criação de uma imagem positiva e de respeito da empresa junto aos clientes. Nesse sentido, 

as pessoas se tornam variáveis relevantes dentro da organização e as atividades desenvolvidas 

por elas exercem interferência na concepção dos serviços oferecidos e impactando na dinâmica 

das operações organizacionais.  

 

2.1.6 Processos 

 

 Os processos consistem em diversas atividades que ocorrem em interação entre o cliente, 

pessoas, sistemas e infraestruturas que representam o fornecedor do serviço e, provavelmente, 

envolvendo outros clientes cujo objetivo é solucionar os problemas. (GRÖNROOS, 2006). Eles 
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são importantes para a empresa, pois são os meios com que os clientes irão produzir suas 

percepções acerca dos serviços oferecidos pelo empreendimento. Nesse sentido, processos mal 

elaborados dificultam o trabalho das pessoas envolvidas, gerando baixa produtividade, má 

qualidade de entrega e riscos de falhas (GNIGLER, 2012) 

 

2.1.7 Evidências Físicas 

 

 As evidências físicas fornecem uma noção da qualidade do serviço e, em alguns casos, 

influenciam fortemente a maneira pela qual os consumidores o avaliam (LOURES, 2003). 

Ainda assim, elas tratam a respeito do ambiente, no qual o serviço é realizado e onde há 

interação entre a empresa e o cliente (ZEITHAML; BITNER, 2003). Nesse sentido, a parte 

estrutural da organização é um ambiente que permite a interação entre colaboradores e clientes, 

sendo as evidências físicas catalisadoras de concepções e avaliações.  

 

3 METODOLOGIA 

 Para cumprir com o objeto estabelecido, realizou-se um estudo de caso, de caráter 

exploratório e descritivo. Exploratório, em razão de não existir muitos estudos na área 

pesquisada e no município em questão, isto é, “proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito” (GIL, 2008, p. 41). Descritivo, porque visa 

descrever características de um fenômeno. Em outras palavras, descrever características de 

determinada população ou fenômeno, estabelecendo correlações entre variáveis e natureza 

(VERGARA, 2000). Sendo assim, a estratégia da pesquisa se apresenta como estudo de caso 

simples, uma vez que se buscou estudar de forma profunda as características e fenômenos que 

circundam a academia. 

 Os dados obtidos neste estudo foram extraídos através da aplicação de questionários 

semiestruturados para os clientes, entrevista semiestruturada com o proprietário e a observação 

não participante. Foram coletadas informações, entre 14 e 18 de maio de 2018, que dizem 

respeito ao perfil do consumidor, como idade, sexo, renda, bairro de residência e grau de 

escolaridade; dados sobre a percepção dos clientes em relação aos 7 P’s do marketing como o 

seu nível de satisfação em relação ao preço, equipamentos, serviços, processos, localização, 

funcionários e divulgação. Por fim, a concepção do proprietário a respeito de suas práticas para 

o alcance dos objetivos organizacionais.  

 Segundo informações da academia estudada, em abril de 2018, a empresa possuía uma 

carteira de aproximadamente 450 clientes. Dessa forma, a amostra foi estabelecida de maneira 

aleatória, sendo obtidos, ao fim da pesquisa, 96 questionários válidos, nos quais levou-se em 

consideração a acessibilidade dos consumidores, bem como o interesse em contribuir. 

  Para a análise de dados, as questões objetivas foram tratadas com o método quantitativo, 

sendo posteriormente, categorizadas, tabuladas e analisadas, através do software Excel 2016. 

Do mesmo modo, os questionamentos subjetivos e a observação não participante receberam 

tratamento qualitativo, nos quais foram transcritos e analisados com o objetivo de compreender 

melhor os fenômenos sociológicos, mercadológicos e culturais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para os consumidores da academia estudada, cabe uma análise dos seus perfis, os 

principais motivos que os levaram a optar pela referida academia e suas percepções em relação 

aos 7P’s (Preço, Praça, Promoção, Produto, Pessoas, Processos e Evidências Físicas). Dessa 

forma, esta sessão encontra-se organizada em dois momentos, sendo que o primeiro irá traçar 

o perfil do consumidor e discutir os principais motivos para escolher esta empresa como espaço 

para praticar atividades físicas. A segunda irá analisar os 7P’s do marketing inseridos na 

academia, sendo este retratado com suas características e percepções. 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES E CRITÉRIOS LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO 

PARA ESCOLHA DA ACADEMIA. 

No universo das 96 pessoas abordadas, 48,95% eram do sexo feminino e 51,05% do 

sexo masculino, com idades até 18 anos (2,08%); entre 19 e 25 anos (44,79%); 26 e 32 anos 

(30,21%) e acima de 32 anos (22,92%), sendo 24% casadas, 72,9% solteiras e 3,1% divorciadas. 

Quanto ao grau de escolaridade, 32,29% alegaram estar cursando ou concluído o ensino médio; 

28,12% afirmaram estar cursando o ensino superior e 39,59% o concluiu. 

Pode-se observar no gráfico 01 que os questionados possuem uma renda semelhante em 

quatro das cinco faixas estabelecidas, sendo que as duas mais frequentes recebem até 

R$:1500,00 ou mais de R$: 2500,00. Do mesmo modo, é perceptível que a maioria dos 

pesquisados residem no mesmo bairro de funcionamento da academia (Ver gráfico 02). Não 

obstante, também é observada a presença de consumidores de outros bairros da cidade, 

inclusive, distanciados de até oito quilômetros da academia.  

Gráfico 01 - Renda dos respondentes.                               Gráfico 02 – Bairro dos pesquisados. 

               
Fonte: Pesquisa de Campo (2018).                                     Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 
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Ainda assim, dentre os pesquisados, 23,7% entraram na academia no período de até 

mês; 20,43% frequentam de um a três meses; 13,98% entre três e seis meses e por fim, 41,89% 

praticam exercícios na academia estudada de seis meses a um ano. Além disso, 86,45% destes 

indivíduos pesquisados relataram ter frequentado outra academia da cidade antes de ingressar 

na academia em questão. Em relação aos seus objetivos com a prática do exercício físico, a 

maioria dos respondentes afirmaram buscar melhorias nos aspectos físicos e estéticos. Nesse 

sentido, ao analisar os critérios dos respondentes para a escolha pela empresa estudada (Gráfico 

03), percebe-se que a estrutura física foi a mais relevante. Seguidos de aspecto como, serviços 

oferecidos, atendimento e localização. O preço e a mídia foram os menos citados pelos clientes 

questionados. 

 Gráfico 03 – Fatores determinantes para a escolha pela academia estudada 

 
  Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

 

4.2 PERCEPÇÃO DOS CLIENTES EM RELAÇÃO AOS 7P’S UTILIZADOS PELA 

ACADEMIA. 

4.2.1 Preço. 

 

A política de precificação da academia é afetada pela estratégia da empresa, na qual se 

leva em consideração diversas variáveis, como por exemplo, sua estrutura de custo, valores 

trabalhados pela concorrência, condições de pagamento, entre outros. Por se tratar de uma 

academia, considerada de alto padrão pelos clientes, possui uma relação custo-benefício acima 

da média, haja vista que os planos integram todos os serviços. Ainda assim, os preços e as 
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condições de pagamento estão associados ao tempo para adesão, isto é, quanto mais tempo for 

o plano, maiores são os prazos para pagamento e menor será o preço a ser cobrado.  

Pode-se afirmar, através da análise amostral da empresa, que o preço não é o fator 

determinante em relação a escolha pela academia estudada. É percebido que variáveis como, 

estrutura, serviços oferecidos, atendimento e locação, sobrepõem a questão do preço. Uma 

hipótese considerada pela academia, seria que a renda elevada e o padrão de consumo dos seus 

clientes permitem uma adesão maior. No entanto, conforme mencionado na descrição dos 

respondentes (Ver gráfico 01), é observável que suas rendas são desuniformes, sendo que o 

número de pessoas que tem renda per capita acima de R$ 2501,00 (45,83%) reais é semelhante 

àqueles que recebem menos de R$: 1500,00 reais (41,57%). 

 

4.2.2 Processos e pessoas. 

 

Em relação aos processos principais, que são a instrução dos alunos de musculação, 

aulas de dança e artes marciais, estes ocorrem cada um em seus locais específicos. A área 

destinada à prática de musculação detém o maior espaço físico disponível, ficando o restante 

das atividades em ambientes com menos mobília, porém devidamente equipados. A partir das 

observações foi constatado que a interação social que ocorre no desempenho das atividades é 

intensa e não se limita somente ao assunto da prática dos mesmos. 

Ao analisar os processos e as pessoas que envolvem a interação dos clientes com o 

ambiente, pode-se afirmar que a academia apresentou um bom desempenho.  A confiabilidade 

dos equipamentos, os serviços de atendimento e instrutoria foram avaliados como “muito 

satisfeitos” por mais de 79% dos respondentes e, conforme gráfico 04, também para os três 

aspectos que compõem os processos da academia.  

Gráfico 04 – Percepção dos clientes pesquisados em relação aos processos e pessoas da academia. 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 
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Ao apresentar os resultados das evidências físicas experimentadas pelos clientes da 

academia, foi concluído que o desempenho da organização se mostrou bastante positivo. Isso 

se deve ao fato de haver uma grande preocupação, por parte do proprietário, em relação à 

estrutura e inovação no negócio. Nesse sentido, ao fazer a leitura dos resultados obtidos a partir 

dos questionários aplicados com os respondentes, percebeu-se que as evidências físicas 

corresponderam a um dos pontos mais bem avaliados, atingindo números de “muito satisfeitos” 

a partir de 83,33% para os quesitos de, limpeza, manutenção e organização (Ver gráfico 05).  

 
Gráfico 05 – Percepção dos clientes em relação as evidências físicas. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

 

No que tange os resultados obtidos e comparados com a concepção do proprietário, estes 

se mostraram alinhados com suas expectativas, pois ele indicou que os clientes se mostrariam 

satisfeitos com os quesitos que compõem as evidências físicas. No entanto, vale ressaltar os 

indicadores relacionados a manutenção e a organização dos equipamentos, no qual, para o nível 

“pouco satisfeito” se destaca em segundo lugar. Embora não sejam números expressivos se 

comparados aos “muito satisfeitos”, a partir da entrevista com o proprietário ficou claro que um 
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dos pontos de destaque no momento de estabelecer o negócio foi a preocupação com os itens 

relacionados as evidências físicas, ou seja, apesar dos esforços, uma parcela dos respondentes 

está pouco satisfeita com a manutenção e disposição dos aparelhos.  

 

4.2.4 Produto.  

 

Os serviços prestados pela academia são classificados como produtos intangíveis, uma 

vez que possuem em sua composição ideias e conceitos processuais. Dessa forma, foram 

analisados aspectos como inovação, no qual se criaram conceitos de serviços, como estrutura e 

modalidades diferenciadas em um segmento bastante difundido na cidade. Nesse sentido, a 

academia se destaca pela tecnologia dos aparelhos, sendo que alguns não são encontrados em 

outras empresas no ramo na cidade. Sua estrutura diferenciada e modalidades extensas a todos 

os clientes, sem diferenciação por pacotes promovem a geração e captação de valor.  

Ao analisar os resultados obtidos (Ver gráfico 06) pode-se afirmar que academia 

estudada consegue uma boa avalição dos clientes nos quesitos “inovação”, “conforto” e 

“modalidades oferecidas”. Contudo, no item “modalidades oferecidas”, é constatado que 

11,46% dos respondentes são “indiferentes” em relação a gama de serviços, bem como 9,38% 

estão “pouco satisfeitos” com o aspecto de inovação associado ao produto.  Portanto, é um 

aspecto que precisa ser observado cuidadosamente, pois poderá ser considerado como 

desperdício de esforço ao longo do ciclo de vida do produto. 

 
 Gráfico 06 – Percepção dos respondentes em relação aos serviços da academia. 
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Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

Os resultados obtidos dos respondentes, quando confrontados com a percepção do 

proprietário da academia, se mostraram condizentes com as expectativas deste último. Para ele, 

os clientes se mostrariam satisfeitos com os serviços oferecidos na sua academia, fato que foi 

constatado através do resultado dos questionários. Não obstante, vale ressaltar que o gestor é 

experiente no segmento, possuindo a mais tempo outra academia, que embora seja de nível 

inferior, já é consolidada no mercado. Nesse sentido, a visão de mercado o proporcionou 

vantagens quando surgiu a oportunidade de criar algo diferente do que já era proposto para a 

população da cidade. 

 

4.2.5 Praça. 

 

É observado que a maioria dos alunos é oriunda do bairro onde a academia está 

instalada, porém destaca-se a existência de clientes de outros locais da cidade, sendo 

distanciados em até oito quilômetros da academia. Ainda assim, em relação ao layout e 

organização dos equipamentos, já discutidas nas evidências físicas, a partir da observação não 

participante, ficou evidente que este é um ponto levado em consideração pela gestão, pois os 

equipamentos são dispostos de forma organizada, respeitando o espaço necessário para a 

execução dos exercícios, bem como a área para a circulação de pessoas.  

No gráfico 07, 73,96% dos respondentes estão muitos satisfeitos com a localização, no 
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entanto, os resultados não foram muito surpreendentes, visto que foram apresentados que a 

grande maioria dos respondentes é oriunda do bairro onde academia também está localizada. 

Assim, pode-se sugerir que seus diferenciais atraem o público independente da sua localização, 

sendo seu endereço de fácil acesso e que proporciona grande número de alunos residentes em 

bairros distantes. 

 
Gráfico 07 – Percepção dos respondentes em relação a Praça da academia. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 

 

Nesse sentido, o proprietário em sua entrevista também apontou a escolha do local como 

sendo estratégica para o público pretendido, o preço praticado e os serviços oferecidos atraem 

as pessoas do entorno para a escolha da sua academia e ainda captam potenciais clientes que 

estão dispostos a se deslocarem por maiores distâncias atraídas pelos diferenciais da academia 

estudada. 

 

4.2.6 Promoção. 

 

A academia promove, de forma considerável, ações voltadas a divulgação do 

estabelecimento, tendo como principal meio para isso, as redes sociais. Foi constatado que a 

empresa possui dois perfis na rede social Instagram, sendo um destinado para divulgar seus 

serviços e outro para divulgar os alunos que ali praticam exercício físico. O Instagram voltado 

diretamente para o comercial, utiliza suas postagens para divulgar eventos promovidos pela 

academia, como aulas públicas em dias comemorativos ou em ações de conscientização. 

No gráfico 08, 72,92% dos pesquisados estão muito satisfeitos com a divulgação da 

academia. No entanto, os “indiferentes” e “poucos satisfeitos” somam mais de 20% dos 

respondentes, sendo sugestivo a necessidade do aperfeiçoamento destes serviços. Assim, ao 

avaliarmos os fatores que levaram a amostra pesquisada pela escolha da academia, o atributo 

promoção ficou em penúltimo lugar, não sendo considerado prioritariamente para a escolha 
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pelo estabelecimento. 
 

Gráfico 08 – Percepção dos respondentes em relação a promoção. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2018). 
 

Além disso, a academia é ponto de visita de vários artistas, como dançarinos que gravam 

coreografias no espaço e postam em seus canais no Youtube com mais de 250 mil inscritos. 

Todas essas decisões de promoção, são estratégias para se comunicar com os clientes e mostrar 

o serviço para o público-alvo. Dessa forma, através da comunicação, a academia informa ao 

consumidor o potencial dos seus serviços, incentivando-o a visitá-la e assim, atraindo mais 

alunos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

A análise da percepção dos clientes em relação aos serviços oferecidos, sob ótica do 7 

P’s do marketing, demostram que a academia consegue altos índices de satisfação junto aos 

seus consumidores. É perceptível que estes elementos se tornam instrumentos de diferenciação 

em um ambiente cada vez mais concorrencial e disseminado na cidade de Vitória da Conquista 

– BA.  

Identificou-se que a academia possui uma carteira de clientes majoritariamente jovens, 

sendo suas rendas com amplitude significativa, a qual varia de até R$: 954,00 a R$: 3.001,00 

para mais, e seus bairros de moradia são distanciados em até oito quilômetros da empresa 

analisada. Dessa forma, percebe-se o esforço despendido para realizar atividades físicas, 

justamente por outros benefícios que a academia tende a oferecer, sendo que a gama de serviços 
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é ampla e apoia os processos da organização, alcançando elevados índices de confiabilidade e 

permitindo a geração de valor. 

Nesse sentido, os respondentes atribuíram peso maior a estrutura e aos serviços 

oferecidos para justificar a escolha pela academia estudada. Pode-se afirmar que apesar de ser 

identificado um ótimo desempenho na relação custo-benefício, os questionados estão mais 

preocupados com a qualidade do serviço do que com o preço. Assim, mesmo que os processos 

do composto mercadológico tenham atingido um alto nível de satisfação por parte dos clientes, 

é necessário atentar ao fato de que aspectos relacionados ao atendimento, instrutores, 

manutenção e organização dos aparelhos podem ser melhorados, pois apresentaram índices que 

representam indiferenças e que não devem ser ignorados.  

Através do estudo, foi possível identificar algumas falhas na academia em questão. 

Pensando em resolvê-las, foram apresentadas algumas sugestões ao proprietário, como 

treinamento da equipe de instrução e atendimento para melhorar a relação entre cliente-

empresa; criação de uma filial para atender os consumidores que residem longe do atual prédio 

de funcionamento, bem como atrair mais consumidores para a usufruírem os serviços 

oferecidos e, por fim,  elaboração de cronogramas com prazos de execução para as manutenções 

preventivas e corretivas dos equipamentos. Tais práticas devem ser sistemáticas e constantes, 

pois podem aprimorar o relacionamento da empresa junto ao cliente e proporcionar o bem-estar 

na pratica das atividades físicas. 
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