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RESUMO 

Consideramos que os clientes são a razão de existir de qualquer organização. 

Actualmente, estando os clientes cada vez mais conscientes dos serviços desportivos 

que desejam, procuram os melhores. Assim, as organizações desportivas que prestam 

serviços públicos constatam que as preocupações da qualidade deixaram de ser 

apenas do sector privado. 

Realizámos uma investigação sobre a Gestão da Qualidade dos serviços desportivos 

públicos (piscinas municipais cobertas). O presente estudo teve como objectivo 

analisar a qualidade dos serviços na perspectiva do cliente, bem como clarificar a 

relação existente entre as percepções da qualidade do serviço e a satisfação dos 

clientes. Procurou-se averiguar em que medida a Satisfação pode influenciar as 

dimensões Comunicação “Passa-Palavra”, Envolvimento Psicológico dos clientes. 

Fizemos uma análise bibliográfica sobre a temática da qualidade dos serviços 

desportivos e optámos pelo instrumento de medição da qualidade desenvolvido por 

Alexandris e colaboradores, em 2004 para efectuar a recolha de dados . Este 

instrumento foi traduzido, adaptado e utilizado numa amostra de 290 indivíduos que 

frequentavam as piscinas municipais do concelho de Santa Maria da Feira, entre os 

meses de Abril e Maio de 2006. 

A análise dos resultados obtidos sugere que a satisfação dos clientes não será 

directamente influenciada pelas dimensões da qualidade percebida. Este resultado 

parece indicar que qualidade do serviço e satisfação dos clientes são variáveis 

independentes, o que é também sugerido por alguma literatura sobre esta temática. 

Para melhor perceber a relação entre estes dois conceitos sugerimos que em futuras 

propostas de investigação se faça uma análise de factores individuais e psicológicos 

dos clientes que também influenciam a sua satisfação. 

Verificámos que os valores obtidos não apresentaram significado estatístico que 

revelem que as variáveis da comunicação “passa-palavra” e do envolvimento 

psicológico poderão ser preditas pela satisfação. Estes resultados poderão indicar que 

este modelo de medição de qualidade não é ajustado ao contexto do nosso estudo.   

Palavras-chave: Piscinas > Qualidade de Serviços > Satisfação > Clientes 



Abstract 

 XII

ABSTRACT 
 

We consider that the clients are the meaning of any organizations. Nowadays, 

and because clients are everyday more aware of the sports services they want, 

seek the best. That way, public service sports organizations are aware that 

concerns with quality aren’t only for the private service. 

We have performed an investigation about Quality Management of public sports 

services (municipal swimming pools). The purpose of this study was to analyse the 

quality of the services from the customers’ point of view, as well as making clear the 

relation between the quality of the service and customers’ satisfaction. We tried to find 

out at what point the satisfaction can influence the “word-of-mouth” communication and 

psychological involvement of the customers. 

We have made a bibliographic analysis of the sports service quality and choose the 

measuring instrument of quality, developed by Alexandris and his colleagues, in 2004, 

to carry out the gathering of data. This instrument was adapted to a sample of 290 

individuals that attended Santa Maria da Feira´s municipal swimming pools between 

the months of April and May 2006. 

The analysis of the results suggests that client satisfaction won’t be directly influenced 

by dimensions of quality. This result seems to indicate that the quality of the service 

and the customers’ satisfaction are independent variable, what is also suggested by 

some literature on this theme. To understand a little better the relation between these 

two concepts, we suggest that in future investigation proposals an analysis of the 

individual and psychological factors of the customers should be made, because they 

also influence their satisfaction. 

We have verified that the obtained values didn’t present statistical meaning that they 

reveal that the variables of the “word-of-mouth” communication and the psychological 

involvement, they can be predicted by the satisfaction. These results may indicate that 

this measuring model of quality isn’t adjusted to our study context. 

 

Key Words: Swimming Pools > Service Quality > Satisfaction > Customers
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RÉSUMÉ 
 

Nous considérons que les clients sont la raison de l`existence de n`importe quelque 

organisation. Actuellement, vu que les clients sont de plus en plus conscients des 

services sportifs qu’ils désirent, ils cherchent les meilleurs. Ainsi, les organisations 

sportives qui rendent des services publics constatent que les préoccupations de la 

qualité ne sont pas seulement des affaires du service privé. 

 

Nous avons fait une recherche sur la gestion de la qualité des services sportifs publics 

(piscines municipales couvertes). Cette étude a eu comme but analyser la qualité des 

services vis –à-vis du client, ainsi que clarifier la relation existent entre les perceptions 

de la qualité du service et la satisfaction des clients. On  a cherché à vérifier dans 

quelle mesure la satisfaction peut influencer les dimensions Communication « passe –

mot », Implication Psychologique des clients. 

 

Nous avons fait une analyse bibliographique sur la thématique de la qualité des 

services sportifs et nous avons choisi l’instrument de médition de la qualité développé 

par Alexandris et ses collaborateurs en 2004 pour effectuer la  récolte des données. 

Cet  instrument a été traduit, adapté et utilisé dans une échantillon de 290 individus qui 

fréquentaient les piscines municipales de la Mairie de S. Maria da Feira, entre les mois 

d’Avril et Mai 2006. 

 

L’analyse des résultats obtenus suggère que la satisfaction des clients ne sera pas 

directement influencée par les dimensions de la qualité comprise. Ce résultat semble 

indiquer que la qualité du service et la satisfaction des clients sont des variables 

indépendantes ce qu’est aussi suggéré par une certaine littérature vis-à-vis de cette 

thématique. Pour mieux saisir le rapport entre ces deux idées nous suggérons qu’en 

futures propositions d’investigations on fasse une analyse des facteurs individuels et 

psychologiques des clients qui, eux aussi, influencent leur satisfaction. 

 

 Nous avons vérifié que les valeurs obtenues ne présentent pas de signification 

statistique qui montrent que les variables de la communication « passe-mot » et de 

l’enveloppement psychologique pourront être prédités par la satisfaction. Ces résultats 

pourront indiquer que ce modèle de médition de la qualité n’est pas ajusté au contexte 

de notre étude. 

 

Mots-clés: Piscines > Qualité des Services > Clients > Satisfaction 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo começamos por apresentar a temática da medição da qualidade 

nos serviços desportivos. De seguida, identificamos o problema que sustenta a 

formulação dos propósitos e objectivos do presente estudo, os quais definimos 

no capítulo dois. Para uma melhor compreensão da estrutura do trabalho 

realizamos na fase final deste capítulo um enunciado resumido das suas partes 

integrantes para permitir uma melhor orientação ao leitor. 

 

Actualmente, a velocidade de mudança das necessidades, dos desejos e dos 

hábitos dos praticantes desportivos é maior que no passado. O desporto deve 

ser encarado como um serviço que satisfaça as pessoas e as populações que 

gostam não apenas de praticar actividades físicas e desportivas, mas que 

incluem o desporto como uma dimensão fundamental para a sua qualidade de 

vida.  

 

Para tornar o desporto um serviço de qualidade surge a necessidade das 

organizações com ele relacionadas serem geridas por critérios de racionalidade 

económica e, portanto, por indivíduos com conhecimentos e competências 

actualizadas em gestão. 

 

Na última década a literatura existente, começou a reconhecer a importância 

da qualidade do serviço e do seu impacto no sucesso das organizações 

(Theodorakis et al., 1998). Diversos investigadores (Fernandes, 2000; 

Gronröos, 2000; Correia, 2000; Ferreira, 2001; Martins, 2002) têm 

contextualizado esta temática como algo que está intimamente ligado a outros 

conceitos do marketing, tais como a satisfação do cliente, valor, retenção do 

cliente, comunicação “passa palavra”, lucros e intenções comportamentais.  

 

É referido na literatura que a questão central da qualidade dentro das 

organizações é o cliente. O sucesso de uma política de qualidade numa 

organização passa pela consciência de que a gestão de qualidade é 
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determinante para se alcançar a plena satisfação dos clientes e o próprio 

desenvolvimento da organização (Costa, 2001). 

 

Assim, tendo como pressuposto que as actividades de planeamento, de 

organização e controlo das empresas devem estar integradas num objectivo 

comum de melhoria do nível de satisfação dos clientes, surgiu o interesse pelo 

tema. Pareceu-nos importante tentar contribuir para a produção de serviços 

centrados na satisfação dos clientes e sensibilizar os responsáveis pela gestão 

das piscinas municipais cobertas para a importância da qualidade na produção 

dos serviços desportivos. 

 

A temática da qualidade de serviços desportivos alcançou, recentemente, o 

mundo do fitness (Alexandris et al, 2004) e o mundo das piscinas (Ferreira, 

2001; Vilas Boas e Ramos, 2003; Leite, 2006 e Lobo, 2006), onde os gestores 

começaram a ter a preocupação de elaborar programas orientados para 

determinados segmentos do mercado, tentando aumentar a rentabilidade da 

organização (Afthinos et al., 2001). Actualmente, a prestação de um serviço de 

elevada qualidade é um pré-requisito e uma estratégia para o sucesso de 

qualquer organização. 

 

Na sociedade actual, as piscinas municipais cobertas são um dos 

equipamentos desportivos que contribuem para a nova visão do “desporto para 

todos”. A valorização social que a natação e as actividades aquáticas 

alcançaram no seio da comunidade, resultado dos benefícios da sua prática, 

levou ao aparecimento deste tipo de instalações desportivas. A natação 

enquanto modalidade e as piscinas como instalação desportiva, são encarados 

como a grande preferência das populações para a prática desportiva. 

 

A crescente valorização e importância desta actividade desportiva indiciaram 

um aumento substancial de organizações desportivas que proporcionam 

serviços relacionados com as actividades aquáticas. Neste âmbito, é forçoso as 

piscinas municipais adoptarem uma estratégia vocacionada para a qualidade, 
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orientada na perspectiva do cliente, de forma a obterem uma vantagem 

competitiva face à concorrência. 

 

À medida que a concorrência se intensificou, que aumentaram as exigências 

dos clientes e que se diversificou a oferta disponível, a qualidade emergiu 

como factor essencial de competitividade (Sá, 2004). 

 

Esta realidade levou-nos à realização deste estudo que tem como finalidade 

fornecer conhecimentos na área da qualidade de serviços em piscinas e alertar 

os órgãos de gestão de cada município para a gestão de piscinas cobertas de 

uso público como forma de ir ao encontro das necessidades dos seus 

munícipes.  

 

No concelho de Santa Maria da Feira verificou-se que uma gestão própria e 

adequada, poderá, oferecer uma maior número de serviços, com maior 

qualidade e sempre que possível proporcionando aos cidadãos serviços de 

excelência. 

 

Neste sentido, pretendemos analisar a qualidade percebida dos serviços 

prestados pelas piscinas municipais de Santa Maria da Feira, bem como 

estabelecer a relação existente entre as percepções da Qualidade do Serviço e 

a Satisfação dos seus clientes. Procurámos analisar se as questões 

introduzidas neste estudo (Brady e Cronin, 2001) relativas à Comunicação 

“Passa-Palavra” e Envolvimento Psicológico dos clientes poderiam ser preditas 

pela variável da Satisfação.  

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. Após esta “Introdução”, onde 

descrevemos os propósitos e a pertinência do estudo, no capítulo dois, 

“Revisão de Literatura”, apresentamos o estado actual de conhecimentos na 

área da gestão do desporto, no domínio da temática da qualidade de serviços e 

definimos os objectivos do estudo; depois, o capítulo três “Material e Métodos”, 

contem a descrição e caracterização da amostra, a identificação das técnicas e 

instrumentos utilizados, e os procedimentos estatísticos empregues bem como 
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as limitações do estudo; no capítulo quatro “Apresentação e Discussão dos 

resultados, apresentamos os resultados tratados, a análise dos mesmos, as 

implicações dos resultados encontrados, bem como a sua relação com outros 

trabalhos realizados na mesma área. No capítulo cinco, “Conclusões e Futuras 

propostas de investigação” apresentamos as conclusões do trabalho 

reportadas aos objectivos e hipóteses formuladas, bem como algumas 

propostas de investigação que poderão ser realizadas no seguimento deste 

estudo. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisão deRevisão deRevisão deRevisão de Literatura Literatura Literatura Literatura    
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Pretendemos através deste capítulo rever os conceitos fundamentais da 

temática da qualidade dos serviços e entendê-la na produção de serviços 

desportivos. 

 

Neste sentido, são apresentados os conceitos de serviço, de qualidade dos 

serviços, de qualidade dos serviços desportivos e os modelos de medição da 

qualidade dos serviços. O capítulo termina com uma síntese dos principais 

conceitos revistos, revisita os objectivos do estudo e formula as hipóteses do 

estudo empírico.  

 

2.1. OS SERVIÇOS 

 

Neste primeiro sub-capítulo vamos definir o conceito de serviço que melhor se 

enquadra no contexto do nosso estudo, bem como clarificar o conceito de 

serviço desportivo e a sua classificação enquanto processo de prestação de 

serviço. 

 

2.1.1. Definição de serviço 

 

De acordo com a literatura existente, a tarefa de definir o conceito de serviço 

não é fácil, dadas as diversas definições que podemos encontrar.  

 

Diariamente, somos consumidores de uma grande diversidade de serviços 

(serviços de comunicações, restauração, financeiros, desportivos…) que 

apresentam características específicas. Esta especificidade (e.q. o maior ou 

menor contacto com o cliente e o maior ou menor grau de adaptação que o 

serviço pode ter face às necessidades individuais dos clientes) pode determinar 

em certos casos a necessidade de adequar as técnicas de gestão de qualidade 

utilizadas (Pinto, 2003). 
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De uma forma exaustiva, o conceito de serviço é entendido como um conjunto 

de actividades mais ou menos intangíveis que, geralmente, mas nem sempre, 

são concretizadas por interacção entre o cliente e os recursos (humanos e/ou 

físicos, e/ou informáticos) da entidade prestadora do serviço, actividades essas 

que são prestadas como soluções para os problemas do cliente (Grönroos, 

2000).  

 

Da revisão da literatura distingue-se nos bens três tipos de propriedades: 

propriedades de pesquisa; propriedades experienciais e propriedades 

credenciais (Darbi, Karni e Nelson, cit. por Pinto, 2003).  

 

As propriedades de pesquisa constituem os atributos que o consumidor pode 

determinar antes da compra do bem (por exemplo, cor, cheiro, preço); as 

propriedades experienciais são, os atributos que só podem ser conhecidos 

depois da sua compra ou durante o seu consumo (por exemplo, sabor, 

temperatura, desempenho) e as propriedades credenciais estão relacionadas 

com as características que o consumidor pode considerar impossíveis de 

avaliar mesmo após a sua compra ou o seu consumo (por exemplo, 

competência de um profissional, conhecimentos técnicos do monitor). 

  

A grande parte dos serviços possui poucas propriedades de pesquisa 

(elementos tangíveis do serviço) e muitas propriedades experienciais (por 

exemplo, a capacidade de resposta, a cortesia e a acessibilidade).  

 

No presente estudo, definimos serviço como uma combinação de resultados e 

experiências prestadas e recebidas por um cliente. No âmbito das actividades 

aquáticas, as aulas de natação, são um tipo de serviço rico em propriedades 

experienciais, dado que os seus atributos não podem ser avaliados, nem 

conhecidos, até que se tenha comprado o serviço ou consumido até ao fim.  

 

Os serviços são processos que consistem numa série de actividades, nas 

quais, vários tipos de recursos – pessoas, materiais e informação – são 

utilizados, muitas vezes em interacção de modo a encontrar uma solução para 
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o problema do cliente. O cliente por participar no processo, é recurso e torna-se 

parte da solução (Lobo, 2006).  

 

Reflectindo-se agora sobre a produção de serviços, saliente-se que os serviços 

apresentam características que os distinguem dos bens. A maioria das 

características dos serviços deriva da característica do processo. Da análise 

das características mais citadas (Vieira, 2000) na literatura da gestão e 

marketing dos serviços resultam três características básicas: perecebilidade, 

intangibilidade e heterogeneidade.  

 

A simultaneidade do processo de produção do serviço acarreta a 

perecibilidade (Pinto, 2003). Esta característica refere-se ao facto de os 

serviços não poderem ser guardados, armazenados, vendidos mais tarde ou 

devolvidos. Isto significa, por exemplo, que se um cliente de uma piscina 

municipal tomou banho de água fria devido a um ocasional funcionamento 

deficiente dos sistemas de aquecimento da água, não é possível corrigir essa 

situação para esse cliente e para o banho já tomado; não se podem armazenar 

aulas para posterior consumo nem pistas não utilizadas para utilização em 

horas de maior afluência. 

 

Daqui resulta outra característica apontada, a intangibilidade. Trata-se da 

característica universalmente citada quando se pretende distinguir um serviço 

de um bem (Vieira, 2000). Os serviços são intangíveis em maior ou menor 

grau, o que dificulta a sua armazenagem, bem como a demonstração dos seus 

atributos (Pinto, 2003). Na prestação de um serviço no contexto das 

actividades aquáticas as acções desempenhadas pelos funcionários/monitores 

(e.q. avaliação da condição física, coordenação e condução das aulas...) não 

podem ser vistas ou tocadas pelos clientes. Na realidade, o que eles vêem ou 

tocam são as componentes tangíveis do serviço (e.q. instalações, 

equipamentos, materiais auxiliares...), sendo necessário experimentar o serviço 

para saber se ele corresponde às expectativas dos consumidores. 
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O facto de o cliente participar em maior ou menor grau no processo de 

prestação do serviço determina a heterogeneidade. Na realidade, o serviço 

apresenta variabilidade de acordo com a intervenção humana (Pinto, 2003). 

Esta característica determina a dificuldade de padronizar a actuação do cliente 

a do empregado de contacto e estabelecer um padrão de desempenho. Esta 

variabilidade resulta das circunstâncias externas que condicionam a prestação 

do serviço, tornando o mesmo serviço diferente entre clientes, entre 

prestadores e mesmo em dias ou horas diferentes. Temos como variáveis, por 

exemplo, o horário da prática, o que implica que uma aula de natação realizada 

de manhã possa ser diferente de a da noite apesar de o professor ser o 

mesmo; ou a população alvo a que o serviço é dirigido, uma aula de crianças 

pode ser diferente de uma de adultos. 

 

Estas características estão na base das dificuldades mais apontadas na gestão 

dos serviços. Identificar o resultado a medir e as situações que se prendem 

com o facto do cliente ser interveniente do processo dificultam a gestão da 

qualidade, nomeadamente, a sua medição.  

 

Concluindo, os serviços são essencialmente experiências subjectivas, de difícil 

mensuração, onde os clientes são parte integrante dos mesmos. Os serviços 

são heterogéneos, dependem de quem os fornece, de quem os recebe e do 

momento em que são produzidos. Tendo em conta a sua perecebilidade, é 

preciso gerir convenientemente o complexo encontro entre a oferta e a procura 

do serviço.  

 

2.1.2 Classificação dos serviços 

 

Dada a existência de uma grande diversidade de serviços com características 

diferentes achamos importante procurar uma tipologia de serviços que nos 

permita classificar o conceito de serviço desportivo. Esta classificação permite 

seleccionar técnicas de gestão distintas para diferentes tipos de serviços. 
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Diversos autores da área da gestão dos serviços apresentaram vários critérios 

que permitiram uma melhor diferenciação e classificação dos diferentes tipos 

de serviços. Da análise dos principais critérios de classificação dos serviços 

considerados na literatura, que são relevantes para a gestão da qualidade 

(Pinto, 2003) e que servem de base à classificação adoptada (Silvestro et al, 

1992 cit. por Pinto, 2003), resulta a distinção dos diferentes serviços em três 

tipologias: os serviços profissionais, os service shop e os serviços de grande 

consumo.  

 

No presente estudo, sugerimos que o serviço desportivo por nós analisado seja 

entendido como um service shop. Os serviços podem ser focalizados tanto nas 

pessoas como no equipamento para cada caso concreto em análise. O tempo 

de contacto é médio (de muitos minutos a poucas horas), em que parte do 

valor pode ser e geralmente é acrescentado pelos colaboradores de front 

office, onde se verifica uma amplitude de decisão média na resposta às 

necessidades dos clientes (Silvestro et al, 1992 cit. por Pinto, 2003).  

 

Isto é, no contexto das piscinas, parece-nos tão importante dar uma aula de 

acordo com as expectativas dos clientes como a limpeza dos balneários. As 

aulas de natação/hidroginástica são de quarenta e cinco minutos, e o monitor 

pode adaptar, em alguns aspectos, a planificação da aula em resposta às 

necessidades dos clientes. 

 

Em síntese, consideramos o serviço desportivo como um service shop, que 

apresenta as características de perecibilidade, heterogeneidade e 

intangibilidade.  

 

Importa ainda considerar neste estudo que é um serviço desportivo de carácter 

público.  
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2.1.3 Serviços Desportivos 

 

A lei constitucional portuguesa reconhece o direito de todos à cultura física e ao 

desporto e impõe ao Estado, por si e em parceria, a obrigação de promover, 

estimular, orientar e apoiar a actividade desportiva. É esta noção de serviço 

público do desporto que deve ser acolhida na definição dos valores centrais da 

política desportiva em Portugal.  

 

Entende-se por serviço público aquele que é instituído, mantido e executado 

pelo Estado, com o objectivo de atender aos seus próprios interesses e de 

satisfazer as necessidades colectivas. Eventualmente pode ser prestado por 

terceiros, principalmente mediante concessão pública. 

 

O fomento da actividade desportiva infanto-juvenil, o reforço da 

sustentabilidade organizativa e financeira do movimento associativo, a luta 

contra as práticas irregulares na competição, a protecção da saúde dos 

praticantes, a luta contra a dopagem, a garantia de transparência e verdade na 

gestão desportiva são alguns dos eixos prioritários a desenvolver, no respeito 

pelos valores próprios da prática desportiva na sociedade livre e democrática 

em que vivemos. 

 

A nossa investigação incidiu nos serviços desportivos, mais especificamente no 

contexto das piscinas municipais cobertas. Um serviço de carácter público, que 

permitirá mais e melhor desporto para mais munícipes. Com base neste 

pressuposto, se tentarmos compreender o acto e o processo de consumo 

desportivo com o objectivo de direccionar a produção de serviços desportivos 

em consonância com as expectativas, preferências e exigências dos 

consumidores, contribuiremos para o aumento dos níveis de consumo de 

actividades desportivas.  

 

Não nos podemos esquecer que este tipo de serviço varia de acordo com as 

circunstâncias externas, muitas vezes intangíveis (e.q. temperatura da água da 
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piscina, horário da aula, necessidades dos clientes…) que poderão tornar o 

mesmo serviço diferente. Assim, uma aula de natação/hidroginástica realizada 

no período da manhã poderá ser diferente duma aula da noite. Neste sentido, 

consideramos que são serviços intangíveis por não poderem ser vistos ou 

tocados previamente, sendo, contudo compostos por bens tangíveis (e.q. 

cacifos, planos de água, balneários, materiais auxiliares…). 

 

Em suma, podemos entender serviço desportivo público como experiências 

subjectivas no contexto desportivo, onde os clientes são uma peça chave de 

todo o processo, que não visa o lucro, mas sim a satisfação das necessidades 

da comunidade. 

 

2.2. A QUALIDADE DO SERVIÇO 

 

Para realizar o estudo da medição da qualidade do serviço torna-se necessário 

começar por definir o conceito de qualidade. Apresentamos de seguida, neste 

sub-capítulo o modelo de medição da qualidade percebida do serviço. Depois, 

passamos à descrição das dimensões da qualidade do serviço e à análise do 

conceito de satisfação. Por fim, estudamos na literatura a relação entre a 

qualidade do serviço e a satisfação do cliente na perspectiva de alguns 

autores. 

 

2.2.1. Definição de qualidade 

 

Fizemos uma revisão da literatura e constatamos que não existe apenas uma 

definição do conceito de qualidade. A palavra qualidade tem sido responsável 

por inúmeras definições (Parasuraman et al. 1998; Grönroos, 2000; Correia, 

2001; Quaresma e Maia, 2003) no seio da comunidade científica e pelo 

surgimento de alguns instrumentos de medição ligados a diferentes 

perspectivas. Contudo, a grande maioria das definições acabam por se 

basearem nas necessidades, expectativas, percepções e satisfação dos 

consumidores. 
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De acordo com as características relevantes dos serviços desportivos a 

definição utilizada no nosso estudo é a defendida pelo Alexandris e 

colaboradores, em 2004, que caracteriza a qualidade do serviço como sendo a 

percepção do serviço fornecido. 

 

Entende-se por percepções os julgamentos do consumidor acerca da 

excelência de determinados serviços. Estes julgamentos são responsáveis pelo 

resultado do confronto das expectativas do consumidor com o desempenho 

percebido do serviço (Garvin, 1983, cit. por Vilas Boas e Ramos, 2003). 

 

Esta definição baseia-se no modelo proposto por Brady e Cronin (2001) que 

considera que existem três dimensões para a medição da qualidade global do 

serviço, e apresenta um conjunto de indicadores de qualidade, referentes a 

cada uma destas dimensões. Estas dimensões são: Qualidade de Instalações, 

Qualidade de Resultado e Qualidade de Interacção. Este modelo diz-nos que 

não podemos falar em qualidade do serviço sem relacionar a Satisfação do 

cliente com a Comunicação “Passa-Palavra” e o Envolvimento Psicológico por 

parte dos clientes. Estas últimas são definidas como as dimensões sub-

primárias de medição da qualidade percebida. 

 

2.2.2. O modelo de medição da qualidade percebida  

 

No modelo apresentado na figura 1, a qualidade do serviço é medida pela 

qualidade percebida dos clientes, no que respeita à interacção humana, às 

instalações e equipamentos e à qualidade de resultado do serviço. Com base 

na literatura (Brady e Cronin, 2001) espera-se que a qualidade global do 

serviço influencie a Satisfação e esta, por sua vez, influencie a Comunicação 

“Passa-Palavra” e o Envolvimento Psicológico dos clientes. 
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Figura 1 – Modelo proposto nas relações entre a Qualidade do Serviço, Satisfação, 
Comunicação “Passa-Palavra” e Envolvimento Psicológico  

 
Fonte: Brady e Cronin, 2001 
 

2.2.3. As dimensões da qualidade percebida 

 

Com base neste modelo, a qualidade global do serviço é resultado da 

percepção dos clientes relativamente a três dimensões: Qualidade de 

Interacção, Qualidade de Instalações e Qualidade de Resultado. De seguida, 

expomos detalhadamente estas dimensões. 

 

A Qualidade de Interacção refere-se às relações que os recursos humanos, 

neste caso, os professores/funcionários da piscina, estabelecem com os 

clientes. Este é um factor determinante nos circuitos de informação, na 

avaliação do serviço, no transmitir da missão e na operacionalização dos 

objectivos da organização. Os autores do modelo defendem que existem três 

sub-dimensões que determinam a percepção da qualidade de interacção: 

atitude, comportamento, conhecimento e experiência dos 

professores/funcionários. 

 

Por outro lado, as instalações e os equipamentos são o suporte físico para a 

prestação do serviço e são a parte tangível do serviço (Brady e Cronin, 2001). 

As relações que o cliente experimenta com as instalações e os equipamentos, 
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são no contexto das piscinas, determinadas pelos aspectos relacionados com a 

temperatura da água, dos espaços disponíveis para a prática, dos materiais 

auxiliares utilizados e das condições de higiene. Daqui resultam percepções 

relacionadas com a Qualidade de Instalações, que é outro dos factores que 

integra este modelo de medição de qualidade.  

 

A qualidade técnica do serviço está relacionada com o resultado do serviço 

quando o consumo do produto acaba (Grönroos, 1984; cit. por Alexandris et al., 

2004), denominada neste modelo como Qualidade de Resultado. As 

percepções do cliente estão relacionadas com os benefícios de curto e longo 

prazo do resultado da prestação do serviço (Grönroos, 2000). 

 

2.2.4. Definição de Satisfação 

 

Definindo Satisfação como o sentimento de prazer ou – em situação inversa – 

o desapontamento da comparação do desempenho esperado pelo produto 

(resultado) em relação às expectativas da pessoa (Kotler, 1998). 

 

A satisfação é a realização que advém da experiência do serviço. Resulta de 

um julgamento que fornece um nível agradável de realização no seu consumo 

(Zeithaml e Bitner, 2003). Os mesmos autores sugerem que a satisfação é um 

conceito mais alargado, enquanto que o conceito de qualidade do serviço é 

mais específico, sendo a sua medição focada especificamente nas suas 

dimensões.  

 

No tocante ao impacto económico, entendemos que os clientes satisfeitos 

desempenham um papel de comunicação junto de clientes potenciais, 

contribuindo positivamente para a eficiência do esforço do marketing da 

organização na captação e fidelização dos clientes. Este contributo permite a 

diminuição de custos; reforça o impacto das acções de marketing; contribui 

para a fidelização dos clientes e aumenta a disponibilidade para fornecer 

informação e para testar produtos novos (Pires e Santos, 1999). 
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Em suma, o conceito satisfação pode ser entendido como uma reacção 

emocional experencial e única (Oliver, 1993) que será fruto da comparação 

estabelecida entre a qualidade do serviço esperado e aquele que é 

experimentado. 

 

2.2.5. Relação entre a qualidade percebida do serviço e a satisfação do 

cliente 

 

Na literatura, por vezes, o conceito de satisfação e de qualidade do serviço são 

tratados indiferentemente, mas a verdade é que são distintos (Cronin e Taylor, 

1992; Bitner e Hubbert, 1994). É sugerido por Eiglier (1998) que qualidade e 

satisfação são conceitos demasiado próximos que poderão, por vezes, ser 

geradores de confusões.  

 

Nesta linha de pensamento parece-nos importante delimitar correctamente a 

fronteira entre estes dois conceitos, em que qualidade pode ser referenciada 

como uma característica de um serviço, e a satisfação como um estado 

pessoal (ver figura 2). 

 

Figura 2 – Qualidade vs Satisfação 

 
Fonte: Eiglier, 1998 

 

Nesta perspectiva a temática da qualidade apresenta grandes implicações, 

quer para a sua gestão, quer para a sua medição. Segundo Cronin e Taylor 

(1992), a qualidade de um serviço tem sido definida como uma forma de atitude 
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relacionada, mas não equivalente à satisfação, que resulta da comparação 

entre as expectativas e a performance.  

 

Rust e Oliver (1994) identificam as seguintes características que distinguem a 

qualidade do serviço da satisfação do cliente: as dimensões referentes à 

qualidade percebida são bastante específicas, enquanto que a satisfação pode 

resultar de qualquer dimensão, relacionada ou não com a qualidade; as 

expectativas do cliente resultam dos sentimentos e opiniões e são baseadas 

em percepções de excelência, enquanto que outros itens não relacionados com 

as dimensões da qualidade podem ajudar a formar julgamentos de satisfação; 

as percepções de qualidade não requerem experiência com o prestador do 

serviço, enquanto que os julgamentos da satisfação necessitam disso. Por 

último, acredita-se que a qualidade tem menos antecedentes conceptuais do 

que a satisfação (Salazar, 2002).  

 

Ainda assim, parece-nos que o cliente que tem percepções positivas acerca da 

qualidade de interacção e das restantes dimensões da qualidade percebida 

deverá ter níveis altos de satisfação relativamente ao serviço fornecido. No 

entanto, a satisfação é também influenciada por outros factores que não são 

relacionados com a qualidade do serviço, tais como, as circunstâncias externas 

(por exemplo, as condições meteorológicas e os acessos...) ou realidades 

vividas por cada cliente antes de experimentar o serviço (por exemplo, 

experiências vividas no trabalho ou com outras pessoas). 

 

Face ao exposto, qualidade e satisfação não devem ser tratados como 

constructos equivalentes nos modelos de decisão do consumidor (Salazar, 

2002). Parece-nos pertinente que os gestores e investigadores definam se o 

seu objectivo passa por ter consumidores satisfeitos com a sua performance ou 

por atingir o nível máximo de qualidade percebida.  

 

Nos últimos anos, tem havido poucas tentativas para investigar a relação 

existente entre a qualidade e a satisfação do cliente nos serviços desportivos 

(Alexandris et al., 2001). Pensamos que qualidade e satisfação são conceitos 
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distintos, mas existem estudos que comprovam que existe uma ligação entre 

eles (Ferreira, 2001; Martins, 2002; Caruana, 2002; Cronin e Taylor, 1992; 

Spreng e Mckoy, 1996).  

 

2.3. A QUALIDADE NOS SERVIÇOS DESPORTIVOS 

 

Neste terceiro sub-capítulo temos como objectivo começar por mostrar a 

valorização social da prática das actividades aquáticas e analisar a importância 

da gestão eficaz da qualidade dos serviços para o sucesso das organizações 

desportivas. De seguida, incidimos esta análise no contexto específico das 

piscinas municipais cobertas. 

 

2.3.1. Valorização social da prática das actividades aquáticas 

 

Nas últimas décadas assistiu-se na sociedade actual a transformações sociais 

e económicas e surgiu uma dinâmica produtora de diferentes práticas no plano 

do exercício corporal, do rendimento desportivo, da simples manutenção da 

condição física.  

 

A natação é referida como a segunda modalidade mais praticada pela 

população portuguesa (Marivoet, 2001) e as piscinas são, nos dias de hoje, um 

dos equipamentos do novo paradigma do “desporto para todos” da sociedade 

portuguesa.  

 

Há alguns anos atrás, aprender a nadar para ser um campeão era uma ideia 

que caracterizava os serviços prestados em piscinas. Actualmente, as piscinas 

apresentam tipos de serviços diversificados que procuram satisfazer diferentes 

segmentos da população (Costa, 2001).  

 

Temos assistido para além das actividades aquáticas ditas tradicionais 

(natação pura, natação sincronizada, pólo aquático e saltos para a água) ao 

aparecimento de novas actividades que vieram aumentar a oferta deste tipo de 

serviços (hidroginástica, natação para bebés e hidroterapia). Hoje em dia há 
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programas que vão desde os especialmente vocacionados para bebés até aos 

programas para a terceira idade.  

 

A prática das actividades aquáticas passou de uma fase onde a competição era 

o elemento fundamental para uma fase onde o bem-estar e a actividade lúdica 

passaram a ter um peso importante (Lobo, 2006). As actividades aquáticas 

passaram a ser opções válidas para todos aqueles que procuram uma 

actividade física. 

 

Estes factores determinaram a crescente valorização social e importância desta 

actividade desportiva. Deste modo, nos últimos anos, a construção de piscinas 

cobertas de uso público tem proliferado em Portugal. Para que as actividades 

aquáticas continuem a ter bastante importância no meio social é necessário 

evoluir e adaptar os programas à realidade em que está inserida.  

 

2.3.2. Importância da qualidade nos serviços desportivos 

 

A evolução do fenómeno desportivo tende a ser cada vez mais plural nos 

sentidos, finalidades e modelos, mas não se pretende que o seja nos níveis de 

qualidade dos serviços prestados. É por este motivo que achamos pertinente 

realizar uma investigação dentro desta temática cujo objectivo é alertar as 

organizações para a implementação de programas de melhoria da qualidade 

no sentido de melhorar os níveis de satisfação dos seus clientes. 

 

O aumento dos hábitos desportivos na população portuguesa (Marivoet, 2001) 

e o conceito do “desporto para todos” provocaram um crescente número de 

organizações a oferecer o mesmo serviço, incrementando o nível de 

concorrência entre as organizações e o consequente aumento da luta pela 

posse dos clientes.  

 

Assistimos, por isso, a uma competitividade pelos mesmos clientes entre os 

serviços desportivos públicos e privados. Os clientes são o principal activo de 

uma organização. Quando a capacidade de oferta dos mesmos serviços é 
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superior à procura dos clientes, estes podem ser mais exigentes e, quando 

insatisfeitos, mudar facilmente de organização, pois existem várias alternativas, 

desejosas de os captar (Pires e Santos, 1999). 

 

Neste sentido, poderá verificar-se um aumento da concorrência, pelo que as 

organizações para se manterem no mercado devem apresentar capacidade 

competitiva – via satisfação dos clientes – face às restantes.  

 

Poder-se-á concluir que a temática da qualidade no contexto desportivo surge 

como um factor essencial de gestão. Na literatura, abunda a premissa de que 

clientes satisfeitos realizarão repetidas aquisições do produto, comunicando 

aos seus pares as boas experiências com a utilização do serviço. Assim, a 

chave de todo o processo será atingir o ponto em que o serviço responda às 

necessidades e desejos dos clientes. 

 

É necessário produzir serviços desportivos que possibilitem à organização 

alcançar os seus objectivos e, simultaneamente, permitam a satisfação das 

necessidades dos interessados dos serviços (Correia, 2001). 

 

Ora, se a razão de ser e de existir de um dado serviço desportivo é a satisfação 

dos clientes, então a organização deve auto avaliar-se periodicamente e criar 

novos produtos para os clientes, de modo a que estes sejam sempre preferidos 

face à concorrência (Lobo, 2006). 

 

A aposta na implementação de políticas de qualidade nos serviços desportivos 

alcançou o mundo do fitness e, consequentemente, o mundo das piscinas. Os 

clientes destas organizações apresentam-se como consumidores com um nível 

de educação mais elevado, com um maior acesso à informação, ao 

conhecimento dos seus direitos e com um grande sentido crítico sobre a 

qualidade dos serviços que consomem. 

 

Em jeito conclusivo, a medição da qualidade dos serviços prestados em 

piscinas municipais, na perspectiva do cliente, começa a ser encarado como 
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um factor determinante para o desenvolvimento e sobrevivência da 

organização (Costa, 2001). 

 

2.3.3. Qualidade dos serviços em piscinas municipais cobertas 

 

As piscinas municipais cobertas são uma das instalações desportivas de maior 

complexidade organizativa e financeira. De uma forma global, existem piscinas 

que estão muito longe do equilíbrio entre as despesas e receitas, quer pelas 

taxas de utilização, quer pelo crescente grau de exigência sobre os principais 

indicadores de qualidade das instalações, dos equipamentos, da temperatura 

da água, do ambiente e dos recursos humanos. 

 

Neste sentido, para conseguir equilibrar os custos económicos de uma piscina 

é necessário um grande esforço organizativo e uma gestão eficaz (Ferreira, 

2001).  

 

É neste contexto que surge o nosso estudo, com o objectivo de fornecer aos 

órgãos de gestão das piscinas os resultados obtidos, possibilitando-lhes uma 

maior percepção dos desejos dos seus clientes e, por conseguinte, a 

implementação de políticas de qualidade que permita a rentabilização da 

organização, assegurando o seu processo de sobrevivência a longo prazo.  

 

Esta realidade leva a que as piscinas melhorem a qualidade dos seus serviços, 

isto porque, em mercados fortemente concorrenciais, os consumidores só 

compram os serviços que melhor respondem às suas necessidades e desejos. 

Dentro desta lógica, um serviço prestado por uma piscina municipal deve ser 

encarado desde que o cliente decide usufruir deste serviço até ao momento em 

que se torna um cliente fidelizado. Os clientes julgam a qualidade do serviço, 

nas suas percepções, como resultados técnicos estabelecidos e como esses 

resultados são entregues (Costa, 2001). 

 

Neste sentido, e de acordo com o modelo multidimensional de medição de 

qualidade proposto por Brady e Cronin, em 2001, não podemos falar de 
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Qualidade do serviço sem percebermos a relação existente entre a Qualidade 

do serviço e a Satisfação do cliente. E, por outro lado, tentando perceber a 

relação entre a Satisfação, a Comunicação “Passa-Palavra” e o Envolvimento 

Psicológico dos clientes. 

 

As questões da qualidade nos serviços prestados em piscinas, segundo Costa, 

em 2001, eram uma realidade pouco considerada e abordada. Os clientes das 

piscinas municipais não eram encarados como o seu principal activo, mas sim 

numa lógica de alunos ou utentes que não possuíam direitos nem exigências 

sobre o serviço prestado.  

 

No entanto, a partir desta data temos conhecimento de alguns estudos 

realizados no nosso país no âmbito da medição da qualidade de serviços em 

piscinas municipais (Pires e Sarmento, 1999; Ferreira, 2001; Pires, 2002; 

Oliveira, 2003 e Vilas Boas e Ramos, 2003 e mais recentemente Leite, 2006 e 

Lobo, 2006) que contribuíram para a busca de melhorias de qualidade com 

orientação estratégica baseada no cliente, com o objectivo de melhorar o seu 

grau de satisfação, aumentando desta forma a rentabilidade da organização.  

 

Na nossa perspectiva, o grande objectivo da gestão das piscinas municipais 

passa pela tentativa de fidelização dos seus clientes como forma de tentar 

equilibrar a gestão financeira da organização. É com este intuito, que 

pretendemos promover uma melhoria contínua, sustentada numa 

aprendizagem organizacional que garanta ao cliente a fiabilidade do 

desempenho e níveis de satisfação constantes. 

 

2.4. A MEDIÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

  

Pretendemos no sub-capítulo seguinte apresentar os modelos conceptuais de 

medição da qualidade mais relevantes encontrados na literatura para a 

medição da qualidade do serviço e os instrumentos que deles resultam. 
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2.4.1. Modelos conceptuais de medição da qualidade dos serviços 

 

Ao contrário dos bens, essencialmente tangíveis, em que a qualidade pode ser 

medida de forma mais objectiva por indicadores como a durabilidade e o 

número de defeitos, a medição da qualidade dos serviços parece ser mais 

influenciada pelas expectativas e percepções que as pessoas têm dos serviços 

prestados pela organização (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985). 

 

Na área da qualidade dos serviços existem inúmeras escalas capazes de medir 

a qualidade. Da revisão de literatura na área dos serviços desportivos 

constatamos a existência de mais do que um instrumento que resultam de 

diferentes modelos conceptuais para medir a satisfação e para avaliar a 

qualidade de um serviço.  

 

O modelo conceptual da Qualidade de Serviços, fundamentado 

cientificamente por Parasuraman et al. (1988) diz-nos que a qualidade de um 

serviço desportivo é a expressão do nível de satisfação das pessoas após 

terem vivido uma determinada experiência desportiva, sendo o nível de 

satisfação função das expectativas e da percepção do serviço.  

 

Os autores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) desenvolveram um modelo 

conhecido por “Gap Model” (Modelo dos Desvios) que caracteriza a qualidade 

de serviço como a discrepância entre as expectativas e as percepções dos 

consumidores acerca de um serviço oferecido, proporcionando ao consumidor 

um determinado nível de satisfação.   

 

Este modelo identifica desvios (gaps) entre os inúmeros elementos que 

intervêm no serviço e defende que o aumento da qualidade do serviço implica 

uma gestão capaz de minimizar os diversos desvios. Deste modelo, resultou o 

instrumento do SERVQUAL, operacionalizado por Parasuraman et al., em 

1985, no entanto, este modelo apenas parece contemplar dois tipos de 

indicadores de qualidade do serviço: indicadores da qualidade junto dos 

clientes e indicadores de qualidade do processo. 
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O Modelo da EFQM (European Foundation Quality Management) é o modelo 

mais vulgarizado3 e uma referência pertinente na medição da qualidade dos 

serviços no sector público e privado na União Europeia. Este modelo centra-se 

na liderança e é pela via da medição do grau de excelência, pela compreensão 

dos gaps e pelo estímulo de soluções de gestão que as organizações procuram 

atingir a melhoria contínua e a satisfação dos clientes. Baseia-se em nove 

critérios: cinco dos quais de meios e quatro de resultados. Os meios abrangem 

o que a organização faz, e os resultados o que a organização alcança, o que 

pressupõe que os resultados são consequência dos meios (Costa, 2001).  

 

Na perspectiva de Pinto (2003) só dois critérios facilitadores4 – pessoas e 

processos – e quatro critérios de resultado5 estão directamente ligados à 

medição da qualidade dos serviços. 

 

Com a aplicabilidade deste modelo a gestão da organização procura a 

optimização dos meios gerindo recursos humanos, financeiros e materiais e, 

procura a constante melhoria dos processos que possam ser traduzidos por 

níveis elevados de satisfação de clientes e colaboradores, valorizando assim o 

serviço pela obtenção de melhores resultados.  

 

2.4.2. Instrumentos para medição da qualidade dos serviços desportivos 

 

Da revisão da literatura, no contexto desportivo, temos conhecimento de vários 

instrumentos para a medição da qualidade de serviços. O instrumento mais 

referido na literatura e que já foi utilizado em vários estudos é o SERVQUAL.  

 

Este instrumento mede a discrepância entre as percepções dos clientes sobre 

o serviço fornecido e as suas expectativas relativamente ao mesmo serviço 

(Parasuraman et al., 1985). O SERVQUAL foi objecto de alterações por parte 

                                                

3 Apesar de base não científica, resulta da experiência aplicada ao longo do tempo. 
4 Critérios que consideram aquilo que a organização faz para atingir a excelência (Pinto, 2003). 
5 Critérios que consideram aquilo que a organização consegue no seu caminho da excelência ao nível das pessoas, 

dos clientes, da sociedade, bem como resultados chave de desempenho (Pinto, 2003). 
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de alguns autores com o objectivo de o tornar aplicável em diferentes contextos 

desportivos.  

 

O REQUAL foi desenvolvido para medir a qualidade de serviços no contexto 

dos serviços de recreação e lazer (McKay e Crompton, 1990). Passados cinco 

anos, surgiram o QUESC (Quality Excellence of Sports Centres) utilizado para 

a medição da qualidade dos serviços prestados pelos centros desportivos da 

Coreia do Sul (Kim e Kim, 1995) e o TEAMQUAL para quantificar a qualidade 

do serviço nos desportos profissionais (McDonald e colaboradores, 1995). 

 

Outro instrumento, elaborado por Howat, em 1996, foi o CERM-CSQ – Centre 

for Environmental and Recreation Management – Customer Service Quality, 

que permite avaliar a qualidade de serviços em instituições desportivas e de 

lazer. 

 

Posteriormente foi desenvolvida a escala SQFS (Scale of Quality in Fitness 

Services) para avaliar a qualidade de serviços em Health Clubs, que se baseia 

na perspectiva dos sistemas de produção e consumo de serviços. Tem como 

ponto de partida a avaliação da qualidade percebida pelo cliente, a sua 

satisfação e fidelização (Chelladurai e Chang, 1999).  

 

O mais recente instrumento de que temos conhecimento é o SQS – Scale 

Quality Services – desenvolvido para a medição da qualidade de serviços 

desportivos (Alexandris et al., 2001). 

 

Para concretizar os objectivos do nosso estudo fomos analisar um caso 

específico. Fomos verificar como é que nas piscinas municipais cobertas se 

mede a qualidade, utilizando o instrumento de medição acima referido (SQS). 

 

A selecção deste instrumento resultou de um processo de revisão de literatura 

sobre estudos realizados neste contexto (Ferreira, 2001; Ramos e Vilas Boas, 

2003; Oliveira, 2003). Verificamos que o instrumento de medição mais utilizado 
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foi o SERVQUAL. No entanto, encontramos na literatura algumas críticas a 

esta escala (Buttle 1996 cit. Martins, 2002; Eiglier, 1998; Woratscheck, 2000). 

 

Face ao exposto, procuramos na literatura um instrumento de medição de 

qualidade que ainda não tivesse sido testado e aplicado no contexto da 

prestação de serviços desportivos, em Portugal. Seleccionamos para a nossa 

investigação o instrumento utilizado por Alexandris e colaboradores, em 2004, 

no contexto dos Health Clubs na Grécia, baseado no modelo proposto por 

Brady e Cronin (2001). 

 

2.5. A QUALIDADE DOS SERVIÇOS – SÍNTESE, OBJECTIVOS E HIPÓTESES DO ESTUDO  

 

Neste sub-capítulo pretendemos através dos problemas e realidades 

identificadas na revisão da literatura definir os objectivos gerais e específicos 

deste trabalho. De seguida, e de acordo com os objectivos propostos 

formulamos as hipóteses de trabalho.  

 

Partindo do modelo proposto por Brady e Cronin (2001), temos como principal 

objectivo verificar a relação existente entre a qualidade de serviço e a 

satisfação dos clientes. Consideramos importante, investigar a relação 

existente entre a satisfação dos clientes e a comunicação “passa-palavra” e 

envolvimento psicológico dos mesmos.  

 

Como objectivos específicos definimos os seguintes: 

1. Seleccionar, adaptar e verificar a aplicabilidade de um novo instrumento 

de medição da qualidade (Alexandris e colaboradores, 2004) ao 

contexto das piscinas municipais cobertas em Portugal, partindo do 

modelo proposto por Brady e Cronin (2001). 

2. Realizar a análise descritiva das dimensões da qualidade percebida e 

identificar a dimensão mais e menos valorizada pelos clientes; 

3. Analisar as percepções dos clientes relativamente aos serviços 

prestados em função do género, habilitações literárias, tipo de serviço 

fornecido, horário de prática e número de vezes que frequenta o serviço. 



Revisão de Literatura 

 30 

4. Analisar o modo como se relacionam as diferentes dimensões da 

Qualidade, Satisfação, Comunicação “Passa-Palavra” e Envolvimento 

Psicológico; 

 

Tendo em consideração os objectivos propostos, procuraremos verificar se 

existem diferenças estatisticamente significativas na medição da qualidade 

percebida em função do género, habilitações literárias, tipo de serviço 

fornecido, horário de prática e número de vezes que os clientes frequentam o 

serviço. 

 

Colocámos a hipótese do modelo de medição de qualidade proposto por Brady 

e Cronin (2001) ser um modelo multidimensional e prevemos que uma 

dimensão varie acerca do conhecimento de outra(s).  

� H1: Todas as dimensões do estudo relacionam-se entre si. 

 

Finalmente, e como prioridade do nosso estudo, parece-nos que as dimensões 

da qualidade do serviço influenciam a satisfação dos clientes. Pensamos que a 

dimensão da satisfação influencia as dimensões comunicação “passa-palavra” 

e envolvimento psicológico dos clientes que frequentam as piscinas municipais 

cobertas. 

� H2: A dimensão satisfação relaciona-se com as dimensões qualidade do 

serviço. 

� H3: A dimensão comunicação “passa-palavra” relaciona-se com a 

dimensão satisfação. 

� H4: A dimensão envolvimento psicológico relaciona-se com a dimensão 

satisfação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Neste ponto, temos como objectivo fornecer a informação necessária para 

concretizar a análise empírica do presente estudo. Para isso vamos começar 

por caracterizar a amostra; depois passamos à descrição detalhada do 

instrumento de medição de qualidade seleccionado; de seguida, identificamos 

as técnicas de recolha de dados e por fim, referimos os procedimentos 

estatísticos utilizados para o tratamento dos dados.  

 

3.1.CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Realizamos o nosso estudo no concelho de S. M. Feira. Este concelho fica 

situado a norte de Portugal e tem uma densidade populacional de 135 964 

habitantes (Censos, 2001). O presente estudo realizou-se nas 3 piscinas 

municipais cobertas existentes no concelho (S.M. Feira, Lourosa e Fiães). A 

gestão das Piscinas Municipais deste concelho está a cargo da empresa 

municipal Feira Viva, a qual obteve a certificação de qualidade para a gestão 

de equipamentos desportivos e culturais no ano de 20046. Este facto 

influenciou decisivamente a escolha das Piscinas Municipais do concelho de 

S.M. Feira para a realização do nosso estudo. 

 

Segmentamos o mercado de acordo com os seguintes critérios de inclusão que 

consideramos relevantes para constituir a amostra global do estudo: 

� Piscinas municipais cobertas de uso público; 

� Clientes com idade superior aos dezoito anos, de forma a garantirmos 

uma maior credibilidade ao estudo; 

� Clientes que praticam natação com/sem monitor ou aulas de 

hidroginástica, dada a variedade de serviços que as piscinas municipais 

deste concelho oferecem; 

� Clientes com os pagamentos em dia e que sejam utilizadores há pelo 

menos seis meses, para assegurar a fiabilidade dos resultados obtidos. 

 

                                                

6 Certificação atribuída pela Empresa Internacional de Certificação 
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De acordo com estes critérios de inclusão a nossa amostra foi constituída por 

290 clientes frequentadores das 3 piscinas.  

 

Através de uma análise descritiva, pretendemos fazer a caracterização da 

amostra no que respeita ao género, idade, habilitações literárias, horário de 

prática, frequência de utilização e tipo de serviço que frequenta (ver quadro 1) 

tendo por base a informação incluída no questionário.  

 

Dos 290 inquiridos, 98 são do género masculino e 192 do género feminino, 

correspondendo a 33,8% e 66,2%, respectivamente. Verificamos ainda que o 

valor mínimo de idades é de 18 anos e o valor máximo é de 69 anos, sendo a 

média de idades de 38 anos. 

 

As habilitações literárias dos indivíduos que compõem a amostra são: Ensino 

Secundário (50,3%), Ensino Superior (26,9%) seguido do Ensino Básico 

(22,8%). 

 

Relativamente à situação profissional, 83,4% dos indivíduos estão no activo e 

16,6% não trabalham (inactivo). 

 

O horário de prática mais significativo é da parte da noite (45,5%), seguido da 

tarde (27,6%), e por fim da parte da manhã (26,9%), sendo considerado em 

cada um dos horários os seguintes períodos de horas: parte da noite, das 18h 

às 22h30; parte da tarde das 14h30 às 18h e parte da manhã das 9h00 às 

13h30. 

 

Os clientes questionados frequentam a piscina maioritariamente 2 vezes por 

semana (75,5%), em regime livre (13,1%), 1 vez por semana (10,0%) e mais de 

3 vezes por semana (1,4%). 

 

Quando analisamos o tipo de serviço que usufrui, os inquiridos frequentam 

maioritariamente aulas de natação (47,9%), seguido de aulas de hidroginástica 

(33,4%) e de natação sem monitor (18,6%).  
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Quadro 1 – Caracterização da amostra (género, habilitações literárias, situação profissional, 
horário de prática, frequência de utilização e tipo de serviço) 
 

  Frequência (n) Percentagem (%) 

Masculino 98 33,8 
Género 

Feminino 192 66,2 

Ensino Básico 66 22,8 

Ensino Secundário 146 50,3 
Habilitações 

Literárias 
Ensino Superior 78 26,9 

Activa 242 83,4 Situação 

Profissional Inactiva 48 16,6 

Manhã 78 26,9 

Tarde 80 27,6 Horário de Prática  

Noite 132 45,5 

Regime livre 38 13,1 

1x por semana 29 10,0 

2x por semana 219 75,5 

Frequência de 

Utilização 

Mais de 3x por semana 4 1,4 

Aulas de natação 139 47,9 

Natação sem monitor 54 18,6 Tipo de Serviço 

Aulas de Hidroginástica 97 33,4 

 

3.2. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DA QUALIDADE  

 

O instrumento utilizado na recolha dos dados é um questionário, por nós 

traduzido e adaptado, enquadrado num modelo de medição de qualidade 

proposto por Brady e Cronin, em 2001 (Alexandris e colaboradores, 2004). Este 

instrumento permite verificar a relação existente entre a Qualidade do serviço, 

tendo por base os sentimentos e as opiniões dos clientes face ao serviço 

fornecido, a Satisfação, a Comunicação “Passa-Palavra” e o Envolvimento 

Psicológico dos clientes. 

 

Escolhemos este instrumento de medição de qualidade por ser o mais recente 

de que temos conhecimento para a medição da qualidade de serviços e 

adaptamo-lo à realidade concreta do estudo de piscinas municipais cobertas, 

em Portugal. Tal como foi referido na revisão de literatura temos conhecimento 

de outros estudos realizados em Portugal sobre esta temática, no entanto, 
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decidimos basear-nos no modelo de Brady e Cronin (2001) e materializado 

para questionário por Alexandris e colaboradores (2004), numa aplicação no 

contexto dos Health Club na Grécia, porque pareceu-nos pertinente a 

integração dos diferentes indicadores de qualidade do serviço presentes neste 

modelo.  

 

O instrumento é constituído por três dimensões primárias e três dimensões 

sub-primárias. As primeiras: Qualidade de Interacção (Interacção 

interpessoal/Atitude dos Funcionários), a Qualidade de Instalações (Instalações 

em Geral) e a Qualidade do Resultado; As segundas: Satisfação do Cliente, 

Comunicação “Passa-Palavra” e Envolvimento Psicológico (Brady e Cronin, 

2001). 

 

Para medir o serviço de qualidade, Alexandris e colaboradores, em 2004, 

desenvolveram uma escala baseada no modelo proposto por Brady e Cronin 

(2001). Esta escala resulta das seguintes escalas referenciadas na literatura: a 

SQS (Service Quality Scale) relativa à medição da qualidade de interacção, 

qualidade de instalações e qualidade do resultado; the Sport Commitment 

Scale (Scanlan et al., 1993); uma adaptação da versão da escala de Oliver’s 

referente à Satisfação dos clientes e para medir a Comunicação “Passa-

Palavra” utilizamos uma escala de três itens. Em estudos anteriores (Alexandris 

et al, 2001; Zeithaml et al., 1996) foram utilizados itens similares para a 

medição deste factor. 

 

O objectivo é medir as três dimensões primárias e as três dimensões sub-

primárias propostas e realizar um estudo comparativo e preditivo sobre as 

relações existentes entre as várias dimensões, as quais passamos a 

caracterizar: 

 

� Qualidade de Interacção: Nove itens foram incluídos para medir o 

comportamento, atitude e conhecimento dos funcionários/monitores: 

Comportamento: “Respondem rapidamente ao que o cliente pede”, 

“Dão atenção individual a cada cliente”, “Exercem as suas funções com 



Material e Métodos 

 37 

entusiasmo”. Atitude: “São atenciosos”, “Compreendem as 

necessidades do cliente”, “Contribuem para o bem-estar do cliente 

dentro das instalações”. Conhecimento: “Têm os conhecimentos 

necessários ao desempenho do seu serviço”, “ Transmitem confiança ao 

cliente”, “ Executam com eficácia as suas funções”. 

 

� Qualidade de Instalações: Foram seleccionados sete itens que medem 

três sub-dimensões: Instalações: “Têm boa aparência”, “Os 

equipamentos são actualizados”, “São espaçosas/confortáveis”. 

Condições Ambientais: “Têm boas condições de higiene” e “Os 

equipamentos estão em boas condições”. Aspectos Sociais: “Existe um 

bom ambiente”, “Os outros clientes não prejudicam o normal 

funcionamento da piscina/aula.” 

 

� Qualidade de Resultado: Foram incluídos cinco itens para medir as 

possíveis consequências da utilização do serviço. Foi pedido aos clientes 

que escolhessem a opinião que mais se aproximava do resultado da sua 

participação no serviço, escolhendo até que ponto frequentar a piscina: 

“Aumenta a sua energia”, “Melhora a sua saúde”, “Melhora o seu estado 

de espírito”, “Aumenta o seu bem-estar psicológico” e “Melhora a sua 

forma física”. Estas consequências foram sugeridas na literatura por 

diversos autores (Berger, 1996; Shephard, 1996; Kerner e Grossman, 

2001).  

 

� Satisfação: Para medir esta dimensão foi utilizada a escala proposta por 

Oliver, em 1997 (cit. por Alexandris e colaboradores, 2004). Os itens 

desta escala foram seleccionados de forma a medirem as dimensões da 

satisfação, sendo elas: satisfação global, característica de sucesso, 

arrependimento, característica de insucesso e afecto negativo. Este 

autor referiu que esta escala foi utilizada em vários estudos na área da 

qualidade dos serviços dada a sua elevada consistência interna. Os itens 

desta escala foram adaptados para o contexto do serviço em piscinas 

municipais cobertas: “Estou satisfeito com a decisão de ser cliente desta 
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piscina” (satisfação global), “A escolha de ser cliente desta piscina foi 

uma opção sensata (característica de sucesso), “Se tivesse que escolher 

uma nova piscina, não frequentaria esta” (arrependimento, reversão de 

item), “Estou arrependido de ser cliente desta piscina” (característica de 

insucesso, item invertido), “Não estou contente por ser cliente desta 

piscina” (afecto negativo, item invertido) e “Tenho a certeza que a 

decisão de ser cliente desta piscina foi acertada” (característica de 

sucesso). 

 

� Envolvimento Psicológico: Esta dimensão foi medida de acordo com a 

escala de Scanlan e colaboradores (1993). A escala é constituída por 

quatro itens, desenvolvidos pelos autores referenciados e apresenta uma 

elevada consistência interna. Os itens foram ajustados para o contexto 

do nosso estudo: “Quão dedicado está em frequentar esta piscina”, 

“Quão determinado está em continuar a frequentar esta piscina”, “Quão 

difícil seria desistir de frequentar esta piscina” e “Estaria disposto a 

grandes esforços para continuar a frequentar esta piscina”. 

 

� Comunicação “Passa-Palavra”: Foram utilizados três itens para medir 

esta dimensão: “Estaria disposto a fazer uma divulgação positiva acerca 

desta piscina”, “Estaria disposto a recomendar esta piscina a outras 

pessoas” e “Estaria disposto a influenciar amigos e parentes a 

frequentarem esta piscina”. 

 

Este instrumento consiste num questionário com 34 questões de resposta 

fechada. Cada questão está ligada a uma das dimensões referidas 

anteriormente. De acordo com os objectivos deste estudo, foram solicitadas 

aos inquiridos outras informações (ver quadro 1). 

 

Para medir os factores de qualidade, foi utilizada a escala de Likert, de 7 

valores (1 = Discordo Absolutamente/Pouco e 7 = Concordo 

Absolutamente/Muito) que acompanha cada item. Utilizamos a mesma escala 

do questionário original por considerarmos que é constituída por valores 
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ordinais que permite encontrar valores médios. O instrumento utilizado 

encontra-se em anexo (ver Anexo 1). 

 

No que diz respeito às variáveis independentes do nosso estudo, 

caracterizamos os clientes quanto ao género, idade, habilitações literárias, 

situação profissional, horário da prática, frequência de utilização e tipo de 

serviço tendo por base a informação incluída no questionário (ver Anexo 1). 

 

3.2.1. Adaptação do instrumento 

 

De forma a adaptarmos este instrumento à especificidade dos serviços 

desportivos prestados em piscinas municipais cobertas, realizamos um 

conjunto de passos necessários para uma correcta adaptação deste 

instrumento. Assim: 

� Traduzimos o instrumento da sua língua original (inglês) para o 

português, de acordo com as regras referenciadas na literatura (Darley, 

2002); 

� De forma a garantirmos uma correcta tradução do conteúdo, a tradução 

foi realizada por uma técnica de tradução com o apoio de um 

profissional ligado à prestação de serviços em piscinas municipais. 

 

De forma a avaliar a sua correcta tradução para português, assim como, 

detectar eventuais erros realizamos um pré-teste a 100 clientes de ambos os 

géneros e com mais de 18 anos que frequentavam outra piscina municipal em 

regime de aulas de natação. 

 

Do resultado deste pré-teste retiramos as seguintes ilações: 

� O tempo médio de preenchimento do questionário foi satisfatório (entre 8 

a 10 minutos); 

� O momento ideal para o preenchimento era no final do serviço. 

 

Finalizado o pré-teste e uma vez que esta versão mereceu a concordância dos 

elementos que constituíram a equipa de tradução, consideramos elaborada a 
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versão portuguesa do instrumento de medição da Qualidade (Alexandris e 

colaboradores, 2004). 

 

3.3. METODOLOGIA UTILIZADA NA RECOLHA DE DADOS 

 

Depois de conversarmos com os responsáveis das piscinas, efectuamos a 

recolha dos dados no mês de Abril, dada a grande afluência dos clientes à 

prática de actividades aquáticas neste mês. Esta adesão poderá estar 

relacionada com o acréscimo de clientes durante os meses que antecedem a 

época balnear.  

 

O preenchimento dos questionários foi efectuado de segunda-feira a sábado 

nos três horários de prática definidos para o nosso estudo. Temos consciência 

que o método ideal para a recolha de dados seria estarmos presentes no 

momento de preenchimento do questionário. No entanto, devido a 

impossibilidades extremas não nos foi possível estar presente.  

 

Realizamos acções de formação aos funcionários da recepção que iam aplicar 

o questionário. Explicamos o modo de preenchimento do questionário e os 

objectivos do estudo para que os funcionários pudessem distribuir, informar e 

esclarecer os inquiridos. O número de questionários colocados à disposição 

para o seu preenchimento foi definido de acordo com o universo de cada 

piscina, num total de 500 questionários. Foram aplicadas as mesmas técnicas 

nas piscinas delimitadas para o estudo.  

 

Assim, foi explicado ao cliente a importância do estudo e o modo de 

preenchimento do questionário. O preenchimento dos questionários foi feito na 

recepção das piscinas, onde foi colocado numa caixa para depósito do mesmo, 

salvaguardando o anonimato dos inquiridos e a confidencialidade das 

respostas. Após o seu preenchimento os questionários foram entregues à 

responsável administrativa da piscina. 

 



Material e Métodos 

 41 

No início do mês de Maio, deslocamo-nos às piscinas em estudo para a 

recolher pessoalmente os dados e proceder ao tratamento estatístico dos 

mesmos. Foram preenchidos e recolhidos 290 questionários, resultando numa 

taxa de retorno de 58%, que parece-nos aceitável em estudos desta natureza. 

 
3.4. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

Nesta fase do estudo, procedemos à análise estatística dos dados, obtidos 

através do questionário para posteriormente, compararmos os resultados e 

identificar padrões de comportamento. Assim: 

 

� Utilizamos o software SPSS 13.0 for Windows para introduzir os dados 

relativos à caracterização da amostra e aos sentimentos e opiniões face 

ao serviço fornecido; 

� Para a caracterização da amostra recorremos a uma análise descritiva, 

com a análise da frequência e percentagem, análise já apresentada 

anteriormente; 

� Recorremos à análise factorial com o objectivo de tornar possível que a 

grande quantidade de dados fosse reduzida a “factores” ou agrupamento 

de itens, ou seja, os diferentes itens agrupam-se (inter-correlação) à 

volta de cada factor. Como não tínhamos à priori qualquer suposição 

acerca da natureza da estrutura factorial dos dados, recorremos: 

• Análise factorial exploratória para construir uma escala de medida 

para factores (intrínsecos) que de alguma forma (mais ou menos 

explícita) controlam as variáveis originais (Leitão, 2002); 

• Para adquirimos a solução factorial tivemos que implementar 

procedimentos adicionais, tais como, a rotação de factores para 

melhorar a interpretação dos dados. Utilizamos a rotação 

ortogonal, porque pressupomos que os factores subjacentes não 

são em grande parte correlacionados e, como tal, oferece 

frequentemente soluções que podem ser mais facilmente 

interpretadas. No nosso estudo, recorremos à rotação Varimax, 
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que é a mais comum e a que surge em primeira opção no SPSS 

(Leitão, 2002). 

� Para verificar a consistência interna do instrumento, verificamos as 

propriedades psicométricas, estimando os coeficientes de alfa (α) de 

Cronbach, com valor crítico α = 0,70 (Maroco, 2003). 

� Para testar as hipóteses de estudo, recorremos: 

� t-test para amostras independentes para analisar as percepções 

dos clientes em função da variável independente género (Maroco, 

2003); 

� Análise de Variância (One-Way ANOVA) aplicando à posteriori o 

teste de Scheffe para analisar as percepções dos clientes em 

função das variáveis independentes habilitações literárias, 

frequência de utilização, horário de prática e tipo de serviço 

(Maroco, 2003). 

 

Tendo como problema de base verificar se existe relação entre a Qualidade de 

serviço e a Satisfação e, se a Comunicação “Passa-Palavra” e o Envolvimento 

Psicológico dos clientes se relacionam com Satisfação dos Clientes, 

recorremos:  

� À correlação de Spearman (r) para verificarmos se duas ou mais 

variáveis variam conjuntamente (ocorrência simultânea). Com este teste 

temos como objectivo prever uma variável em função do conhecimento 

de outra (Maroco, 2003). 

� À análise de Regressão para modelar relações entre variáveis e predizer 

o valor de uma ou mais variáveis dependentes a partir de um conjunto de 

variáveis independentes (Maroco, 2003).  

 

O limite de confiança escolhido na análise dos resultados é de 95% (p <. 05). 

De acordo com o objectivo do nosso estudo escolhemos este limite de 

confiança que representa uma medida complementar do grau de “certeza” a 

partir do qual assumimos como real o resultado obtido no nosso estudo 

(Maroco, 2003).  
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3.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A presente investigação foi realizada num contexto desportivo específico das 

três piscinas municipais do concelho de S.M. Feira baseada nos sentimentos e 

opiniões dos clientes destas piscinas de acordo com o instrumento de medição 

da qualidade por nós escolhido. Os resultados obtidos não podem ser 

generalizados a outros grupos de pessoas, outros contextos ou condições.  

 

Consideramos que na prestação de serviços públicos seria importante a 

medição da qualidade não só na perspectiva dos clientes, mas também na 

perspectiva da comunidade. Com este enquadramento poderíamos ter 

indicadores do desempenho da organização, bem como, indicadores da 

percepção que a comunidade local (ou regional, nacional) tem da actuação da 

empresa municipal Feira Viva. 

 

Apesar de termos utilizado técnicas rigorosas na adaptação do instrumento de 

medição de qualidade de inglês para português temos noção que como em, 

qualquer outra tradução poderá estar associado algum erro de 

descontextualização. 

 

Devido à natureza exploratória do estudo e ao tamanho limitado da amostra só 

realizamos a análise factorial exploratória e a análise das propriedades 

psicométricas das dimensões do modelo, e não incluímos as sub-dimensões. 

 

A recolha de dados foi da responsabilidade dos órgãos da piscina. Temos 

consciência que o ideal seria estarmos presentes nesta fase do estudo. No 

entanto, consideramos que a formação dada à funcionária da recepção sobre o 

modo de preenchimento do questionário permitiu uma adequada assistência 

aos inquiridos para o esclarecimento de eventuais dúvidas e; a utilização de 

uma caixa para o depósito das respostas garantiu quer o anonimato quer a 

confidencialidade das respostas.  
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No estudo não realizamos a Análise Factorial Confirmatória para testar a 

aplicabilidade da estrutura do modelo de qualidade proposto por Brady e 

Cronin (2001) à realidade do nosso país, no contexto específico das piscinas 

municipais cobertas.  

 

Não obstante as limitações apresentadas, pensamos que esta investigação 

contribui para a aquisição de novas informações sobre a temática da medição 

da qualidade dos serviços, no contexto desportivo. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Pretendemos neste capítulo apresentar os resultados obtidos sob a forma de 

quadros devidamente numerados e legendados, depois de referidos no texto.  

 

Depois da apresentação do quadro vamos proceder à análise dos resultados, 

evidenciando, analisando e procurando justificar as suas dependências e as 

suas relações. Sempre que possível serão mencionadas as implicações dos 

resultados encontrados, bem como a sua relação com os de outros trabalhos 

realizados na mesma área. 

 

Neste sentido, vamos começar pela apresentação e discussão dos resultados 

relativos à Análise Factorial Exploratória (AFE); o ponto a seguir refere-se à 

análise descritiva das dimensões do instrumento de medição utilizado; 

passamos de seguida à análise comparativa entre géneros, entre habilitações 

literárias, entre horário da prática, entre frequência de utilização e entre o tipo 

de serviços e terminamos com a apresentação e discussão dos resultados 

resultantes do estudo preditivo (análise correlacional entre as diferentes 

dimensões do estudo; análise de regressão entre a variável dependente 

Satisfação e as variáveis independentes dimensões da Qualidade de serviço; 

análise de regressão entre a variável dependente Comunicação “Passa-

Palavra” e a variável independente Satisfação e por fim, a análise de regressão 

entre a variável dependente Envolvimento Psicológico e a variável 

independente Satisfação). 

 

4.1. ANÁLISE FACTORIAL EXPLORATÓRIA 

 
Inicialmente, foi realizada uma análise factorial exploratória (AFE: método 

Principal Axis Factoring), seguida de rotação Varimax e respectivo teste de 

fidelidade interna (α de Cronbach). Os critérios para determinação dos factores 

foram: (i) saturação igual ou superior a 0.40 de cada item no hipotético factor 

(Papaioannou, 1994); (ii) cada factor possuir um mínimo de 3 itens (Hatcher, 

1994); e, (iii) a retirada do item não deveria diminuir a fidelidade do suposto 

factor (Cronbach, 1951). Após isto foi calculado o coeficiente de consistência 
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interna de cada factor (alpha de Cronbach), definindo-se como adequado o 

valor mínimo de 0.70, recomendado por Nunnally (1978). O programa 

estatístico utilizado foi o SPSS 13.0. 

 

Da análise factorial dos trinta e quatro itens do questionário, depois da Rotação 

de Varimax (ver quadro 2), foram extraídos 6 factores com uma percentagem 

cumulativa de variância de 65.5. Esta percentagem traduz-nos que o 

questionário só explica 65,5% dos dados. 

 

O factor 1, que justifica 41,2% do total de variância, inclui oito itens 

relacionados com Qualidade de Interacção: “Os monitores/funcionários: 

respondem rapidamente ao que o cliente pede, dão atenção individual a cada 

cliente, exercem as suas funções com entusiasmo, compreendem as 

necessidades do cliente, contribuem para o bem-estar do cliente dentro das 

instalações, têm os conhecimentos necessários ao desempenho do seu 

serviço, transmitem confiança ao cliente, executam com eficácia as suas 

funções”. Este factor apresenta o valor de consistência interna mais elevado α 

(Alpha de Cronbach) de 0.94. 

 

O factor 2, que justifica 7,7% do total de variância, abrange nove itens 

relacionados com Qualidade de Instalações: “As instalações físicas da piscina 

têm boa aparência”, “Os equipamentos estão em boas condições”, “Os 

equipamentos são actualizados”, “As instalações são espaçosas/confortáveis”, 

“A piscina tem boas condições de higiene”, “Existe um bom ambiente”, “Estou 

satisfeito com a decisão de ser cliente desta piscina”, “A escolha de ser cliente 

desta piscina foi uma opção sensata” e “Os outros clientes não prejudicam o 

funcionamento normal da piscina”. Podemos verificar neste factor que a 

consistência interna α (Alpha de Cronbach) é de 0.92. 

 

O factor 3, que explica 5,6% do total de variância, integra quatro itens 

relacionados com Qualidade de Resultado: “Frequentar a piscina aumenta a 

minha energia, melhora a minha saúde, melhora o meu estado de espírito, 
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aumenta o meu bem-estar psicológico”. Este factor apresenta um valor de 

consistência interna α (Alpha de Cronbach) de 0.93. 

 

O factor 4, que explica 4,9% do total de variância, integra três itens 

relacionados com Comunicação “passa-palavra”: “Estaria disposto a 

recomendar esta piscina a outras pessoas”, “Estaria disposto a influenciar 

amigos e parentes a frequentarem esta piscina” e “Estaria disposto a fazer uma 

divulgação positiva acerca desta piscina”. O valor α (Alpha de Cronbach) obtido 

neste factor é de 0.88. 

 

No factor 5, que explica 3,8% do total de variância, estão incluídos três itens 

relacionados com Satisfação: “Estou arrependido de ser cliente desta piscina”, 

“Não estou contente por ser cliente desta piscina” e “Se tivesse de escolher 

uma nova piscina, não frequentaria esta”. Neste factor o valor de α (Alpha de 

Cronbach) é de 0.81. 

 

O factor 6, que explica 2,2% do total de variância, integra três itens 

relacionados com Envolvimento Psicológico: “Quão difícil seria desistir de 

frequentar esta piscina”, “Quão determinado está em continuar a frequentar 

esta piscina” e “Quão dedicado está em frequentar esta piscina”. Este factor 

apresenta o valor de consistência interna mais baixo α (Alpha de Cronbach) de 

0.80. 

 

O quadro seguinte apresenta a analise factorial exploratória dos dados e 

respectiva consistência interna dos factores. 

 

Através da análise factorial exploratória obtivemos sete factores. No entanto, 

em termos estatísticos só foram extraídos seis factores, dado que o sétimo 

factor só fez uma extracção de dois itens e são necessários três itens para se 

considerar um factor.
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Quadro 2 – Análise Factorial Exploratória e consistência interna do instrumento 
 
 Factor 

Item 1 2 3 4 5 6 

Qualidade Interacção (QI) 

QI1 Os monitores/funcionários respondem rapidamente ao que 
o cliente pede. 
QI2 Os monitores/funcionários transmitem confiança ao cliente. 
QI3 Os monitores/funcionários exercem funções com 
entusiasmo. 
QI4 Os monitores/funcionários executam com eficácia as 
funções. 
QI5 Os monitores/funcionários compreendem necessidades 
cliente. 
QI6 Os monitores/funcionários contribuem para o bem-estar do 
cliente dentro das instalações. 
QI7 Os monitores/funcionários têm os conhecimentos 
necessários ao desempenho do seu serviço. 
QI8 Os monitores/funcionários dão atenção individual cada 
cliente. 

 
.80 
 
.74 
.74 

 
.73 

 
.72 

 
.70 

 
.69 

 
.64 

  

 

  

Qualidade de Instalações (QInst) 

QInst1 As instalações físicas da piscina têm boa aparência. 
QInst2 Os equipamentos estão em boas condições. 
QInst3 Existe um bom ambiente. 
QInst4 Os equipamentos são actualizados. 
QInst5 A piscina tem boas condições de higiene. 
QInst6 Estou satisfeito com a decisão de ser cliente desta 
piscina. 
QInst7 A escolha de ser cliente desta piscina foi uma opção 
sensata. 
QInst8 Os outros clientes não prejudicam o funcionamento 
normal da piscina. 
QInst9 As instalações são espaçosas/confortáveis. 

  

.84 

.79 

.76 

.72 

.61 

.58 
 

.54 
 

.53 
 

.50 

   

 

 

Qualidade Resultado (QR) 

QR1 Frequentar a piscina melhora o meu estado de espírito. 
QR2 Frequentar a piscina melhora a minha saúde. 
QR3 Frequentar a piscina aumenta o meu bem-estar 
psicológico 
QR4. Frequentar a piscina aumenta a minha energia. 

   

.88 

.83 

.82 
 

.79 

   

. 

Comunicação “passa-palavra” (CPP) 

EC1 Estaria disposto a recomendar esta piscina a outras 
pessoas.  
EC2 Estaria disposto a influenciar amigos e parentes a 
frequentarem esta piscina. 
EC3 Estaria disposto a fazer uma divulgação positiva acerca 
desta piscina. 

    

.77 
 

.72 

.60 

  
 

Satisfação (S) 

S1 Estou arrependido de ser cliente desta piscina. 
S2 Não estou contente por ser cliente desta piscina. 
S3 Se tivesse de escolher uma nova piscina, não frequentaria 
esta. 

   
 

  

.82 

.78 

.72 

 

 

Envolvimento psicológico (EP) 

EP1 Quão difícil seria desistir de frequentar esta piscina. 
EP2 Quão determinado está em continuar a frequentar esta 
piscina. 
EP3 Quão dedicado está em frequentar esta piscina. 

   
 

   

.72 

.51 
 

.47 
     Eigenvalue 

     % of Variance 

     Cumulative % of Variance 

     α (Alpha de Cronbach) 

14.2 

41.2 

41.2 

.94 

2.90 

7.7 

48.9 

.92 

2.26 

5.6 

54.6 

.93 

1.97 

4.9 

59.5

.88 

1.56 

3.8 

63.3 

.81 

1.15 

2.2 

65.5 

.80 
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O primeiro objectivo desta análise empírica foi tornar possível que uma grande 

quantidade de dados fosse reduzida a “factores”. Através de uma análise 

factorial exploratória, agrupamos os 34 itens do questionário em seis factores: 

Qualidade de Interacção, Qualidade de Instalações, Qualidade de Resultado, 

Comunicação “Passa-Palavra” e Envolvimento Psicológico. Assim, cada 

inquirido em vez de ter 34 resultados passou a ter seis (um por cada factor). 

 

Esta extracção de factores explica 65.5% do total de variância dos dados, isto 

significa, que os seis factores acima mencionados explicam 65.5% dos dados. 

 

Numa segunda fase desta análise, calculamos o coeficiente de fidelidade ou de 

consistência interna (alpha (α) de Cronbach) para estes factores. Verificamos 

que estão razoavelmente inter-relacionados, uma vez que os valores de alpha 

dos seis factores são superiores ao valor crítico referenciado na literatura (α = 

0.70). Os valores de α variam entre 0.94 (Qualidade de Interacção) e 0.80 

(Envolvimento Psicológico), o que nos permite dizer que o instrumento de 

medição utilizado neste estudo é fiável, ou seja, mede o que realmente nós 

pretendíamos. 

 

4.2. ANÁLISE DESCRITIVA DAS DIMENSÕES 

 

Como demonstra o quadro 3, os resultados indicam os valores da média para 

as diferentes dimensões entre 6.44 ± 0.85 e 5.19 ± 1.94. A dimensão 

Qualidade de Resultado apresenta a maior média (6.44 ± 0.85), seguida da 

Comunicação “Passa-Palavra” (5.90 ± 1.08), da Qualidade Instalações (5.81 ± 

0.93), Envolvimento Psicológico (5.80 ± 1.16), Qualidade de Interacção (5.77 ± 

1.11) e a média mais baixa foi atribuída à Satisfação (5.19 ± 1.94). 
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Quadro 3 – Análise descritiva das dimensões 
 
 

Dimensões N 
Número de 

Itens 
Média 

Desvio 

Padrão 

QI Qualidade Interacção 290 8 5.77 1.11 

QInst Qualidade de Instalações 290 9 5.81 .93 

QR Qualidade de Resultado 290 4 6.44 .85 

CPP Comunicação “Passa-Palavra” 290 3 5.90 1.08 

S Satisfação 290 3 5.19 1.94 

EP Envolvimento Psicológico 290 3 5.80 1.16 

 

Gráfico 1 – Análise descritiva das dimensões 

0 1 2 3 4 5 6 7

QI

QInst

QR

CPP

S

EP

 

 

Pela análise dos resultados obtidos podemos constatar que os clientes fizeram 

uma avaliação favorável das piscinas que foram objecto de estudo, 

relativamente às escalas de medição utilizadas. Se considerarmos que o 

resultado mínimo que se poderia obter seria de 1 ponto e o máximo de 7 

pontos na Escala de Likert, os valores médios obtidos (entre 5.19 ±¨1.94 e 6.44 

± 0.85) nas dimensões avaliadas foram favoráveis para todas as escalas. 

 

4.2.1. Dimensão mais valorizada pelos clientes 

 

Podemos verificar através da análise das médias incluídas no quadro 3 que os 

clientes atribuem maior importância à capacidade da piscina satisfazer as suas 
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necessidades ao nível da saúde, condição física, estado de espírito e bem-

estar psicológico (6.44 ± 0.85), denominada por Qualidade de Resultado. Daqui 

podemos sugerir que maioritariamente os inquiridos vêem na piscina um meio 

para aumentar a sua condição física e o seu bem-estar psicológico. 

 

Este resultado poderá estar relacionado com as modificações sociais, culturais 

e económicas operadas na nossa sociedade no início do século XXI que 

tiveram como consequência alterações dos padrões comportamentais das 

pessoas. Neste sentido, as preocupações com a saúde e qualidade de vida 

influenciaram os hábitos e expectativas face aos serviços desportivos.  

 

Esta dimensão não foi incluída em nenhum dos instrumentos de medição de 

qualidade dos serviços desportivos referenciados na literatura. De acordo com 

os resultados do nosso estudo, poderemos dizer que o resultado da prática 

desportiva é importante no contexto dos serviços desportivos e seria benéfico a 

sua inclusão nos estudos relacionados com medição da qualidade. 

 

Esta reflexão parece alertar para a importância de os gestores das piscinas 

desenvolverem estratégias que possam assegurar que o cliente sinta as 

consequências físicas e psíquicas no final do serviço. A consecução deste 

objectivo é prolongado por natureza, daí que fazer promessas falsas e 

desenvolver expectativas erradas ao cliente não são boas estratégias e têm 

normalmente efeitos negativos na sua fidelização (Alexandris e colaboradores, 

2004). 

 

Por outro lado, consideramos que esta dimensão poderá ser contextual de 

acordo com as características específicas do serviço prestado. Este é um 

assunto que necessita de mais investigação na indústria desportiva, no 

entanto, na nossa perspectiva os resultados esperados pelos clientes que 

frequentam os serviços de uma piscina poderão ser diferentes dos esperados 

pelos clientes que frequentam o serviço prestado por empresas de Desporto de 

Aventura. Temos como exemplo um estudo realizado neste contexto (Nóvoa, 

2003) que refere que a dimensão mais valorizada pelos clientes é a 
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Tangibilidade. Para estes clientes a aparência física das instalações, o 

equipamento, o pessoal e os materiais de comunicação são os aspectos mais 

importantes para que uma empresa de Desporto de Aventura forneça um 

serviço excelente. 

 

4.2.2. Dimensão menos valorizada pelos clientes 

 

A dimensão Satisfação obteve o valor médio mais baixo (5.19 ± 1.94). Estudos 

na literatura afirmam que a satisfação está fortemente ligada com a percepção 

da qualidade dos serviços (Caruana, 2002; Cronin e Taylor, 1992; Spreng e 

McKoy, 1996). No entanto, no nosso estudo, a valor da Satisfação é mais baixo 

que as percepções da Qualidade de Interacção (5.77 ± 1.11), Qualidade de 

Instalações (5.81 ± 0.93) e Qualidade de Resultado (6.44 ± 0.85). 

 

Estes resultados vão de encontro aos resultados obtidos em estudos 

anteriormente realizados no contexto nacional (Ferreira, 2001; Vilas Boas e 

Ramos, 2003) nos quais a qualidade percepcionada era inferior à requerida 

pelos clientes, ou seja, o serviço fornecido ficava aquém das suas expectativas, 

ficando aquém das suas expectativas.  

 

Em concordância com a literatura, este resultado sugere que a Satisfação dos 

clientes poderá ser influenciada por outros factores não incluídos na escala por 

nós utilizada (Oliver, 1993). Por exemplo, uma convicção por parte dos clientes 

de que o serviço possa ser melhor (baseada nomeadamente no que sabem de 

outras realidades) poderá justificar o facto de, apesar de avaliarem 

positivamente a qualidade, a sua satisfação face a esses elementos ser baixa.  
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4.3. ANÁLISE COMPARATIVA 

 

4.3.1. Factor de análise: Género 

 

Através da análise estatística do t-test7, podemos afirmar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as dimensões da qualidade, 

Comunicação “Passa-Palavra”, Satisfação e o Envolvimento Psicológico, 

quando relacionadas com a variável independente género. De acordo com o 

quadro 4, podemos verificar que para as mulheres a qualidade do resultado é a 

dimensão mais valorizada (6.46 ± 0.86) e a satisfação é a que apresenta os 

valores mais baixos (5.04 ± 2.05). Relativamente ao género masculino 

constatamos que é também a qualidade do resultado a dimensão mais 

valorizada (6.40 ± 0.83) e a satisfação a menos valorizada (5.48 ± 1.67). 

 

Quadro 4 – Análise descritiva da comparação entre género 
 

 Factores Género N Média Desvio 
Padrão 

QI Qualidade Interacção Feminino 
Masculino 

192 
98 

5.80 
5.71 

1.11 
1.11 

QInst Qualidade de Instalações Feminino 
Masculino 

192 
98 

5.86 
5.73 

.89 

.99 

QR Qualidade de Resultado Feminino 
Masculino 

192 
98 

6.46 
6.40 

.86 

.83 

CPP Comunicação “passa-palavra” Feminino 
Masculino 

192 
98 

5.99 
6.01 

1.11 
1.01 

S Satisfação Feminino 
Masculino 

192 
98 

5.04 
5.48 

2.05 
1.67 

EP Envolvimento Psicológico Feminino 
Masculino 

192 
98 

5.82 
5.78 

1.23 
1.02 

 
Gráfico 2 – Análise descritiva da comparação entre género 
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Noutros estudos realizados em Portugal, o género influencia a forma como os 

clientes percepcionam os serviços, já que as mulheres percepcionam pior os 

serviços comparativamente aos homens (Ferreira, 2001; Vilas Boas e Ramos, 

2003; Lobo, 2006).  

 

O nosso resultado não permite chegar às mesmas conclusões, porque não 

existem diferenças estatisticamente significativas entre as dimensões da escala 

quando relacionadas com a variável independente género. No entanto, o 

contexto e os critérios dos estudos anteriores não são semelhantes aos 

nossos. 

 

Os resultados obtidos dizem-nos que são os clientes do género feminino que 

apresentam média superior na Qualidade de Interacção (5.80 ± 0.08), 

Qualidade de Instalações (5.86 ± 0.06), Qualidade de Resultado (6.46 ± 0.06) e 

Envolvimento Psicológico (5.82 ± 0.09).  

 

Isto significa, que as mulheres dão mais importância ao conhecimento dos 

monitores, bem como à cortesia dos funcionários, à sua capacidade de 

transmitir confiança e à atenção cuidada e individualizada que os recursos 

humanos da piscina prestam aos seus clientes; percepcionam de uma forma 

mais elevada os aspectos relacionados com as instalações, as condições 

ambientais e os aspectos sociais da piscina; valorizam mais a capacidade da 

piscina satisfazer as suas necessidades ao nível da saúde, condição física, 

estado de espírito e bem-estar psicológico e demonstram uma maior dedicação 

e determinação em frequentar a piscina comparativamente aos homens. 

 

No que diz respeito ao valor médio mais alto na Satisfação dos homens em 

relação às mulheres pode dever-se ao facto dos homens serem menos 

exigentes e, por isso referem um maior sentido crítico relativamente a todos os 

aspectos organizacionais (Ferreira, 2001). Por outro lado, o género feminino 

por vezes possui expectativas muito elevadas que depois não consegue ver 

satisfeitas (Martins, 2002). 
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Relativamente à Comunicação “Passa-Palavra” o valor médio mais baixo dos 

homens obtido comparativamente ao das mulheres pode ser explicado pelo 

seu carácter mais fechado em relação a aspectos da sua vida social, aos quais 

não faz qualquer tipo de referência. No seu quotidiano revelam-se mais 

agressivos e autónomos que as mulheres (cit. por Lin e colaboradores, 2001). 

 

Estes resultados parecem sugerir que na definição de politicas de gestão da 

qualidade e na implementação de estratégias de marketing e publicidade, não 

se torna necessário prestar o serviço de acordo com o género dos clientes. 

Entendemos que na prestação dos serviços em piscinas municipais cobertas 

não será necessário existir uma planificação diferenciada para homens e 

mulheres.  

 

4.3.2. Factor de análise: Habilitações Literárias 

 

Através da análise dos dados do quadro 5, podemos verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre a Qualidade de Instalações 

(p=.008), Qualidade de Resultado (p=.030), com a variável independente 

habilitações literárias.  

 
 

Quadro 5 – Caracterização dos resultados obtidos nas diferentes dimensões, em função das 
habilitações literárias 
 

Factores  F p 

Qualidade de Instalações QI 4.94 .008 

Qualidade de Resultado QR 3.56 .030 

 

Através da análise das comparações múltiplas realizada à posteriori8, só foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas na dimensão Qualidade 

Instalações quando relacionadas o Ensino básico com o Ensino superior 

(p=.008). Sendo que é o Ensino Básico que apresenta maior valor médio (6.06 

± 0.87). 
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Através da observação dos resultados, verificamos que os clientes que 

frequentam o Ensino Básico são os que apresentam maiores percepções na 

Qualidade de Instalações quando comparados com os do Ensino Superior. 

Podemos considerar que este resultado está relacionado com o facto dos 

indivíduos com formação superior serem mais exigentes ao nível das 

instalações, condições ambientais e aspectos sociais da instalação dado o seu 

maior nível de qualificação, conhecimento e exigência (Marivoet, 2001). 

 

Por outro lado, pensamos que este resultado evidencia que as vivências dos 

clientes possam ter influência no modo como percepcionam a Qualidade de 

Instalações. Isto porque, clientes com formação a nível básico provavelmente 

tiveram um contacto com os aspectos relacionados com esta dimensão menor 

do que se tivessem continuado a sua formação até um nível superior. 

 

4.3.3. Factor de análise: Horário da Prática 

 

Através da análise dos dados do quadro 6, podemos verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre a Qualidade de Interacção 

(p=.025), Qualidade de Instalações (p=.017), Qualidade de Resultado (p=.048), 

satisfação (p=.036) e o envolvimento psicológico (p=.013), com a variável 

independente horário da prática.  

 
Quadro 6 – Caracterização dos resultados obtidos nas diferentes dimensões, em função do 
horário da prática 
 

Factores  F p 

Qualidade Interacção QI 3.74 .025 

Qualidade de Instalações Qinst 4.13 .017 

Qualidade de Resultado QR 3.07 .048 

Satisfação S 3.35 .036 

Envolvimento Psicológico EP 4.44 .013 

 

Através da análise das comparações múltiplas realizada à posteriori9, só foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas na dimensão Qualidade 

de Instalações, quando relacionamos o horário de prática da noite com o 
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horário da manhã (p=.044). Sendo que é o horário da manhã que apresenta 

maior média (5.97 ± 0.79). 

 

Na Satisfação só verificamos diferenças estatisticamente significativas quando 

relacionamos o horário de prática da noite com o horário da tarde (p=.045). O 

horário da tarde é o que apresenta maior média (5.65 ± 1.86). 

 

Por fim no Envolvimento Psicológico só verificamos diferenças estatisticamente 

significativas, quando relacionamos horário de prática da noite com o horário 

da manhã (p=.015). Sendo que é o horário da manhã que apresenta maior 

valor médio (6.08 ± 0.83), resultado que poderá estar relacionado com o facto 

dos clientes da manhã estarem mais dedicados a fazer esforços para 

continuarem a frequentar estas piscinas. 

 

No estudo realizado em 2003, por Ramos e Vilas Boas, os clientes que 

atribuem melhor classificação à forma como percepcionam os serviços são os 

que frequentam as piscinas durante o período da tarde, enquanto que os 

clientes do período da noite são aqueles que pior percepcionam os serviços. 

Os autores relacionam este resultado ao pico de afluência que ocorre neste 

período (Ramos e Vilas Boas, 2003). 

 

Pela análise dos resultados os clientes que frequentam a piscina no horário de 

prática da manhã obtiveram maior valor médio na dimensão Qualidade de 

Instalações (5.97 ± 0.79) e Envolvimento Psicológico (6.08 ± 0.83) em 

comparação com os clientes que frequentam a piscina no horário da noite.  

 

Nesta vertente, entendemos que os clientes que frequentam a piscina no 

horário da noite conferem uma maior importância ao aspecto das instalações, 

ao ambiente, às condições de higiene e aos aspectos sociais da piscina. Esta 

maior exigência poderá ser relacionada com o maior número de clientes que 

utilizam as instalações das piscinas neste período, realidade que poderá 

prejudicar e diminuir a percepção desta dimensão. 
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Quando questionados sobre a Satisfação relativamente ao serviço, os clientes 

da parte da tarde são os que apresentam maiores índices de satisfação (5.65 ± 

1.86) quando comparados com os clientes da parte da noite. 

 

Parecem surgir problemas que poderão existir neste período de maior afluência 

no que respeita ao comportamento, atitude e conhecimento dos recursos 

humanos da piscina (5.58 ± 1.11); ao aspecto físico dos equipamentos e das 

instalações (5.65 ± 1.00) e ao resultado da prática desportiva (6.31 ± 1.04). 

Estas lacunas poderão diminuir os índices de satisfação relativamente ao 

serviço fornecido (4.97 ± 1.90) durante o período da noite. Neste período, 

poderá tornar-se mais complicado conseguir dar respostas a todos os 

imprevistos que ocorrem. 

 

Pensamos que este deve ser um factor de análise a ter em consideração por 

parte dos gestores, porque o número elevado de clientes num determinado 

período do dia, poderá originar um maior tempo de espera e uma baixa eficácia 

na resolução de problemas (Lobo, 2006). 

 

4.3.4. Factor de análise: Frequência de Utilização 

 

Através da análise dos dados do quadro 7, podemos verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre a Comunicação “Passa-Palavra” 

(p=.043) e a Satisfação (p=.000), com a variável independente frequência de 

utilização da piscina. 

 

Quadro 7 – Caracterização dos resultados obtidos nas diferentes dimensões, em função da 
frequência de utilização 
 

Factores  F p 

Comunicação “passa-palavra” CPP 2.76 .043 

Satisfação S 6.45 .000 
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Através da análise das comparações múltiplas realizada à posteriori10, só foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas na Satisfação quando 

relacionamos 2 vezes por semana com regime livre (p=.001). Sendo que é o 

Regime Livre que apresenta maior valor médio (6.30 ± 1.00). 

 

Os resultados coincidem com outro estudo realizado (Vilas Boas e Ramos, 

2003) no qual os indivíduos que frequentam as instalações uma só vez, são os 

que possuem percepções mais baixas, enquanto que os indivíduos que utilizam 

três ou mais vezes são os menos críticos. 

 

No nosso estudo, as diferenças são evidentes na Satisfação dos clientes com o 

serviço fornecido. São os que frequentam a piscina em regime livre (6.30 ±  

1.01) que apresentam os índices mais elevados de Satisfação em comparação 

com os que frequentam a piscina duas vezes por semana (4.93 ±  1.99). 

 

Parece-nos que este resultado advém do facto das percepções das dimensões 

da Qualidade de Interacção (5.80 ± 1.07), Qualidade de Instalações (5.80 ± 

0.58) e Qualidade de Resultado (6.59 ± 0.43) dos clientes que frequentam a 

piscina em regime livre serem sempre superiores à dos clientes que utilizam as 

instalações duas vezes por semana.  

 

A interpretação deste resultado vai de encontro a alguns estudos já existentes 

(Caruana, 2002; Cronin e Taylor, 1992; Spreng e McKoy, 1996) que afirmam 

que a satisfação está fortemente relacionada com a percepção da qualidade 

dos serviços. 

 

4.3.5. Factor de análise: Tipo de Serviço  

 

Através da análise dos dados do quadro 8, podemos verificar que existem 

diferenças estatisticamente significativas na dimensão Satisfação (p=.000) e a 

variável independente tipo de serviço que usufrui. 

 

                                                

10 Teste de Scheffe 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

 62 

Quadro 8 – Caracterização dos resultados obtidos nas diferentes dimensões, em função do 
tipo de serviço 
 

Factores  F p 

Satisfação S 9.86 .000 

 

Através da análise das comparações múltiplas à posteriori11, só foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os clientes que 

frequentam as aulas de hidroginástica com os que frequentam aulas de 

natação com monitor (p=.007) e; entre os clientes que frequentam natação sem 

monitor (p=.000) e os que frequentam a hidroginástica.  

 

No contexto nacional não temos conhecimento de nenhum estudo que tenha 

efectuado a análise das percepções por tipo de serviço que os clientes 

usufruem. No entanto, achamos pertinente realizar esta análise de forma a 

comparar os resultados obtidos e identificar padrões de comportamento mais 

específicos. 

  

Os clientes que frequentam natação sem monitor (5.90 ± 1.61) estão mais 

satisfeitos do que os que frequentam as aulas de hidroginástica (4.56 ± 2.00); 

por outro lado, os clientes que têm aulas de natação apresentam maiores 

índices de satisfação (5.35 ± 1.90) do que os que frequentam aulas de 

hidroginástica (4.56 ± 2.00). 

 

De acordo com o modelo dos desvios (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985) 

no serviço esperado, para o aumento das expectativas dos clientes contribuem 

as experiências vividas pelo cliente no passado. Na hidroginástica parece-nos 

que os clientes poderão ser bastante exigentes pelas experiências anteriores 

vividas, apresentando por isso os índices de satisfação mais baixos. 

 

Os clientes que frequentam as aulas de natação apresentam o valor médio de 

satisfação com o serviço (5.35 ± 1.90). Pensamos que estes clientes sentem-se 

bem na piscina, estão cientes que o serviço é do seu agrado e que a piscina 

oferece as condições óptimas para o bom funcionamento desta, na qual estão 
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bastante satisfeitos. Pressupomos que estes clientes estão mais ligados aos 

recursos humanos, nomeadamente aos monitores, sendo por isso mais 

exigentes nos seus desejos e necessidades.  

 

Quando frequentam a piscina sem monitor os seus índices de satisfação são 

os mais altos (5.90 ± 1.61). As percepções da Qualidade de Resultado são por 

isso mais elevadas (6.50 ± 0.56) comparativamente aos clientes que 

frequentam a piscina em regime de aulas de natação (6.48 ± 0.78). Estes 

clientes parecem usufruir do serviço para satisfazer as suas necessidades a 

curto prazo e não procuram a consecução de nenhum objectivo predefinido 

mas sim, a descontracção e o alívio da rotina.  

 

Este tipo de cliente, por exemplo, não interage directamente com os monitores. 

Este aspecto fará com que o cliente não seja tão exigente e apresente 

percepções mais elevadas a nível da Qualidade de Interacção (5.87 ± 0.92). 

 

Com base nestes resultados, fica a ideia que o gestor deverá elaborar linhas 

estratégicas que se afigurem com a missão da instalação e por isso seleccionar 

o tipo de serviços a oferecer em função das necessidades e anseios da 

população, das instalações, das orientações político-desportivas e da sua 

viabilidade económica. 
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4.4. ANÁLISE PREDITIVA 

 

4.4.1. Análise da correlação entre as dimensões do estudo 

 

Como demonstra o quadro 9 todas as dimensões do estudo correlacionam-se 

fortemente entre si, com excepção da Satisfação que não se correlaciona com 

as restantes. 

 

A QI correlaciona-se fortemente com a QInst (r = .695**); com o EP (r =.602**); 

com a CPP (r =.592**) e com a QR (r =.519**). A QInst correlaciona-se 

fortemente com CPP (r =.566**); com EP (r =.497**) e com QR (r =.478**). A 

QR correlaciona-se fortemente com a EP (r =.566**) e com CPP (r =.529**). A 

CPP correlaciona-se fortemente com a EP (r =.637**).  

 

Quadro 9 – Análise da correlação entre as diferentes dimensões 
 

  QI QInst QR CPP S EP 

r   .695** .519** .592** .020 .602** Qualidade de 
Interacção P  .000 .000 .000 .731 .000 

r    .478** .566** -.037 .497** Qualidade de 
Instalações P   .000 .000 .527 .000 

r     .529** .114 .566** Qualidade de 
Resultado P    .000 .052 .000 

r      .042 .637** 
Comunicação 
passa-palavra P     .477 .000 

r       -.011 
Satisfação 

P      .849 

       Envolvimento 
Psicológico        

* Correlaciona-se positivamente 
** Grande correlação positiva 
 

Foi nosso objectivo na primeira fase desta análise observar a associação ou 

correlação entre os valores das dimensões do estudo do conjunto total dos 

clientes. A questão de partida neste caso foi verificar se quanto maior for o 

valor atribuído às percepções de uma das dimensão maior serão as 

percepções dos clientes nas restantes dimensões. 
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Com base nestes resultados sugerimos que este modelo de medição de 

qualidade proposto por Brady e Cronin, em 2001, seja um modelo 

multidimensional porque todas as dimensões se correlacionam fortemente 

entre si, com excepção da Satisfação que não se correlaciona com as 

restantes dimensões do modelo.  

 

Tal facto parece não ser consentâneo com a literatura, onde a temática da 

qualidade dos serviços é entendida como o grau de satisfação das 

necessidades do consumidor (Correia, 2001). Apesar de concordarmos com a 

adopção de uma cultura organizacional com uma preocupação evidente na 

prestação de um serviço de qualidade, tendo como objectivo a satisfação, 

sugerimos que os responsáveis pelas organizações adoptem uma estratégia de 

medição de qualidade efectuando uma análise dos factores individuais e 

psicológicos dos clientes (e.q., as motivações individuais, competências dos 

indivíduos, preferências e necessidades individuais) que também influenciam a 

satisfação do cliente (Zeithaml e Bitner, 2003).  

 

Pensamos que os resultados desta análise poderão contribuir para uma nova 

criação de dimensões da qualidade percebida dos clientes e ser o ponto de 

partida para uma nova visão da medição da qualidade nos serviços 

desportivos.  

 

Esta análise correlacional mostrou que as dimensões da qualidade dos 

serviços (QI, QInst e QR), a CPP e o EP, variam conjuntamente (ocorrência 

simultânea), ou seja, existe um certo tipo de relação sistémica entre elas. Deste 

modo, prevemos que uma dimensão varia acerca do conhecimento de outra. 

 

Relativamente à Satisfação podemos entender que não existe uma influência 

significativa nas restantes dimensões do estudo. Assim, entendemos que a 

Satisfação dos clientes com o serviço não é determinante para os valores 

atribuídos às percepções relativas à QI, QInst, QR, CPP e EP. 
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4.4.2. Análise da regressão (variável dependente: Satisfação; variáveis 

independentes: dimensões da Qualidade) 

 

Quando o coeficiente de determinação (r2) é igual a zero o modelo em estudo 

claramente não se ajusta aos dados e, quando o r2 =1 o ajustamento é perfeito. 

Sendo a nossa investigação na área das ciências sociais quando obtemos 

valores de r2 > .5 devemos considerar já aceitável o ajustamento do modelo 

aos dados (Maroco, 2003).  

 

Através do método Enter relacionamos a Satisfação com as dimensões da 

Qualidade. Como incorporamos mais do que uma variável independente (QI, 

Qinst e QR) o coeficiente de determinação (r2) tende a aumentar mesmo que 

esta possua influência reduzida sobre a variável dependente (S). 

Alternativamente, o coeficiente de determinação ajustado (r2
a) pode ser dado 

com maior segurança como indicador de qualidade do ajustamento. 

 

Pela leitura dos dados verificamos que o coeficiente de determinação ajustado 

é de .014 (r2
a = .014). Este valor sugere-nos que as dimensões da Qualidade 

explicam em 1,4% a variabilidade da dimensão Satisfação. Podemos ainda 

constatar que a relação entre Satisfação e as percepções dos clientes relativas 

às dimensões da qualidade não é significativa (p = .070; F = 2,382; df entre 3 e 

286).   

 

Sugerimos que não existe uma dependência funcional entre as variáveis, isto é, 

a magnitude da variável dependente não é função da magnitude da(s) 

variável(eis) independente(s). No entanto, não podemos afirmar que a não 

existência de dependência implica uma relação tipo causa-efeito, ou seja, as 

percepções da qualidade percebida podem não ser a causa da satisfação dos 

clientes (Maroco, 2003). 
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4.4.3. Análise da regressão (variável dependente: Comunicação “Passa-

Palavra”; variável independente: Satisfação) 

 

Pela análise dos resultados obtidos verificamos que o coeficiente de 

determinação é de .002 (r2 = .002). Este valor sugere-nos que a Satisfação 

explica em 0,2% a variabilidade da dimensão “Comunicação “Passa-Palavra”. 

Podemos ainda constatar que a relação entre estas duas variáveis não é 

significativa (p = .477 ; F = .508; df entre 1 e 289).   

 

4.4.4. Análise da regressão (variável dependente: Envolvimento 

Psicológico; variável independente: Satisfação)  

 

Relativamente ao valor de r2 resultante da análise de dependência entre a o EP 

(r2 =.000) com a Satisfação, entendemos que a percentagem nula obtida 

sugere de uma forma clara que não existe qualquer tipo de relação de 

dependência entre a variável dependente (EP) e a variável independente 

(Satisfação). 

 

Podemos verificar que a relação entre o Envolvimento Psicológico e a 

Satisfação dos clientes com os serviços não é significativa (p = .849; F = .037; 

df entre 1 e 289). 

 

Em síntese, com base nos resultados e nas análises feitas no decorrer deste 

capítulo sugerimos alguma prudência na utilização e interpretação do modelo 

de medição de qualidade proposto por Brady  e Cronin, em 2001 porque todas 

as dimensões se correlacionam entre si, à excepção da Satisfação que não se 

correlaciona com as restantes dimensões do modelo. 

 

Este estudo parece indicar que se qualidade for vista como a importância dos 

atributos e satisfação como a avaliação feita pelo cliente, então a discrepância 

entre os dois elementos mostra a importância da gestão da Qualidade. 
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5. CONCLUSÕES E FUTURAS PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

Com este capítulo encerramos o estudo da medição da qualidade nas piscinas 

municipais cobertas. Segundo os objectivos gerais e específicos desta 

investigação, vamos em primeiro lugar sintetizar as conclusões resultantes das 

questões formuladas, que se tornam como que as primeiras respostas 

provisórias aos problemas levantados no início da investigação; e, em segundo 

lugar recomendar algumas propostas de investigação para futuros estudos. 

 

Para chegarmos a este capítulo analisamos o padrão de relações existente 

entre a Qualidade percebida pelos clientes e a sua Satisfação, Comunicação 

“Passa-Palavra” e Envolvimento Psicológico e desenvolvemos a análise das 

percepções dos clientes por grupos (género, habilitações literárias, horário da 

prática, frequência de utilização e tipo de serviço) que permitiu comparar os 

resultados obtidos e identificar padrões de comportamento. 

 

No início deste estudo, referimos que a gestão de equipamentos desportivos, 

nomeadamente no âmbito das piscinas municipais cobertas, deverá ter como 

denominador comum um sistema de gestão de qualidade orientado para a 

satisfação do cliente. 

 

No capítulo da apresentação dos resultados verificamos que os inquiridos 

efectuaram uma avaliação bastante positiva das piscinas que frequentavam 

relativamente às várias dimensões estudadas. A dimensão mais valorizada 

pelos clientes é a dimensão Qualidade de Resultado, ou seja, o aumento da 

condição física e do bem-estar psicológico que os serviços lhes proporcionam; 

a dimensão menos valorizada é a Satisfação dos clientes. Estes resultados vão 

de encontro à revisão de literatura, quando referimos as características que 

distinguem a qualidade do serviço da satisfação do cliente. 

 

  

Da análise comparativa constatamos que o género não influencia a forma como 

os clientes percepcionam os serviços. Na definição de politicas de gestão da 
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qualidade e na implementação de estratégias de marketing e publicidade, 

concluímos que não será necessário existir uma planificação diferenciada para 

homens e mulheres.  

 

Relativamente às habilitações literárias encontrámos diferenças no modo como 

os clientes percepcionam o serviço, visto que os clientes que frequentam o 

Ensino Básico são os que apresentam maiores percepções na Qualidade de 

Instalações quando comparados com os do Ensino Superior. 

 

Ainda em relação ao horário da prática, verificámos diferenças na forma como 

os clientes percepcionam os serviços, já que os clientes que atribuem melhor 

classificação na área da Qualidade de Instalações e do Envolvimento 

Psicológico, são os que frequentam as piscinas durante o período da manhã, 

em relação aos clientes do período da noite são aqueles que pior 

percepcionam os serviços. Esta variável também influenciou a Satisfação dos 

clientes, sendo os clientes do período da tarde que apresentam maiores 

índices de satisfação quando relacionados com os do período da noite. 

 

Quando estudado o factor análise “frequência de utilização”, verificámos 

diferenças estatisticamente significativas na dimensão da Satisfação entre os 

indivíduos que frequentam as piscinas duas vezes por semana em comparação 

com os que frequentam em regime livre. 

 

Os valores mostram que existem diferenças estatisticamente significativas na 

dimensão Satisfação quando analisado o factor tipo de serviço frequentado 

pelos inquiridos, nomeadamente, entre as aulas de hidroginástica e utilização 

sem monitor e; entre os clientes que têm aulas de natação com monitor e os 

que têm aulas de hidroginástica. 

 

Foi ainda objectivo do nosso estudo realizar uma análise preditiva para verificar 

em que medida o modelo proposto por Brady e Cronin (2001) poderia constituir 

um auxilio importante na compreensão e análise das relações existentes entre 
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os conceitos da qualidade percebida do serviço, satisfação, comunicação 

“passa-palavra” e envolvimento psicológico dos clientes. 

 

Da análise correlacional, verificámos que todas as dimensões incluídas no 

modelo correlacionam-se fortemente entre si, com excepção da Satisfação que 

não se correlaciona com nenhuma destas dimensões, pelo que aceitamos a 

H1. 

 

No que se refere à análise preditiva, verificámos que a satisfação dos clientes 

não é predita pelas dimensões da qualidade percebida. Por último, 

constatámos que a satisfação não influencia as dimensões da comunicação 

“passa-palavra” e envolvimento psicológico dos clientes. Estes resultados 

indicam que as hipóteses H2, H3 e H4 são rejeitadas. 

 

Em concordância com os resultados encontrados no capítulo quatro, 

concluímos que o modelo de medição da qualidade proposto por Brady e 

Cronin (2001) parece não se ajustar aos dados da nossa amostra. No contexto 

específico das piscinas municipais cobertas do concelho de S. Maria da Feira, 

a medição da qualidade dos serviços (QI, QInst e QR) não tende a reflectir se 

os clientes ficam ou não satisfeitos com os serviços fornecidos. Por outro lado, 

a comunicação “passa-palavra” relativamente aos serviços e o envolvimento 

psicológico dos clientes não dependem do seu grau de satisfação. 

 

Em jeito de conclusão, sugerimos que os gestores das piscinas municipais 

cobertas através dos padrões de comportamento identificados nesta 

investigação possam delinear uma estratégia económica, social e pedagógica 

dirigida a todos os munícipes. Face ao que foi escrito no decorrer desta 

investigação, pensamos que não se torna necessário segmentar o mercado de 

acordo com o género dos clientes; que os gestores devem ter em atenção as 

habilitações literárias dos clientes quando perspectivam melhorias ao nível das 

instalações, condições ambientais e aspectos sociais do serviço; é importante a 

reflexão no modo como deve ser feita a distribuição das aulas durante o dia; a 

frequência de utilização revela-se importante perceber a satisfação dos clientes 
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e por fim, as diferentes motivações que estão associadas a cada tipo de 

serviço que o cliente frequenta são também um aspecto importante na gestão 

da qualidade das piscinas que constituem a nossa amostra. 

 

A qualidade do serviço prestado tem sido encarada como um processo que 

está em permanente desenvolvimento, e não como um fenómeno estático. 

Neste sentido, esperamos ter dado uma contribuição positiva para a temática 

da qualidade de serviços no sector público, mais especificamente no contexto 

das piscinas municipais cobertas.  

 

Para finalizar, recomendamos que em futuros estudos sejam tomadas em 

consideração as limitações referidas no capítulo três. Sugerimos ainda, 

algumas propostas para futuras investigações: 

 

� Incluir em futuras investigações a análise de factores individuais e 

psicológicos dos clientes (por exemplo, as motivações individuais, 

competências individuais, preferências e necessidades individuais) que 

também influenciam a satisfação do cliente (Zeithaml e Bitner, 2003). 

Seria interessante analisar o modelo do nosso estudo incluindo estas 

variáveis e examinar a sua influência na Satisfação do cliente e na 

interacção com as percepções da qualidade do serviço. 

� Realizar uma análise factorial confirmatória para verificar em que medida 

a estrutura dos nossos dados corresponde à do modelo proposto por 

Brady e Cronin e testado anteriormente no contexto dos health clubs na 

Grécia (2001) (Leitão, 2002).  

� Seria vantajoso realizar uma análise factorial dos dados relativos às sub-

dimensões que constituem algumas das dimensões do nosso estudo. 

Estes resultados poderão ser utilizadas para identificar mais 

detalhadamente áreas de competências que apresentem algumas 

lacunas na prestação de serviços. 

� Desenvolver um estudo que relacione a percepção da qualidade dos 

serviços desportivos e a gestão de recursos humanos para uma melhor 

definição das estratégias de intervenção. 
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� Uma limitação também possível de ser apontada a este estudo é uma 

referência à não inclusão de literatura em serviços públicos ou qualidade 

de serviços públicos e a não inclusão de referências teóricas sobre 

gestão de serviços públicos. Constatamos que tal inclusão poderia 

influenciar alguma da discussão dos resultados obtidos. Futuros estudos 

deverão ter esta lacuna em consideração. 
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