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Objetivos Primários 

Identificar demanda por novos produtos ou 

serviço dentro das instalações da academia 

Curves tais como: 

 

 Serviços de nutrição; 

 Serviços estéticos; 

 Inserção do Espaço Kids; 

 Comercialização de produtos fitness 

 

 



Objetivos Secundários 
Levantar informações relevantes e que respondam ao 

objetivo principal tais como: 

 

 Necessidade de um acompanhamento nutricional?; 

 Se a consumidora utiliza tratamento estético. Se sim 

com qual regularidade; 

 Você conhece pessoas em seu bairro que não 

fazem atividade física por causa de filhos? 

 Você utiliza complemento alimentar para otimizar o 

treino? 



Fontes de Dados 

Haverá a necessidade de realizar pesquisas 

diretamente com as consumidoras da 

academia Curves com o intuito de obter 

respostas adequadas e precisas para a 

melhor tomada de decisão, dessa forma, a 

Fonte Primaria é o método mais adequada 

para esse modelo de pesquisa. 



Natureza da Pesquisa  

 

Pesquisa Exploratória: Pesquisa Qualitativa  

 

Pesquisa Conclusiva Descritiva: Pesquisa Quantitativa 

 

Pesquisa Conclusiva Causal: Pesquisa Qualitativa 



Natureza da Pesquisa 
 Para o desenvolvimento da pesquisa exploratória, a 

mesma será realizada em formato de pesquisa qualitativa; 

 Para o desenvolvimento da pesquisa conclusiva, a mesma 

necessitara do briefing da pesquisa exploratória,  

 Na hipótese de haver necessidade de agregar serviços na 

academia Curves será utilizado o modelo de pesquisa 

descritiva, a mesma será realizada através da pesquisas 

quantitativa; 

 Na hipótese de não haver necessidade de agregar 

produtos ou serviços na academia Curves será utilizado o 

modelo de pesquisa causal, a mesma será realizada 

através da pesquisa qualitativa.’ 



Metodologia 
Tipos de pesquisa 



Pesquisa 

Exploratória 



Como será realizado 

A pesquisa será realizada através de 

Levantamentos de Experiências das 

consumidoras da academia Curves com 

entrevistas informais nas instalações da 

academia.   



Questionário 

Aqui segue algumas perguntas modelos que serão realizadas 

para as consumidoras dos serviços a academia Curves; 

 

1. Você faz refeições saudáveis que influenciam diretamente 

sua saúde? Se pudesse atribuir uma nota para seus hábitos 

alimentares qual seria?  

2. Você faz acompanhamento nutricional? Se sim, com qual 

regularidade? 

3. Você está disposto a pagar e ter um acompanhamento 

nutricional? Porquê? 

4. Você faz algum tratamento estético? Se sim, qual a 

regularidade? 

5. Qual tratamento estético que você recomendaria? 

 



Questionário 

6. Você conhece pessoas em seu bairro que não 

fazem academia por causa do filho? 

7. Você possui filhos? Se sim, já deixou de vir para 

academia por causa deles? 

8. Onde você deixa seu filho para fazer academia? 

9. Você utiliza algum suplemento nutricional para 

seu treino? Acha isso importante para os 

resultados? 

10. Qual produto ou suplemento nutricional você 

recomendaria para aumentar a performance?  

 



Resultado da Pesquisa Exploratória 

Através do levantamento das informações 

da pesquisa exploratória, a mesma nos 

servirá como parâmetro sobre qual 

Pesquisa Conclusiva deverá ser realizada 

para melhor  coleta de dados e 

posteriormente melhor tomada de decisão. 

 



Resultado da Pesquisa 

Exploratória 
 Caso o resultado da pesquisa exploratória demonstre que não há 

necessidade de agregar nenhum novo serviço ou produto dentro 

das dependências da academia Curves, será necessário utilizar a 

Pesquisa Conclusiva Causal com o objetivo de identificar a nível 

de aceitação das consumidoras dos novos produtos ou serviços 

inseridos. 

 

 Caso o resultado da pesquisa exploratória demonstre que há a 

necessidade de acrescentar um novo produto ou serviço, dessa 

forma será necessário desenvolver um ranking de qual produto ou 

serviço necessita ser inserido na academia e realizar o 

acompanhamento através da Pesquisa Conclusiva Descritiva. 



Pesquisas 

Conclusivas 



Pesquisa 

Conclusiva 

Descritiva 



Como será realizado 

Método: Estudo de Campo; 

Tempo: Total de 20 dias 

 7 dias para coletar as informações; 

 7 dias para analisar os dados; 

 6 dias para desenvolver e divulgar o 

relatório da pesquisa. 



Como será realizado 
Para analisarmos o comportamento das usuárias da 

academia Curves mediante a escolha do produto ou 

serviço mais desejado, será desenvolvida uma pesquisa 

de Estudo de Campo no período total de 20 dias, sendo 

07 dias voltada para a coletar as informações das 

usuárias da academia, 07 dias para analisarmos os 

dados coletados e 06 dias para desenvolvermos o 

relatório conclusivos da pesquisa. Essa ação nos trará 

um maior entendimento da inter-relação das variáveis 

de “inserção do novo produto ou serviço” e 

“aceitação dessas atividades dentro da academia”. 



Questionário 
1. Quantos filho (a) ou filhos (as) você tem? 

(  ) 01 

(  ) 02  

(  ) 03  

(  ) 04  

(  ) 5 ou mais 

 

2. Qual a faixa etária dos (as) seus/suas filhos (as)? 

(  ) 01 a 03 anos  

(  ) 04 a 07 anos 

(  ) 08 a 12 anos 

(  ) 13 ou mais 

 

 

 



Questionário 
3. Você já interrompeu o seu treino por diversas vezes por causa do seu filho? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

4. Qual seria grau de satisfação se o seu filho fosse monitorado enquanto você 

se exercita. 

(  ) Satisfeita  

(  ) Regular  

(  ) Insatisfeita 

 

5. Você estaria disposta a pagar para o seu filho ser monitorado na academia 

enquanto se exercita? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

 

 

 



Resultado da Pesquisa 

Conclusiva Descritiva 

Com os resultados da pesquisa descritiva 

teremos um entendimento maior sobre as 

principais necessidades das usuárias da 

academia Curves a serem inseridas na 

própria e a pesquisa contribui agindo 

como facilitador na tomada de decisão. 



Pesquisa 

Conclusiva 

Causal 



Como será realizado 
Método: Projeto Experimental Antes – Depois sem Grupo de Controle; 

Tempo: 03 semanas 

 02 Semanas para realização do teste; 

 01 Semana para desenvolvimento do relatório e sua divulgação; 

Estrutura: Para a realização do teste será montado um cenário com a 

seguinte ordem: 

 Faixa etária: 03 a 12 anos; 

 Número de funcionários: de 03; 

 Dimensões: 25 m2; 

 Brinquedos: 02 Vídeos Games  03 televisões, TV a cabo, rede wifi e 01 

brinquedão; 

 Piso: O ambiente será revestido com tapete emborrachado de EVA. 

Operacionalização: Será contratado um empresa especializada em 

espaço infantis. 

Custo: O custo destinado para a implementação do Espaço Kids será 

estimado em até R$ 15.000,00.  



Resultado da Pesquisa 

Conclusiva Causal 

Com o resultado da pesquisa causal 

teremos uma percepção concreta sobre os 

efeitos causados nas usuárias da academia 

Curves. Esses efeitos poderão nos trazer 

maior confiança na tomada de decisão 

sobre quais serviços ou produtos 

necessitará agregar na academia. 



Método de 

coleta de 

dados 



Pesquisa exploratória: Será realizado através de 
comunicação mediante a questionamento não 
estruturados; 

 

Pesquisa Conclusiva Descritiva: Será realizado 
através de comunicação mediante a 
questionamento estruturado; 

 

Pesquisa Conclusiva Causal: Será realizada através 
de observação humana e registro de 
comportamento sem dizer qual a intenção da 
pesquisa. 

 



Instrumento de 

Coleta de 

Dados 



Pesquisa Exploratória: Será realizado um roteiro 

composto por questões abertas transcritos nos 

objetivos secundários. 

 

Pesquisa Conclusiva Descritiva: Será realizado 

por um questionário fechado de múltipla 

escolha; 

 

Pesquisa Conclusiva Causal: Será realizado 

através de observação humana. 



Amostra 

 



Amostra: Será definida a quantia de 150 

usuárias da academia curves com a margem 

de segurança de 95%  e uma margem de erro 

de 6,33; 

Público Alvo: Clientes da academia Curves 

Tipos de Amostra: Será utilizado o método não 

probabilística e conveniência; 

 

   



Fluxograma 

 





OBRIGADO 




