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O treino de glúteo nunca foi tão popular e, graças a Matrix, nunca foi tão bom. Nossa biomecânica avançada 
maximiza a ativação dos glúteos e isquiotibiais, imitando o empurrão do quadril em barra sem a dificuldade 
e o desconforto dos pesos livres. Complete sua academia hoje com um treino mais inteligente e estável 
sobre o treinamento de glúteo de alta intensidade.

Descubra mais e veja o Glute Trainer em ação no br.matrixfitness.com

MATRIX GLUTE TRAINER

INTELIGENTE, ESTÁVEL & 
INTENSAMENTE TRANSFORMADOR

Um evento gratuito focado para troca de 
conhecimento, aprendizado e experiências, 
contando com palestras dos mais diversos 
assuntos, não só do mundo fitness e do universo 
das academias, mas também com conteúdos 
especiais que preparamos para nossos clientes.

Palestrantes confirmados:

Ale Garattoni Ana Paula Leal Fernando Fernandes

DIAS

29 e 30
Agosto

Rua Paul Valéry, 255A 
Chácara Santo Antônio
São Paulo - SP

ESPAÇO FIT
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gustAvo BoRges

Formado em Economia pela Universidade de Michigan, EUA. Empresário e 
palestrante. Foi Vice-Chairman do Comitê de Atletas da FINA. Está no Hall da Fama 
da natação mundial: 4x medalhista olímpico; 4x recordista mundial; 19x medalhista 
pan-americano; 31x medalhista em Copas do Mundo. Criou uma metodologia para 
ensino da natação e comanda uma rede com 4 academias.

No próximo dia 20 de agosto, mais uma vez, a ACAD estará presente no Congresso Nacional, ocupando 
um importante espaço, com vistas a salvaguardar a indústria de fitness. Será o segundo seminário da 
Associação na casa legislativa da União, sob o objetivo de promover a aproximação com parlamentares e 
mostrar a importância do setor. Ainda na missão de ocupar cada vez mais espaços relevantes, a ACAD vai 
marcar presença nos principais eventos de fitness: com assembleia na IHRSA Fitness Brasil, ministrando 
palestras nos mais badalados encontros de fornecedores, liderando mesa-redonda em conferências 
regionais. São seis eventos já confirmados, em diferentes cidades, com abordagens variadas, o que mostra 
a pluralidade desta entidade, que se reúne com importantes players, sempre em prol das academias 
brasileiras. Nas páginas seguintes, detalhes dessas agendas.   

A matéria de capa desta edição traz dois nichos que estão fazendo sucesso: academias para bebês e 
academias para idosos. A reportagem mostra exemplos de negócios bem-sucedidos especialmente 
pensados para públicos das faixa-etárias extremas. Também temos um Especial, recheado de dicas, sobre 
marketing digital e ferramentas online para uso das academias. Na coluna Academia Legal as ações da 
Associação para conter resoluções inconstitucionais contra academias e ainda uma estreia significativa 
para nós: a advogada Joana Doin, especialista no mercado de fitness, é o novo reforço da equipe jurídica 
da ACAD e passa a contribuir oficialmente com a revista.  

Você, empresário à frente de uma academia, programe-se para participar de nossos eventos, de nossas 
ações e fazer parte desse movimento de disseminação de boas práticas da nossa indústria. Venha conhecer 
os benefícios de fazer parte de uma Associação, de não lutar sozinho, de trocar saberes e experiências. 
Não fique de fora! O fitness nacional precisa de você, de todos e de cada um de nós.

Um abraço, 

gustavo Borges

Palavra do Presidente

gborges@acadbrasil.com.br
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Capa: extremos

Academias investem em 
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bebês e idosos.
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De um lado bebês com apenas meses de vida, que podem ser 
vistos como o público que vai frequentar as academias nas 
próximas décadas. Do outro, aqueles com mais de 60 anos, 
cuja expectativa de vida só aumenta e para os quais a atividade 
física virou recomendação médica e sinônimo de saúde. As 
faixas etárias extremas não só aparecem como nichos cada vez 
mais evidentes para o setor de fitness, como também já estão 
no radar de muitas academias, impulsionando o mercado e 
inspirando novos modelos de negócios.  

a vez
dos

extremos

Matéria de Capa

A partir dos dois meses de idade 

Cresce o número de academias com exer-
cícios só para crianças e que oferecem ma-
lhação até para bebês, com foco no desen-
volvimento psicomotor, cognitivo e social. 
A ideia não é criar bebês sarados, mas esti-
mular a prática da atividade física, ainda 

na primeira infância e fazer de cada pe-
queno um adulto ativo, o que pode mudar 
completamente o perfil do fitness mundo 
afora e contribuir para diminuir os índices 
de pessoas sedentárias, hoje uma questão 
de saúde pública. Um fator que tem in-
fluenciado a expansão dos negócios espe-
cializados nesse nicho é a maior consciên-
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cia por parte dos pais sobre os benefícios 
da inclusão de atividades estimulantes na 
rotina dos filhos. 

Com mais de 400 unidades, operando em 31 
países, a marca norte-americana The Little 
Gym é uma gigante do fitness e há apenas 
um ano inaugurou a primeira franquia no 
Brasil, em Vitória, Espírito Santo. Esse mo-
delo de negócios é voltado para pequenos 
de 4 meses a 12 anos, que já entram em uma 
rotina de treinos, com atividades aeróbicas e 
alongamentos, conduzidos por monitores e 
uso de equipamentos como circuitos e barras 
de ginástica olímpica. 

Concorrentes nesse nicho e, também, com 
origem nos Estados Unidos, a My Gym, 
marca presente em 20 países, tem unidades 
brasileiras em Goiânia, Florianópolis, São 
Paulo, São Luís e Fortaleza. Já a Baby Gym 
abriu a primeira academia no Brasil em 

2014, em Porto Alegre, uma aposta do em-
presário Lucas Silva e da esposa Laura, que 
não encontravam um local para aprimorar 
o desenvolvimento do filho de sete meses. 
Hoje, a marca conta com 16 unidades, em 
diferentes estados do Brasil, e não para de 
investir no nicho kids como sendo um mer-
cado em crescente expansão. 

Segundo Lilian Chateau, fisioterapeuta e 
psicomotricista da Baby Gym, o trabalho da 
academia se baseia em cinco pilares funda-
mentais para o desenvolvimento da criança: 
psicomotor, cognitivo, sensorial, emocional 
e social. “Em nossa rede, oferecemos ativida-
des psicomotoras e de estimulação sensorial. 
Acreditamos que os ambientes divertidos e 
lúdicos são especialmente propícios ao tipo de 
aprendizagem que os prepara para as aventu-
ras da vida. Damos às crianças um espaço se-
guro e inspirador para direcionar sua energia, 
criar confiança e desenvolver habilidades”.

extremos

Academias investem 
com sucesso em  
negócios voltados 
às faixas etárias  
extremas:  
bebês e idosos
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Academias investem em bebês e idosos

Lilian acredita que quanto mais cedo o ser 
humano começa a se exercitar em uma aca-
demia, mais chances ele terá de adotar essa 
prática como algo rotineiro, como um há-
bito para o resto da vida. “Os bebês, assim 
como os adultos, precisam se movimentar 
e para isso, devem ser estimulados. Partici-
par de atividades físicas favorece demais o 
desenvolvimento infantil e é a forma mais 
eficaz de garantir que o bebê se torne um 
adulto ativo e, portanto, com mais chances 
de ser saudável”. 

Essa também é a opinião da Profissional 
de Educação Física e empresária, Marce-
la Dada, à frente de uma das unidades da 
franquia. “Sempre atuei com Educação Fí-
sica voltada para a infância. Acredito que a 
orientação esportiva e o incentivo à prática 
da atividade física são a porta de entrada 
para uma vida que se mantenha saudável. 
Conheci a Baby Gym através do meu ma-
rido, que é médico e atua na saúde infantil, 
e decidi apostar nesse nicho, aliando tudo o 
que acredito a um trabalho que desenvolve 
práticas para que as crianças possam criar 
confiança e explorar suas habilidades”. 

Brasil também tem modelos 
próprios para os pequenos  

A Velox Fitness, do Rio de Janeiro, oferece 
para bebês e crianças aulas de balé, patina-
ção, circo, natação, judô, ginástica rítmica 
e patins. Mas o que chama atenção como 
estratégia de negócios é a aposta nas aulas 
de psicomotricidade. A academia incluiu 
na grade de horários aulas que podem ser 
experimentadas por mamães e bebês. A 
empresa é um exemplo bem-sucedido que 
trabalha com ofertas diversificadas e se 
mantém equilibrada, mesmo em momen-
tos de crise. 

Psicomotricidade é uma ciência que 
tem como principal objetivo promover 
o bem-estar psicológico do bebê e da 
criança em seus percursos naturais 
do amadurecimento. essa prática 
favorece a aprendizagem, a criatividade 
e a socialização, além de promover o 
desenvolvimento global (social, emocional, 
cognitivo e motor) do bebê e da criança, 
tornando-os mais seguros e confiantes.
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Capa

“Apesar de a demanda por aulas de psico-
motricidade estar em alta, a oferta no mer-
cado de academias ainda é restrita. Aposta-
mos nesse nicho porque consideramos que 
o estímulo à criança é muito importante 
desde os primeiros dias de vida. Também 
é comum elas entrarem em contato mui-
to rápido com brinquedos tecnológicos, 
assim acabam perdendo um pouco o con-
tato com os brinquedos de construção, 
responsáveis pelo desenvolvimento das 
partes motora e cognitiva. Com a correria 
do dia a dia e os apelos tecnológicos, a aula 
de psicomotricidade é uma oportunidade 
de conexão entre pais e filhos”, diz Viviane 
Kurtenbach, diretora-técnica da Velox. 

Segundo Viviane, a procura por ativida-
des voltadas para bebês e crianças aumenta 
quando os pais reconhecem a importância 
de uma atividade que favorece a apren-
dizagem e a socialização da criança, além 
de promover o desenvolvimento dos pe-
quenos. “A diversificação de atividades 
infantis na academia facilita a vida dos 
pais atraindo um número maior de clien-
tes tanto de crianças quanto de adultos. 
O ambiente na Velox tem se tornado cada 
vez mais propício ao desenvolvimento e a 

formação da criança. Trazemos atividades 
variadas desde os três meses com o intuito 
de ter uma gama de opções de estímulos 
diferentes que atendam à demanda tanto 
dos pais quantos dos filhos. Opção não fal-
ta dentro da academia para estimular esse 
público a ter uma vida mais ativa e saudá-
vel. Como oferecemos atividades para to-
das as idades conseguimos construir uma 
cultura de pessoas ativas, pois as crianças 
de hoje quando se tornarem pais, natural-
mente irão colocar os filhos para fazer al-
guma atividade desde cedo”.

Luana Capanema Petrocchi, mamãe de 
primeira viagem, procurou uma aula 
diferente na academia, para não ficar 
parada. “Num primeiro momento, a 
psicomotricidade me chamou a atenção 
como uma atividade, que eu pudesse levar 
minha filha junto. Mas hoje vejo que ela 
gosta muito, tem contato com outros 
bebezinhos e tem se desenvolvido: logo na 
primeira semana de aula, ela começou a virar 
de bruços. Tem muito estímulo nessa aula e 
toda vez que a Olivia retorna para casa, é só 
banho e ela já dorme, porque fica exausta. Eu 
aprendo como ajudar com os movimentos e 
posso repeti-los em casa”.    
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Mais sobre Psicomotricidade, com 
Gabriela Batista, Psicomotricista e 
Profissional de Educação Física. 

Como é a experiência de levar os 
recursos da psicomotricidade para o 
universo do fitness? 

Uma experiência inovadora e desafiadora. 
Tivemos que quebrar alguns paradigmas 
para inserir um conceito mais voltado para 
o desenvolvimento infantil. Antes a prática 
era direcionada à recreação e hoje, a procu-
ra é justamente para trabalhar com o bebê/
criança todos seus aspectos motores, cogni-
tivos e afetivos que foram pouco a pouco 
sendo construídos nesse universo fitness.

Quais são as vantagens para o bebê? 
Também há ganhos para as mães? 

A principal vantagem tanto para os bebês 
quanto para as crianças maiores é que am-
bos se tornarão indivíduos com uma maior 
gama de recursos para lidar com o mundo 
que os espera porque experimentaram, num 
ambiente seguro, muitas vivências corporais 
que ficarão registradas para serem acessadas 
mais à frente.  Já as mães amam essa aula, por-
que entendem a importância da qualidade 
do tempo dedicado ao bebê, levam para casa 
informações importantes de como estimulá
-lo de forma correta e têm a oportunidade de 

trocar ideias com outras 
mamães, formando 

uma rede de 
apoio.

O Brasil já é o quinto país mais sedentário 
do mundo. Você acredita que estimular a 
criança a se movimentar rotineiramente 
pode ajudar a transformá-la em um 
adulto mais ativo? 

A Psicomotricidade auxilia na percepção 
corporal e quando ensinamos, desde cedo, 
a criança a cuidar do seu corpo e a respei-
tá-lo ela levará esse conhecimento para a 
vida adulta e terá prazer em se movimentar 
porque foram esses registros que ficaram 
gravados. Se, juntamente a isso, ela tiver 
bons exemplos em casa, não tenho dúvidas 
de que isso se tornará um ótimo aliado ao 
combate do sedentarismo.

Academia com cara de clube 

Natação, balé, capoeira, ginástica rítmi-
ca, sapateado, jazz, bate-bola (atividades 
com bolas de diferentes tamanhos, pesos e 
texturas, que proporcionarão o desenvol-
vimento das habilidades motoras), circo 
(malabares, cama elástica, trapézio, tecido 
e trampolim. Toda a magia do circo para 
criança se exercitar, desenvolver a criati-
vidade, a concentração e autoconfiança), 
escalada, atletismo, mini-tênis, taekwon-
do, basquete, badminton. Ufa! Todas essas 
modalidades fazem parte do projeto Kids 
da academia Competition, de São Paulo. 
Modelo de clube, com espaços, atividades e 
profissionais dedicados especialmente para 
bebês e crianças. São sete diferentes pro-
gramas para crianças entre os seis meses e 
dez anos. Os três primeiros programas são 
voltados a crianças de até três anos, e en-
globam a estimulação por meio da música, 
de aulas de natação e de baby soccer, um fu-
tebol adaptado que conta com a participa-
ção dos pais. Crianças a partir dos quatro 

Academias investem em bebês e idosos
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anos já podem frequentar aulas de atletis-
mo, tênis, capoeira, escalada e circo.

Para Flavia Brunoro, diretora operacional da 
rede, o segmento marca o início da relação de 
confiança dos clientes com a academia. “E o 
resultado é a retenção. Atualmente, 90% dos 
bebês continuam na academia com o passar 
do tempo, nas atividades voltadas a kids e 
teens. Quanto aos pais, percebemos que eles 
buscam praticar atividade física no mesmo 
lugar dos filhos, não só pela comodidade, 
mas também para acompanhar sua evolução. 
Acreditamos que o sucesso depende da com-
petência do corpo técnico. Por isso, investi-
mos constantemente em treinamentos e na 
programação de atividades que garantam a 
evolução consistente do desenvolvimento in-
fantil”, garante Flavia. 

Quem entra no Shopping Leblon, no Rio 
de Janeiro, se depara com um quiosque de 
atendimento sobre uma das mais recentes 
novidades da rede Bodytech: um centro 
de treinamento para bebês. Atualmente, a 
marca atende 2 mil crianças, representan-
do 1,8% do seu total de clientes e decidiu 
apostar e investir ainda mais no que a em-
presa considera a formação de um novo 
público praticante de atividades físicas: o 
futuro das academias. A primeira unidade 
da Bodytech Babies & Kids oferece as op-

ções de psicomotricidade, musicalização e 
natação para os bebês. Já para as crianças, 
aulas de balé, lutas, além de ioga kids, cross 
kids e ninja parkour – atividade inspirada 
na parkour, criada na França, com o ob-
jetivo principal de superar obstáculos por 
meio da movimentação rápida, com uma 
sequência de saltos, corrida e escalada da 
maneira mais eficiente possível. 

Segundo Eduardo Netto, diretor técnico e 
um dos sócios na rede Bodytech, o obje-
tivo desta aposta é estabelecer um centro 
de formação esportiva infantil, onde as 
crianças possam construir e desenvolver 
uma relação saudável com a atividade físi-
ca, desde os primeiros meses de vida. “Para 
isso, contamos com uma equipe multidis-
ciplinar, que inclui gestores, pedagogos e 
educadores físicos com mais de 20 anos de 
experiência”. 

Ficar longe do filho não é mais 
argumento para afastar as 
mamães da academia 

Em Curitiba, duas opções de academias 
que oferecem exercícios especialmente 
para mães e bebês acabam com as descul-
pas das mulheres com filhos pequenos que 
querem malhar e não têm com quem dei-
xar as crias. A moda são as aulas em que 
os bebês acompanham as mães e algumas 
vezes são até usados como peso durante a  

Capa
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atividade física. Além dos benefícios físi-
cos para mãe e dos estímulos para as crian-
ças, os exercícios com o bebê estreitam os 
laços afetivos entre mãe e filho. 

No estúdio de pilates Plena Vita, as mães 
podem trocar o bebê ou dar de mamar a 
qualquer momento. Os exercícios são pen-
sados para que as mulheres fortaleçam 
membros superiores e inferiores, e para 
que os bebês possam ser mais um incenti-
vo. “As crianças agem como resistência, em 
muitos exercícios, e, por isso, a força que 
a mãe faz no aparelho é a mesma ou até 
maior”, diz Renata Magierski da Costa, 
empresária à frente do estúdio. 

Logo no primeiro mês de vida, bebês, em 
companhia das mães, podem fazer o trei-
namento funcional no Espaço Quality 
Mulher. “A mãe que quer fazer uma ati-
vidade f ísica, trabalhar a volta do tônus 
muscular do assoalho pélvico, não precisa 
deixar o f ilho com ninguém. O carrinho 
do bebê é usado no alongamento. A socia-
lização com outras mães evita a depressão 
pós-parto, o que garante mais saúde para 
as mulheres”, diz a proprietária do espaço 
Carol Sares.

Irmãs investem em academias 
para crianças

A nutróloga Gabriela Coutinho 
e sua irmã, a anestesista Rafaela 
Coutinho, decidiram abrir uma 
academia para crianças, em Cuia-
bá, depois de observarem o au-
mento dos índices de obesidade 
infantil e a falta de lugares espe-
cíficos para os pequenos se exerci-
tarem na capital mato-grossense. 
Depois de muito pesquisar sobre 
o mercado de fitness, as médicas 
optaram por trazer a franquia 

Hora do Recreio, com treinos funcionais e 
aulas lúdicas, especialmente para crianças 
de dois a doze anos de idade. 

A academia Hora do Recreio foi criada 
em Teresina, no Piauí, por um empresário 
e uma Profissional de Educação Física. A 
marca brasileira é um modelo de negócio 
que tem crescido por meio do sistema de 
franquia. Atualmente conta com sete uni-
dades, nos estados do Piauí, Alagoas, Pará, 
Mato Grosso, Pernambuco, Maranhão e 
Minas Gerais. Todas as turmas são acom-
panhadas por Profissionais de Educação 
Física, que recebem treinamento oferecido 
pela franquia, já que todas as aulas são pa-
dronizadas seguindo a metodologia aplica-
da por toda rede. 

 “As mães dos nossos clientes reclamavam 
que não tinham onde colocar as crianças 
para praticar atividade física, além de balé, 
para meninas, e natação para os meninos, 
e mesmo assim só acima de 4 ou 5 anos 
de idade. Nossa aposta foi nesse modelo 
que traz uma filosofia mais adequada para 
crianças. Os equipamentos vão de mate-
riais de circuitos à parede de escalada e ti-
rolesa. A prática de exercícios para crianças 
é recomendada além do lazer, associando 
as atividades físicas para ajudar no desen-
volvimento da saúde e para estimular a 

Academias investem em bebês e idosos
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manter esse estilo de vida saudável na fase 
adulta”, diz Gabriela.

Idosos: um nicho crescente 
no mercado fitness

Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, nos últi-
mos dez anos, o Brasil ganhou 8,5 milhões 
de cidadãos acima dos 60 anos. Essa parce-
la da população deve chegar a 38 milhões 
em 2027. Em 2060, 26,7% da população 
deverá ter 65 anos ou mais. A expectativa 
de vida do brasileiro também só aumenta. 
Hoje, a média é de 75 anos, mas esse núme-
ro pode subir ainda mais. A Organização 
das Nações Unidas - ONU estima que até 
2050 a média de idade chegue a 81 anos no 
Brasil. O envelhecimento populacional é 
um fenômeno global, o que não é diferen-
te para o cenário brasileiro. Por outro lado, 
os idosos já ocupam a terceira posição de 
maior atividade econômica do mundo, 
movimentando cerca de US$ 7,1 trilhões 
ao ano, segundo estimativa do Bank of 
America Merrill Lynch. E a terceira ida-
de já é uma parcela significativa na mo-
vimentação da economia brasileira. Mas 
como a sociedade está se preparando para 
o aumento da expectativa de vida e para se 

tornar mais envelhecida? Se depender de 
algumas academias do país, quem quiser se 
preparar para enfrentar a terceira idade na 
melhor forma já tem o fitness como aliado.  

Na pesquisa de tendências do American 
College para 2019, atividades para pessoas 
com mais de 60 anos está em 4º lugar no 
ranking das dez principais apostas. Segundo 
o levantamento, é um dos nichos que mais 
cresce. Portanto, empresários de academias 
têm em mãos a oportunidade de ajudar as 
pessoas a viverem de forma mais produtiva 
e por mais tempo. Isso mesmo: é um nicho 
de mercado que tem chamado a atenção de 
cada vez mais empresários brasileiros. De 
olho nesses dados, Carlos Pascotto investiu 
na Vincere, especializada no público acima 

de 40 anos, com duas unidades em São 
Paulo: Moema e Itaim Bibi. 

Para aquele idoso com problemas de 
saúde, a Vincere oferece cuidados es-
peciais, com uma equipe atenta às mais 
diversas patologias crônicas ou agudas, 
para que o plano de treino seja o mais 
adequado. Já o idoso que se sente bem 
e saudável pode acompanhar um treino 
com mais liberdade, mas sempre com 
profissionais dedicados à disposição. 

“A maior parte do nosso público é de 
pessoas que estavam sedentárias e que 

Capa
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têm receio de se lesionar”, diz Pascotto. 
A academia atende pessoas a partir de 40 
anos, mas a média de idade é de 58 anos. O 
empresário afirma que o investimento ini-
cial no negócio foi de cerca de R$ 350 mil. 
“Atingimos o ponto de equilíbrio finan-
ceiro no sexto mês, quando a previsão era 
no décimo. Esperávamos que o retorno do 
investimento fosse de 36 meses, mas com o 
sucesso do negócio revisamos o prazo para 
28 a 30 meses”.

Outra empresa é a B-Active, de São Pau-
lo. Fundada pelo médico Benjamin Ap-
ter, a rede tem duas academias próprias e 
quatro franquias, com uma média de 200 
clientes por unidade. Os treinos são reali-
zados com fisioterapeutas especializados 
em exercícios físicos, que atendem até três 
clientes por sessão. A B-Active possui con-
vênios com alguns planos de saúde, o que 
também tem se apresentado uma tendên-
cia no mercado mundial do fitness. 

“Nós nos associamos a faculdades de ou-
tros países para produzir os equipamentos 

com foco na terceira idade; depois, com-
pramos as patentes. O crescimento do ne-
gócio foi muito rápido: começamos com 
seis equipamentos e atualmente temos 60. 
É um público no qual vale a pena investir”, 
diz Apter. 

Já a Viver Academia aposta nos mimos 
para atrair quem já passou dos 60 anos. 
Músicas como clássicos da velha guar-
da em som ambiente, espaço adaptado, 
modalidades como musculação, ergome-
tria, ioga, pilates, osteopatia, acupuntu-
ra e danças. Também enxergaram como 
oportunidade o acompanhamento nu-
tricional e psicológico especializados. Há 
uma forte preocupação com trabalho de 
fortalecimento muscular, ósseo e cardior-
respiratório, exercícios voltados para a 
restauração do equilíbrio, do alívio das 
dores e controle de glicose no sangue. O 
que mostra que para atuar junto ao pú-
blico idoso é preciso investir em um aten-
dimento multidisciplinar e especialmente 
capacitado, para que se possa oferecer um 
trabalho personalizado.

Academias investem em bebês e idosos
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Na academia Viva Água, no Maranhão, 
quase metade dos clientes são idosos. O co-
ordenador da empresa, Eduardo Roberto, 
acredita que a crescente procura desse pú-
blico por atividade física se dá não só por-
que o Brasil é um país que está envelhecen-
do rapidamente, em função do aumento 
da expectativa de vida, mas também por-
que as pessoas, e principalmente os idosos, 
estão aderindo à mudança de hábitos para 
ter mais saúde e qualidade de vida.

“Existem aqueles clientes que buscam mais 
definição corporal (fitness) e aqueles que 
estão a procura de mais qualidade de vida 
(wellness). Os idosos vêm para a academia 
não porque querem ter um corpo ‘sarado’, 
mas sim porque querem ter uma vida me-
lhor, mais saudável e mais ativa. Muitos de-
les têm indicação de um médico como for-

Vantagens de se investir neste nicho

•	 Uma das tendências do fitness mundial é ter cada vez mais academias 
de nicho, portanto, ser especializado é bom. 

•	 É possível oferecer um atendimento mais personalizado que garanta 
resultados para o cliente, o que permite um ticket médio mais alto. 

•	 Ter	um	público-alvo	específico,	possibilita	estratégias	de	comunicação	
mais assertivas. 

•	 É	 um	 público	 que	 pode	 representar	 maior	 fidelização,	 já	 que	 para	 os	
idosos, a prática de exercícios físicos está associada à prescrição 
médica, ou de prevenção ou de tratamento.

•	 Com o aumento da expectativa e da qualidade de vida, as pessoas idosas 
praticam exercícios físicos como forma de melhorar o bem-estar físico 
e mental.

•	 A maioria das pessoas da terceira idade possui tempo para investir em 
si mesmo e é justamente isso que faz com que este público procure por 
academias. 

ma de tratamento de alguma doença ou até 
mesmo prevenção”, explica o coordenador, 
acreditando que a tendência é o mercado 
de fitness voltado para o público da terceira 
idade despontar daqui para frente.

Já prevendo este aumento, Eduardo inves-
tiu em técnicas diferenciadas para os ido-
sos com atividades de menor impacto e 
um ambiente que proporcione um espaço 
de convivência. “Contratamos profissio-
nais especializados, que os acompanham 
nos exercícios, sempre atentos às reações 
ao estímulo físico. Aferimos a pressão arte-
rial durante a atividade. Também criamos 
uma turma de Treinamento Funcional só 
para idosos, que é voltada para o condicio-
namento físico, trabalhando o equilíbrio e 
bom funcionamento do corpo”.

Capa
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O que não pode faltar em uma academia para idosos

• É preciso que o time de atendimento seja treinado e tenha paciência para 
esclarecer as dúvidas mais comuns a um público que já passou dos 60 anos. 

• Lembre-se de disponibilizar instalações acessíveis como rampas ou 
elevadores. Muitas vezes a academia precisa adaptar seus espaços para 
receber esse público.

• Crie espaços convidativos, para além das salas de atividades físicas. Um 
lounge para convivência social é interessante para a sociabilização. 

• A localização é um ponto fundamental quando um serviço é voltado para os 
idosos. Procure optar por lugares com acesso facilitado.

• O cliente da terceira idade precisa ser ouvido, com muita calma. Esteja 
sempre à disposição e tenha funcionários que estejam sempre prontos para 
ouvi-los.

• É preciso contar com Profissionais de Educação Física que saibam criar 
programas de treinamento que sejam adequados às condições e limitações 
do idoso.

PROGRAMAÇÃO

29 DE AGOSTO

10h30 - Abertura
13h00 - Palestras
20h00 - Coquetel
00h00 - Encerramento

LOCAL

Villa Blue Tree 
Rua Castro Verde, 266 
Chácara Santo Antônio
São Paulo – SP

28 DE AGOSTO

10h30 - Abertura
13h00 - Palestras
22h00 - Encerramento

Para mais informações, acesse:
www.lifefitness-experience.com.br

0800.773.8282 | vendasbr@lifefitness.com

2019

BENCHMARK • CONHECIMENTO 

NETWORK • NOVIDADES • TECNOLOGIA

Após o grande sucesso das 3 edições, venha participar da 4ª edição do Life Fitness Experience em São Paulo! 
Conheça em primeira mão as novidades do nosso portfólio de marcas - Life Fitness, Cybex, Indoor Cycling Group 
e SCIFIT, além de conferir as tendências do mercado fitness, assistir palestras técnicas e de gestão, fazer 
networking, entre outras atividades.

DIAS 28 E 29
DE AGOSTO
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Atualmente, a internet está incorporada à 
sociedade de tal forma que é quase impossível 
imaginar a vida cotidiana sem ela. Desde algo 
simples, como descobrir o telefone da pizzaria 
e conversar com um amigo do outro lado do 
mundo, até uma ação mais elaborada, como 
realizar pesquisas de opinião pública ou 
desenvolver um software de gestão de projetos, 
tudo passa pela internet. A procura por serviços 
e produtos, assim como a maior parte de tudo 
o que é consumido, já está no ambiente digital. 
Não à toa, é cada vez mais comum ver as pessoas 
conectadas em seus celulares, com o mundo ao 
alcance dos dedos. No universo do fitness, isso 
não é diferente. 

Neste cenário, o chamado marketing digital 
– conjunto de ações feitas em diversos meios 
digitais com o objetivo de promover empresas e 
produtos – é um caminho oportuno e decisivo 
a ser adotado por academias de todos os portes 
e perfis. Alguns dos números no quadro ao lado 
corroboram para o fato de que o marketing digital 
mudou a maneira como empresas utilizam a 
tecnologia na promoção de seus negócios. Assim, 
trabalhar de forma estratégica a comunicação no 
ambiente digital é imprescindível para o mercado 
de fitness.

admirável mundo 4.0:  
fitness  100% conectado
Você usa ferramentas online de forma 
estratégica em sua academia?

O orçamento de mídias digitais deve 
dobrar nos próximos 5 anos  (Fonte: 
WebDAM.com).

87% dos usuários de internet 
possuem um smartphone (Fonte: 
Global Web Index).

O inbound1 marketing  gera 54% mais 
leads (clientes) do que o outbound 
marketing (Fonte: WebDAM.com). 

3 milhões de anunciantes usam o 
Facebook para alcançar os seus 
consumidores (Fonte: AdWeek).

O Instagram passou a marca de 200 
mil anunciantes 5 meses após abrir 
a sua plataforma de anúncios (Fonte: 
AdWeek). 

93% das decisões de compra são 
influenciadas pelas mídias sociais 
(Fonte: Ironpaper).

Profissionais de marketing que 
priorizaram trabalhar com blog têm 
13 vezes mais chances de obter ROI2  
positivo (Fonte: Socialemedia).

1 Inbound Marketing significa marketing de atração e consiste em um conjunto de estratégias de marketing que visam atrair e converter clientes 
usando conteúdo relevante. A empresa não vai atrás de clientes, mas explora canais como mecanismos de busca, blogs e redes sociais para ser 
encontrada. Já o Outbound Marketing pode ser definido como a estratégia tradicional de marketing (com uso de outdoors e banners em sites, 
propagandas de rádio e TV.), em que a marca é ativa no processo de prospecção de clientes.
2 ROI – do inglês Return Over Investment, retorno sobre o investimento, é a relação entre a quantidade de dinheiro ganho como resultado de 
um investimento e a quantidade de dinheiro investido.

especial
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4 vantagens do marketing digital sobre o 
marketing offline tradicional

“O objetivo deste roteiro que 
preparei especialmente para a 
ACAD é mostrar na prática 
como fazer o gestor compreen-
der a importância do marketing 
digital para o desenvolvimento do 
negócio, tendo como referência 
os grandes cases de sucesso do 
mundo digital para as academias, 
mostrando as soluções e conceitos 
que devem ser buscados de uma 
forma simples e com resultados 
assertivos através da sua presen-
ça nas redes sociais e inbound 
marketing. Que cada empresário 
do fitness possa entender que não 
é preciso um investimento ab-
surdo para começar a engajar no 
digital, mas que é preciso começar 
urgentemente”, explica Isabela.

Segmentação mais precisa – ao contrário do marketing  
offline, em que muitas vezes é impossível precisar 
exatamente para qual audiência se está falando, o 
marketing digital permite um nível de segmentação 
muito mais preciso do público-alvo. Isso porque é 
muito mais fácil monitorar a atividade dos usuários 
na internet – hábitos de consumo, preferências e 
gostos pessoais, trajetória profissional etc. Assim, é 
possível segmentar de forma bem específica as pessoas 
para quem a academia quer anunciar, o que permite 
personalizar ações e, por consequência, ter um público 
mais identificado e provavelmente mais fiel. 

Mensuração dos resultados mais clara e apurada 
– assim como o marketing digital permite que a 
academia determine com muito mais precisão o perfil 
do seu cliente, é possível monitorar com a mesma 
precisão os resultados das ações. Enquanto a empresa 
que faz um anúncio na televisão aberta tem mais 
dificuldade de enxergar com clareza o quão rentável 
foi o investimento, o marketing digital permite que 
se saiba exatamente o que dá retorno e se aquele 
retorno está conseguindo pagar o investimento inicial. 
Nesse aspecto, ferramentas como o Google Analytics 
(ferramenta de análise gratuita do Google para 
monitorar sua atuação) ajudam muito a mensurar os 
resultados das estratégias.

Preço – no decorrer do tempo, o preço para se fazer 
marketing offline ficou muito alto. Anúncios de 
televisão, rádio e mídia impressa custam caro e não fica 
muito claro se o investimento está fazendo sentido. O 
marketing digital exige um mínimo de investimento, 
mas que pode ser muito mais barato do que o marketing 
offline. Não à toa, as estratégias online ocupam hoje 
grande parte das estratégias de marketing da maioria 
das empresas.

Agilidade de implementação – a internet é, em sua 
essência, ágil e democrática: em poucos segundos, 
se tem acesso a praticamente qualquer pessoa e 
informação, que de outra forma estaria a muitas horas 
de distância e custaria muito mais caro chegar até ela. 
Essa agilidade também se dá com o marketing digital: 
hoje, apenas com um computador, muita vontade 
de aprender e acesso à internet, um número cada vez 
maior de pessoas consegue implementar técnicas e 
estratégias de marketing digital em seus negócios. 
Isso porque há uma infinidade de ferramentas online à 
disposição – muitas delas gratuitas.  

Para contribuir com os gestores 
de academias quanto ao uso de 
tecnologias online que podem 
fomentar ainda mais os negócios 
do fitness no Brasil, a equipe da 
Revista ACAD conversou com 
Isabela da Cunha, consultora 
de marketing digital da agência 
360DBI, que preparou um 
verdadeiro roteiro de dicas 
práticas e ferramentas digitais para 
usar em academias. 1 

2
3
4
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Muitos recursos e caminhos podem ser adotados como estratégias de marketing digital. Neste 
passo a passo, Isabela propõe um foco em ações de captação e de retenção de clientes, como 
pode ser visto a seguir. 

Ações de captação de clientes 

Quatro ações podem ser consideradas imprescindíveis e um bom ponto de partida para que 
uma academia possa usar o ambiente digital a seu favor, na hora de encontrar e conquistar clien-
tes. E o melhor: todas gratuitas!

fazer parte da plataforma do google para estabelecimentos físicos é o primeiro passo 
para colocar, literalmente, uma academia no mapa. é por meio desta ferramenta que a 
academia passa a ser referenciada no google maps, aparecendo como dica de esta-
belecimento, em uma determinada região, para todos que fizerem buscas ou mesmo 
que digitarem um endereço de destino, nas proximidades da academia. é importante 
que as pessoas saibam onde está localizada sua academia para que a veja como 
opção, afinal de contas, a maioria dos consumidores prefere treinar perto de casa 
ou do trabalho, portanto, procura – muitas vezes no google maps, dicas de estabe-
lecimentos nas proximidades de onde mais circula. uma vez cadastrada no google 
Meu Negócio, também há mais chance de a academia figurar na tão sonhada bus-
ca orgânica – e gratuita – do google.

para criar sua conta, acesse: www.google.com.br/business  

1a Ação – abrir uma conta no Google Meu Negócio.

2a Ação – ter um site moderno e atualizado.
Com a indiscutível força das redes sociais, muitos empresários acreditam 
que ter um site de sua empresa é algo obsoleto. ledo engano. um site bem 
estruturado, com fácil navegação, bom conteúdo e informações relevantes 
tem grande importância em estratégias de comunicação digital. é nesse es-
paço que são reunidos o histórico da academia e todas as ações da empre-
sa no ambiente digital. Além das informações “quem somos”, “modalidades 

oferecidas”, “grade de aulas e horários”, “localização e contatos”, ter fotos de 
qualidade é um recurso muito importante. vale a pena contratar um fotógrafo 
profissional para documentar e registrar o espaço, a academia e as atividades 
realizadas. As fotos precisam ser humanizadas, com pessoas nos treinos. é 
fundamental desenvolver um conteúdo próprio sobre aquilo que diferencia a 
academia.  

Especial
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Com bons conteúdos e uma boa otimização em seo (search engine 
optimization, ou otimização de mecanismo de Busca), o blog é a me-
lhor maneira de se conseguir tráfego para um site.  muitas vezes, o 
blog é a porta de entrada de futuros clientes. portanto, é importante 
que o blog de sua academia conquiste a atenção do usuário. só 
assim esse usuário se tornará um Lead e, futuramente, um cliente. 
o importante é que você planeje bem suas pautas: não basta pro-
duzir conteúdo sobre temas aleatórios, ele precisa ser estratégico 
para gerar valor para sua audiência; ter cadência nas postagens: 
é importante manter um ritmo de produção bem definido, e pos-
tar pelo menos uma vez por semana, de preferência nos mesmos 
dias, para que seu público comece a esperar por suas postagens; e otimizar o texto para o 
Google: siga as boas práticas de SEO, como, por exemplo, definir palavras-chave relevantes 
para o seu mercado nas suas páginas do blog. 

Hoje, o facebook é usado por um público de uma faixa etária acima dos 
30 anos, enquanto o Instagram reúne um perfil jovem de consumidores.  
é preciso posicionar sua academia, entender qual a rede social que se conecta  
melhor com o seu público. quando se fala em facebook e instagram, é preciso 
também levar em conta a produção de conteúdo. os próprios gestores e empre-
sários à frente das academias podem gerar os textos, as imagens, o conteúdo 
que será postado. quem melhor do que você mesmo para saber tudo o que a sua 
academia é?! 

3a Ação – ter um blog é indispensável! 

4ª Ação – marcar presença nas redes sociais. 

algumas dicas para postagens: 

Criar uma lista com temas 
e um calendário de postagens 

facilita o trabalho. 

Por que sua academia deve ser 
escolhida? O que ela tem de 

diferente? 

Vale postar rotina de 
treinos, como um projeto de 
emagrecimento, para incentivar 

as pessoas a treinar.

As pessoas também adoram ver nas 
redes conteúdos consistentes, que 

contém uma história. 

Também é um convite aos curiosos 
postar mitos e verdades, o que é 

certo e errado no fitness. 

Muitas pessoas entram em uma 
academia com um objetivo: “eu quero 
perder 15 quilos”, “vou me preparar 
para correr uma maratona”, “quero 
me tornar mais saudável”. Por que 
não, trazer esses objetivos para as 
redes sociais da academia, traçar 
planos reais como incentivo e criar 
até competições a partir dos desejos 

dos clientes? 
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Tanto no site, em blogs e nas redes sociais, o 
uso de vídeos tem um forte apelo de comu-
nicação. Em 2017, mais de 50% de todo o 
tráfego mobile da internet já era composto 
por vídeos e ter um vídeo em uma página 
de produto aumenta em até 85% a intenção 
de compra, por reforçar a confiabilidade do 
produto para o cliente. É possível utilizar 
vídeos tanto como suporte para outro 
canal, como o blog e as redes sociais, por 
exemplo, como criar canais específicos para 
vídeos, como um canal no YouTube. Ou 
ainda combinar as duas estratégias. 

Também é imprescindível usar com máxi-
ma frequência e explorar as várias possibili-
dades dos stories – recurso que permite que 
os usuários compartilhem seus momentos 
com fotos e vídeos personalizados com 
emojis, desenhos coloridos feitos a mão, 
textos e até música de fundo. Efeito boome-
rang e enquetes são cada vez mais usados 
por pessoas que estão online e postam seus 
stories.   

O uso de uma boa ferramenta de agenda-
mento de publicações e monitoramento 
para mídias sociais é imprescindível para 
a execução da estratégia. Através dela, é pos-
sível manter um calendário de publicações, 
que pode estar integrado com o calendário 
de publicações do seu Blog, e acompanhar 
as estatísticas das suas publicações com agi-
lidade, o que se torna uma vantagem para 
agir com rapidez e otimizar cada vez mais 
as suas publicações. O software utilizado na 
gestão de mídias sociais da Resultados Di-
gitais é o RD Station, que possui ferramen-
ta de publicação nas redes sociais.

Sobre o WhatsApp, o ideal é que não se use 
abordagem direta para captação, não enviar 
publicidade, anúncio ou algo do gênero, 
principalmente se a academia não tem uma 
“relação” com essa pessoa e se o contato 
vem de uma lista de não-clientes.

Ações de retenção de clientes

1ªAção

2ªAção

explorar o WhatsApp é 
estratégico para retenção!

Usar o Google Forms 
para conhecer o 
público da academia

[

[

[

[

A pessoa já é cliente da academia, conhece os 
instrutores, já frequenta as aulas, então pode 
receber abordagens de quem, da academia, 
tem contato direto e diário com esse cliente. 
o empresário, o gestor, precisa contar com a 
participação da equipe para estas estratégias 
de marketing digital. uma sugestão é a 
formação de grupos por afinidade: clube de 
corrida, treino funcional, turma da dança, 
novidades sobre natação. é importante que 
o responsável pelo gerenciamento do grupo 
esteja atento ao que vai postar e como vai 
conduzir a comunicação com os participantes, 
sempre filtrando quanto às temáticas, para 
que estejam de acordo com o interesse das 
pessoas do grupo.

essa ferramenta permite que a empresa 
investigue, pesquise sobre o seu público 
e conheça seu cliente. é um serviço 
gratuito para criar formulários online, 
com o qual o usuário pode produzir 
pesquisas de múltipla escolha, fazer 
questões discursivas, solicitar avaliações 
em escala numérica, entre outras opções. 
A ferramenta é ideal para quem precisa 
solicitar feedback sobre algo, organizar 
inscrições para eventos, convites ou pedir 
avaliações. é muito importante para que 
a academia possa entender as demandas 
dos clientes. para acessar:  https://www.
google.com/forms/about/.

Especial



25www.acadbrasil.com.br

Com todas essas dicas de ferramentas de uso gratuito, intuitivas e de fácil acesso, os 
gestores de academias – microgyms, grandes redes, estúdios, especializadas ou com 
multi-atividades – não têm mais desculpas para entrar de vez no ambiente online, 
conectar suas empresas e usar o máximo de recursos do marketing digital.  
Bem-vindos ao admirável mundo 4.0. 
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A pessoa já é cliente da academia, conhece os 
instrutores, já frequenta as aulas, então pode 
receber abordagens de quem, da academia, 
tem contato direto e diário com esse cliente. 
o empresário, o gestor, precisa contar com a 
participação da equipe para estas estratégias 
de marketing digital. uma sugestão é a 
formação de grupos por afinidade: clube de 
corrida, treino funcional, turma da dança, 
novidades sobre natação. é importante que 
o responsável pelo gerenciamento do grupo 
esteja atento ao que vai postar e como vai 
conduzir a comunicação com os participantes, 
sempre filtrando quanto às temáticas, para 
que estejam de acordo com o interesse das 
pessoas do grupo.

essa ferramenta permite que a empresa 
investigue, pesquise sobre o seu público 
e conheça seu cliente. é um serviço 
gratuito para criar formulários online, 
com o qual o usuário pode produzir 
pesquisas de múltipla escolha, fazer 
questões discursivas, solicitar avaliações 
em escala numérica, entre outras opções. 
A ferramenta é ideal para quem precisa 
solicitar feedback sobre algo, organizar 
inscrições para eventos, convites ou pedir 
avaliações. é muito importante para que 
a academia possa entender as demandas 
dos clientes. para acessar:  https://www.
google.com/forms/about/.

o e-mail é a forma de contato que permite que a academia aborde pessoas 
que não são clientes, que faça contatos mais institucionais, comunique a 
agenda de eventos e convide para uma visita à academia, para experimentar 
um treino e conhecer as instalações. é uma ferramenta que concentra 
o envio de e-mails para uma base de contatos. Até 2 mil contatos é um 
serviço gratuito e é intuitiva e bem fácil de se usar. esse recurso pode ser 
estratégico para retenção, uma vez que é uma forma de manter ativado o 
contato com quem já é cliente. muitas pessoas reclamam que pagaram um 
plano anual para a academia, malhavam três vezes por semana, deixaram 
de frequentar e a academia nunca mais entrou em contato. é preciso haver 
uma abordagem para quem deixa de ir, saber o que houve, resgatar esse 
cliente, entender suas necessidades. um acompanhamento pode ser a 
chave para a fidelização. Para acessar: https://mailchimp.com/

trata-se de uma plataforma de gerenciamento de projetos individuais ou em 
equipe. usa listas e quadros de tarefas, atribuindo status para cada ação. ideal 
para quem recebe muitas solicitações o dia todo e precisa organizar o que 
fazer, qual a prioridade, em quando tempo as tarefas devem ser realizadas. 
é possível colocar todas as solicitações, pendências, tarefas, grau de 
urgência, prazos e status em uma única plataforma. Contribui para melhorar 
performance, desempenho da equipe. para acessar https://trello.com/pt-Br.
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JosÉ aldo da silva 
oliveira JÚnior

Há trinta anos atuando no mercado 
de fitness, Saturno de Souza, diretor 
de educação corporativa do grupo Bio 
Ritmo-Smart Fit, é especialista em 
liderança educadora, gestão sistêmica 
e em análise de cultura organizacional. 
Já ministrou aulas, cursos e palestras 
em países da Ásia e da América Latina 
e nas principais convenções de fitness 
do Brasil. Mas para além de toda a 
capacitação técnica de Saturno, está 
um lado humanístico que o difere. 
Não à toa, ele já foi chamado de 
encantador de equipes. 

Como é trabalhar com pessoas 
e inspirá-las?

A realidade está mudando rápido, 
mas ainda é difícil desenvolver algum 
trabalho sem ter que conviver com 
outras pessoas. Então, o normal é 
trabalhar com pessoas, depender 
delas, contar com elas, conviver com 
elas para a entrega de um resultado. 
A educação tecnicista que todos nós 
recebemos não considera o impacto 
das relações em nossos fazeres. Assim, 
normalmente, só depois que sofremos 
com o insucesso que o fator humano 
pode gerar, é que acordamos para essa 
necessidade. Inspirar pessoas tem a 
ver com elas, com a equipe, e não com 
os desejos dos líderes. Se o líder não 
compreender que cada ser humano 
opera a partir do que quer conservar, 
ele terá que criar um montão de 

regras para que as pessoas façam o que é 
preciso ser feito, mas regras não geram 
engajamento, não geram doação do que há 
de melhor no ser humano em prol de uma 
causa.

Quais são os principais erros que o 
setor de fitness comete em termos 
do lidar com equipes?

O fitness comete os mesmos erros dos 
demais setores, pois colocam na liderança 
aqueles com o maior domínio da 
especificidade técnica. Isso nem sempre 
garante a promoção de uma pessoa capaz 
de liderar alguém além de si mesmo, o que 
leva o indivíduo promovido do seu nível 
de excelência, que é a especificidade, para 
o seu nível de mediocridade, aquilo que 
faz em um padrão médio. É fundamental 

saturno
de souza
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que se tenha em mente a máxima: liderar 
alguém além de si mesmo.

É possível criar uma conexão entre 
propósitos individuais e coletivos 
nas academias?

Não só é possível, como esse é o desafio 
do líder. Enquanto essa conexão não é 
construída, as pessoas estarão cuidando 
do que é importante para elas, algo que 
na maioria das vezes, não é o mesmo 
que o negócio está buscando. Conectar 
mentes e corações depende de, antes de 
mais nada, que o líder declare de forma 
objetiva ao que o negócio se propõe, qual 
contribuição quer gerar para os clientes, 
colaboradores, comunidade e até quem 
sabe, para o mundo. Com base nessa 
declaração, cada indivíduo poderá, a partir 
de sua compreensão e realidade, decidir 
se quer abraçar essa causa e se, a mesma, 
conversa com o seu propósito pessoal. 
Mas isso depende de que as pessoas vejam 
verdade nos olhos, coração e mente das 
lideranças, caso contrário, o efeito será 
o oposto do desejado, como já vimos 
acontecer com diversos líderes e negócios 
ao redor do mundo. Quando se cria um 
propósito comum é possível mobilizar as 
pessoas para que elas também sirvam ao 
coletivo, ao outro, ao setor, ao cliente, que 
espera mais do que apenas usar o melhor 
equipamento. Precisamos nos perguntar 
qual a contribuição que damos às pessoas 
mais próximas e ao mundo a nossa volta.

Como você vê o papel da ACAD e a 
importância da Associação?

A ACAD surgiu a partir da máxima “a 
união faz a força”, pois no Brasil é muito 
difícil conduzir um negócio, é um país de 
sistemas complexos e desafiadores. Peque-

nos negócios e administradores inex-
perientes sofrem muito até entender 
como essa roda gira, e os grandes se sen-
tem isolados no setor. A Associação em-
podera o setor, dá visibilidade e atua na 
prevenção dos problemas relacionados 
ao sistema, sem esperar que o problema 
surja ou esteja instaurado. A ACAD 
confere uma imensa oportunidade para 
o empresário entender a melhor forma 
de, a partir do mercado, de outras visões 
e de boas práticas já experimentadas, 
desenvolver seu próprio negócio. O 
papel da Associação é unificar soluções 
e direções para apoiar esses empresários 
que querem prestar um serviço cada vez 
melhor à sociedade e ter sucesso em seu 
negócio. 

Que dicas você daria aos gestores 
do fitness brasileiro?

Albert Einstein disse: “Nenhum proble-
ma pode ser resolvido pelo mesmo grau 
de consciência que o gerou”. Acredito 
que os gestores à frente das academias 
devem olhar e se inspirar além do 
próprio setor. Olhar as soluções que 
outros mercados estão utilizando para 
problemas semelhantes, pensar fora da 
caixinha fitness. Além disso, devem en-
tender que não dá para crescer no setor 
de serviços sem cuidar das pessoas que 
trabalham conosco. O proprietário, in-
vestidor, líder ou gestor pode ser genial, 
mas não é ele que atende os clientes na 
loja, no dia a dia, então, como bem disse 
Richard Branson, empresário britânico, 
Fundador do Grupo Virgin:

“Capacite bem os seus 
colaboradores para que eles 

possam partir. Trate-os bem para 
que eles prefiram ficar”.
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A maioria das discussões sobre 
tecnologia nas academias ten-
de a se concentrar, compreen-
sivelmente, no gestor, ou seja, 

em melhorar as operações e aumentar a ren-
tabilidade. Mas um dos aspectos mais impor-
tantes da crescente proliferação de softwares, 
hardwares, aplicativos e outras ferramentas 
tecnológicas é a capacidade de servir os clien-
tes. Lembre-se disso: os clientes.

Se a experiência que você oferece em sua 
academia é envolvente, agradável e produtiva, 
eles vão voltar e continuar a suportar o 
negócio. Se não, toda a tecnologia do mundo 
não ajudará com o serviço entregue. Hoje, 
cada vez mais, os operadores e fornecedores 
estão focados em alavancar a tecnologia para 
melhorar a experiência dos clientes. 

o novo padrão

Na verdade, fornecer a experiência ideal ao cliente 
tem se tornado crítico para o crescimento em to-
dos os setores. Clientes 2020: um relatório de 
progresso, um estudo inovador do grupo Walker 
produzido para líderes tecnológicos, concluiu que, 
em 2020, a experiência do cliente seria o diferen-
ciador de uma marca – mais importante do que o 
preço ou a qualidade do serviço.

“O estudo Walker errou”, diz Zeus Kerravala, da 
ZK Research, empresa de análise de tecnologia, 
sediada em Westminster, Massachusetts. “Porque 
essa era já chegou. As empresas que oferecem a 
melhor experiência do cliente ganharão maior fi-
delização e terão maiores receitas e margens. São 
aqueles que não vão ficar para trás”.

O cliente conectado

Na era da experiência do cliente, a tecnologia 
é a chave para uma grande entrega
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Cada interação que uma academia tem com um 
visitante vai fazer uma das duas coisas, acrescenta 
Kerravala: “ou vai fidelizar ou afastar os clientes. 
Esse fato simples é o combustível da corrida para 
oferecer a melhor experiência ao cliente”. Em ne-
nhum setor isso é mais crítico do que na indústria 
da saúde e do fitness.

Evidentemente, a tecnologia causou um impacto 
positivo no aumento das impressões dos visitantes 
sobre o que uma academia oferece e, ao fazê-lo, 
criou um vínculo mais próximo, mais interativo e 
mais duradouro entre as academias e seus clientes.

“Toda essa conectividade aumentada é sobre con-
veniência, sobre colocar a tecnologia em jogo para 
tornar sua vida mais fácil”, observa Jeff Helfgott, 
chefe de estratégia da marca Excel Fitness Holdin-
gs, de Austin, Texas – com base na Planet Fitness 
franqueado com 70 unidades.

“A tecnologia precisa ser adaptada ao comportamen-
to dos clientes e não tentar melhorá-la dando-lhes 
mais deveres de casa para fazer”, sugere. “Dar aos 
clientes uma pulseira digital para o acesso às instala-
ções é pedir-lhes para que se lembrem de trazer mais 
uma coisa quando eles vêm para a academia. Pedir-
lhes para registrar seus treinos pode transformar o 
exercício em uma tarefa”. 

Para se encaixar bem, e para trabalhar bem, a tecnolo-
gia também deve tomar conhecimento das habilidades 
dos clientes. “Em nossas academias, temos clientes que 
variam de idade, desde 12 a mais de 90 anos”, observa 
Mike Neff, vice-presidente de serviços de clientes da 
Crunch, marca de Nova York. “Isso representa uma 
ampla gama de habilidades técnicas, de modo que a 
tecnologia que empregamos deve ser utilizável por di-
ferentes perfis de pessoas. Eu posso vir com a solução 
mais incrível do mundo”, observa, “mas se você não 
sabe usá-la, é inútil”.

iHrsA

Helfgott

Academia exper quer dar mais controle aos clientes

Neff Koutroupas smith Kirby
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Neff gerencia a tecnologia para as 307 unidades 
próprias e franqueadas da Crunch, que atendem 
mais de 1 milhão de clientes.

Implantando 
aplicativos

“No final das contas, 
trata-se de dar maior 
controle ao cliente”, 
sugere Karl Koutrou-
pas, vice-presidente de 
estratégia e insights para 
o consumidor da Exper, 
fornecedora de sistemas 
de gerenciamento de 
clientes, com escritó-
rios dos EUA em West 
Palm Beach, Flórida. 
“Capacitar os clientes a 
fazer o que querem fa-
zer, tanto dentro como 
fora da academia – por 
exemplo, usando apenas seu smartphone – vai um 
longo caminho para proporcionar uma excelente 
experiência ao cliente”. 

Cada vez mais, os aplicativos são a tecnologia que 
os clientes estão usando com mais frequência para 
interagir com sua academia. Como o número e 
a variedade de aplicativos explodiram e seus con-
juntos de recursos se expandiram, o foco é colocar 
ainda mais poder nas mãos dos clientes.

Hoje, há muito pouco que um cliente não possa 
fazer com um aplicativo de academia. A Experp, 

por exemplo, fornece um leque de opções, incluin-
do criação e edição de perfis; pagamentos diretos e 
ajustes de contas; transações de ponto de venda na 
academia; personal training, e, mesmo, reservas de 
equipamentos e cancelamentos; lista de espera para 
aulas populares; reserva de curso; rastreamento de 
meta e muito mais.

Na busca por formas de democratizar a utilização 
da tecnologia pelos clientes, Neff se concentrou 
no que ele acredita ser uma das questões mais frus-
trantes – a de fazer login. Ele fez de sua missão ga-
rantir que qualquer sistema ou aplicativo que uma 
pessoa usa na academia Crunch necessite apenas 
um único login através de seu aplicativo.

“Incentivamos todos os clientes a usarem nosso 
aplicativo móvel para praticamente tudo o que 
fazem”, explica ele. “Tentamos centralizar tudo 
através dele, se você está acessando a academia, re-
gistrando-se para uma aula, capturando dados de 
treino, pagando contas, conectando-se ao WiFi. 
Um login lhe dará acesso a tudo”.

iHrsA

Academia exper quer dar 
mais controle aos clientes

o aplicativo Bodyscape elimina a papelada para as academias

Academia Crunch usa mídias sociais e aplicativos  
para se conectar com clientes
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A mobilidade e as infini-
tas aplicações já disponí-
veis proporcionam bene-
fícios, simultaneamente, 
tanto para o cliente como 
para o gestor da academia.

Nas dez instalações da 
BodyScapes, uma ca-
deia regional, baseada em  
Boston, o aplicativo da 
empresa produziu um 
ambiente livre de aborre-
cimentos e de desordem, 
muitas vezes associados 
com o uso do papel. “Nos últimos anos, temos 
operado 100% sem papel”, diz Alan Smith, cofun-
dador e diretor de operações da empresa. “Nosso 
aplicativo permite que os clientes entrem em suas 
contas, atualizar informações de pagamento – sem 
que qualquer papel mude de mãos”.

O mesmo sistema agiliza as interações dos fun-
cionários com os clientes. Equipada com iPads, a 
equipe pode completar inscrições, necessidades de 
programação de aulas e atualizar automaticamente 
o calendário do cliente. As assinaturas acontecem 
na tela, os recibos e os contratos são enviados ins-
tantaneamente para os clientes. Na BodyScapes, o 
papel raramente muda de mãos.

O mesmo tipo de sinergia é evidente na Crunch, 
onde o aplicativo permite que os operadores e 

clientes possam se conhecer melhor e trabalhar 
melhor. “Quando os clientes entram em uma 
instalação Crunch, o aplicativo automaticamen-
te os conecta para participar de uma ampla varie-
dade de atividades”, aponta Neff. “Como temos 
essa conexão e os dados do aplicativo, temos aces-
so instantâneo a informações sobre esses clientes. 
Se nós sabemos, por exemplo, que eles estão com 
personal training, podemos lhes enviar uma dica 
de treinamento para o dia, ou detalhes sobre uma 
promoção. Ou, se soubermos que eles frequen-
tam as nossas aulas coletivas regularmente, vamos 
enviar um alertas sobre novas turmas”.

Na Crunch, Neff continua, site e mídia social tor-
naram mais fácil a comunicação com os clientes di-
retamente e resolver seus problemas rapidamente. 

iHrsA

Cartões conectados melhoram os treinos Academias conectadas: em qualquer lugar,  
a qualquer hora

Página da comunidade da academia Planet Fitness
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“A mídia social, em particular, oferece uma grande 
oportunidade para garantir que os clientes sintam 
que estão sendo ouvidos, que nos preocupamos 
com suas opções, e que abordaremos seus proble-
mas”, diz ele. “Nós monitoramos atentamente o 
feedback que recebemos. Se aprendermos sobre 
um problema que podemos corrigir, vamos chegar 
imediatamente. Eu, pessoalmente, falo com cerca 
de dez a quinze clientes por semana”.

“Se você tem um canal de mídia social ativo, deve 
monitorá-lo”, ele aconselha. “Se você ouvir, então 
você não vai ficar para trás”.

salvaguardar o sistema

Embora os aplicativos sirvam aos clientes, forne-
cendo-lhes as informações de que precisam e, de 
certo modo, colocando-os no assento do moto-
rista, a tecnologia que eles não veem é muito im-
portante para produzir uma experiência rápida, 
perfeita, eficiente e gratificante. Segundo Helf-
gott, para esse fim, as academias precisam garan-
tir infraestrutura que permita aos clientes manter 
conexões ininterruptas. “Assim como o estaciona-
mento ruim matou inúmeras academias no passa-
do”, observa, “hoje, o WiFi pobre pode afundar a 
experiência do cliente”.

Ele recomenda investir em roteadores de nível 
corporativo, que servem como base para a rede; e 
alta largura de banda, que controla a velocidade na 
qual os fluxos de dados trafegam. Além de acelerar 
a rede, esses roteadores introduzem uma camada 
de segurança impedindo que os clientes baixem 
conteúdo potencialmente perigoso que possa con-
ter vírus ou malware 1.

Como uma academia e seu uso de WiFi crescem, 
a infraestrutura precisa escalar com ela, aconselha 
Neff. “Se você está recebendo 500 ou 1000 cone-
xões por dia é preciso que se faça um investimento 
importante”.

Em algum ponto, Neff sugere, é possível pagar 
para considerar o WiFi gerenciado como uma op-
ção. Como o nome diz, o WiFi gerenciado envolve 
seu provedor de serviços de Internet lidando com 
o gerenciamento do dia-a-dia, monitoramento, 
manutenção e suporte de sua infraestrutura WiFi. 
Como ele monitora o sistema, automaticamente é 
atualizado e também aumenta o tráfego.

“A capacidade da tecnologia para melhorar a ex-
periência do cliente e aumentar o engajamento é 
fundamental para o seu valor”, reflete Sean Kirby, 
vice-presidente de relações com clientes para solu-
ções de pagamento ASF, empresa de tecnologia 
baseada em Highlands Ranch, Colorado. “As fer-
ramentas tecnológicas precisam iniciar e confirmar 
essas oportunidades, o que leva ao aumento do va-
lor aos olhos do cliente e à maior retenção para as 
academias”. 

Smith, no entanto, lembra que o objetivo final 
não é simplesmente maximizar a eficiência da in-
teração com os clientes da academia. Mas é para 
tornar essa relação melhor.

“Nós não queremos perder toda a conexão inter-
pessoal”, diz ele. “A tecnologia pode simplificar 
nossas operações e a experiência de nosso cliente, 
mas também tem que incluir o contato pessoa-a
-pessoa, cara-a-cara. Nós ainda precisamos conhe-
cer nossos clientes pessoalmente e eles ainda preci-
sam nos conhecer”.

Reprodução da matéria publicada na Revista CBi - Club Business international - junho 2019. 
Colaboração: Jacqueline Antunes (iHRsA eUA).  

As informações referem-se ao mercado norte-americano. 

1 Malware é um software nocivo, malicioso, um programa de computador destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio de forma 
ilícita, com o intuito de causar alguns danos, alterações ou roubo de informações.

iHrsA





Medida imposta pelo Conselho do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo é impeditivo para 
academias.

Publicada no Diário Oficial em 3 de maio 
de 2019, a Resolução nº 106 do Conselho 
Regional de Educação Física da Primeira 
Região (CREF1) – que compreende 
os estados do Rio de Janeiro e Espírito 
Santo – estipula às academias destes dois 
estados um número máximo de clientes 
por Profissional de Educação Física, entre 
os quais: 35 alunos para cada Profissional 
de Educação Física em atividades de 
musculação e cardio dentro das academias, 
25 para hidroginástica, 25 para alunos até 
o quarto ano do ensino fundamental (em 
escolas) e assim por diante. O documento 
também versa sobre normas arbitrárias de 
“segurança” em piscinas. A ACAD Brasil 
considera a resolução inconstitucional e já 
está tomando as providências cabíveis para 
contestá-la na Justiça. 

ACAD 
considera 
resolução 
do CReF 
inconstitucional
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Academia Legal

Mário Duarte 
Advogado. Especializado em Direito das 
Relações de Consumo pela PUC-SP 
Sócio do escritório Paradeda, Castro & 
Duarte Associados. Coordena a atuação 
jurídica da ACAD



Absurdos e falta de fundamentos da Resolução 106/2019 
do CReF1: 

1. A medida é inconstitucional, uma vez que, por meio desta, o CREF1 
pretende legislar em relação às unidades, às academias e aos gestores 
que têm seus negócios próprios. O primeiro ponto a ser observado 
legalmente é o fato de que os conselhos de fiscalização profissional, 
como o CREF1, não possuem competência para criar normas dessa 
natureza, tentando transformá-las em lei. A função da entidade não 
é legislar, mas sim é fiscalizar o cumprimento das exigências que a 
legislação vigente – determinada por órgãos competentes – estabelecer 
para a profissão. Assim, a Resolução 106 é inconstitucional, já por esse 
motivo.

2. A Resolução 106 é desprovida de qualquer fundamento científico. 
As fatalidades dentro de academias e de clubes são muito menores do 
que as registradas em locais públicos. A Resolução não explicita quais 
são os principais riscos associados ao número de clientes por turma, 
nem qual é a sua real incidência. Um relatório do American College 
of Sports Medicine aponta baixíssima incidência de óbitos durante 
atividades físicas: uma morte súbita cardíaca ocorre a cada 1,5 milhão 
de episódios de “esforço vigoroso em homens”, e a cada 36.5 milhões 
de horas de “esforço de moderado a vigoroso em mulheres”. Um 
levantamento da Associação Cristã de Moços (ACM) também mostra 
um número bem reduzido de ocorrências fatídicas em atividades 
físicas: uma morte a cada 2.897.057 horas/indivíduo.

3. A Carta Brasileira de Educação Física, editada pelo Conselho Federal 
de Educação Física (órgão superior do sistema ao qual pertence o 
CREF1), não estabelece – e nem poderia estabelecer, como acima já 
mencionado – normas e parâmetros quantitativos para as aulas de 
ginástica, natação, musculação e hidroginástica, muito menos para a 
Educação Física escolar.

4. A Resolução 106 também dispõe sobre estabelecimentos que tenham 
aulas em piscinas aquáticas. Determina a profundidade de 1,30m 
para as piscinas usadas nas aulas para crianças até dois anos de idade 
e 1,40m para crianças mais velhas e adultos. Sabe-se que crianças têm 
em média 0,80m de altura aos dois anos de idade, 0,95m aos três, 
1,05m aos quatro e 1,15m aos cinco. Não há justificativa lógica para 
estipular 1,30m como profundidade segura para crianças, se elas nem 
conseguem alcançar os pés no fundo da piscina. 
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“Consideramos a resolução inconstitucio-
nal e arbitrária. Medidas como estas, sem 
fundamento, prestam um serviço errado 
à população e propagam a falsa impressão 
de que há risco que leva à morte durante 
o treino físico. A Resolução 106/2019 do 
CREF1 não tem razão de existir. Os argu-
mentos pelos quais se pretendeu justificá-la 
são vagos, imprecisos e infundados, uma 
vez que não há estudos científicos nem es-
tatísticas que embasem as recomendações 
nela contidas. As exigências são absurdas, 
insustentáveis e sua implantação inviabili-
zará ou dificultará a prática de atividades 
físicas em academias e clubes. É preciso 
que a sociedade se manifeste contra essa re-
gulamentação ilegal, abusiva e autoritária, 
especialmente através daqueles que lutam 

para assegurar o direito de acesso do cida-
dão à atividade física e ao esporte”, garante 
Mario Duarte, advogado da ACAD. 

Estudos da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) mostram que o Brasil é o quinto 
país mais sedentário do mundo: 46% de 
sedentários, enquanto a média global é de 
28%. Ao mesmo tempo, dados do IBGE 
apontam o Rio como a capital brasileira 
mais sedentária. Assim, a norma criada 
pelo CREF1 está na direção contrária ao 
combate à inatividade física, na medida 
que impõe barreiras, cria regulamentações 
excessivas, dificulta e encarece a prática 
das atividades físicas de que a população 
brasileira tanto precisa.

5. O documento também prevê que em aulas de hidroginástica o nível 
de água “deve estar na altura do tórax do Profissional de Educação 
Física responsável pela atividade”. Com a norma, se o Profissional for 
muito mais alto do que os clientes, estes serão forçados a fazer aula 
em profundidade excessiva. É absurda a necessidade que se impõe de 
modificar o nível da água a cada troca de Profissional. Na prática, a norma 
obriga academias e clubes a encher e esvaziar suas piscinas, várias vezes 
por dia, para atender às diferentes profundidades exigidas. No mundo 
inteiro, crianças e adultos aprendem a nadar normalmente, em piscinas 
olímpicas e semiolímpicas. Uma piscina olímpica oficial mede 50m de 
comprimento e 25m de largura, oferecendo uma profundidade mínima 
de dois metros, sempre em conformidade com as diretrizes da Federação 
Internacional de Natação. Por que somente no Rio de Janeiro haveria 
uma recomendação diferente do resto do mundo? 

6. Tal resolução fere o princípio da livre iniciativa de mercado, inviabilizando 
a realização das atividades de academias, impactando a parte operacional: 
as academias costumam ter fluxo irregular de clientes. Às vezes, em um 
mesmo horário, o número de frequentadores varia em cada dia da semana. 
Pela Resolução 106, na prática, se chegar um cliente no momento em 
que estiverem 35 pessoas fazendo exercícios, o estabelecimento terá de 
disponibilizar mais um Profissional de Educação Física.
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Uma vez que o Direito Contratual contri-
bui para balizar relações, o gestor à frente de 
uma academia precisa ter como foco uma 
gestão mais legalizada e mais moralizada, o 
que pode ser mais facilmente conquistado 
com a adoção de um documento chama-
do de Regimento Interno. No Brasil, exis-
te uma hierarquia na legislação, que tem 
como força maior a Constituição Federal. 
A instância mais abaixo compreende as leis 
ordinárias, depois temos a convenção cole-
tiva, em alguns casos pode-se passar por al-
gum acordo coletivo também. Finalmente, 
mais abaixo há o Regimento Interno, para 
só então se chegar ao contrato de trabalho. 
Desde que a regra debaixo não contrarie a  

superior, cada academia pode sim estabele-
cer regras próprias, o que não apenas con-
fere segurança e moral à gestão, mas tem 
força de lei. O que isso quer dizer? Que o 
empresário à frente de uma academia tem, 
por meio do Regimento Interno, a oportu-
nidade de legislar na própria empresa. 

A norma que engloba a maior parte do 
contexto do Direito do Trabalho é a CLT. 
Contudo, o cotidiano das empresas faz surgir 
inúmeras situações que seriam impossíveis 
de estarem previstas em uma única norma, 
o que gera diversas lacunas jurídicas. Com 
isso, se faz necessário que as empresas se 
utilizem de outras fontes normativas cuja 
liberalidade consta expressamente no 
art. 444 da CLT, ressalvado a utilização 
de normas que sejam contrárias à lei, às 
convenções e acordos coletivos e às decisões 
das autoridades competentes. Assim, e 
como forma alternativa para normatizar a 
relação contratual de trabalho, as empresas 
buscam complementar a formalização 
da prestação de serviço por meio de um 
Regimento Interno.

Segundo a advogada Joana Doin, o pri-
meiro passo sobre este tema é se ques-
tionar: “minha empresa possui um 
Regimento Interno?”, “tudo o que é ver-
dadeiramente importante para a empresa, 
em termos de valores, de comportamento, 
de posição, está colocado e descrito neste  

Regimento 
Interno: 
instrumento de 
alta performance 
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regimento?”. Sabendo que o que entra nes-
te documento é de cunho coletivo, são as 
regras que servem para todos, é importante 
que outras perguntas sejam feitas, para que 
mais temas possam ser colocados no RI. 
Em sua academia, pode haver namoro en-
tre as pessoas da equipe? As pessoas podem 
vender roupa, comida e outros produtos 
dentro da academia? Estas questões estão 
colocadas no Regimento Interno de sua 
empresa? Então, quando a regra for cole-
tiva vai para o RI e quando for individual 
pode ser colocada no contrato de trabalho. 
O limite do que é negociável deve estar bem 
claro no RI. 

Na maioria das vezes, é muito claro que 
existem obrigações que devem ser cum-
pridas, entre as quais agir com educação, 
responsabilidade, cumprir horários. Mas 
se há dúvidas, como poder ou não vender 

produtos, poder ou não namorar no am-
biente de trabalho, há que se estabelecer 
condições e deixá-las claras nesse docu-
mento que reúne as regras coletivas. Para 
se estabelecer essas regras é preciso saber 
bem em que nicho a academia está posi-
cionada, como quer ser reconhecida, o 
que a difere como empresa de fitness, por-
que esse perfil ditará as condições de bom 
funcionamento e as boas práticas para ges-
tão daquela empresa. 

O Regimento Interno também ajuda a 
academia a definir sua própria identidade, 
uma vez que sugere um caminho de ges-
tão, de comportamento adequado àquela 
empresa. Não é apenas um documento de 
boa conduta – em que se coloca o colabo-
rador em um lugar de utilidade ou de pro-
dutividade. É algo mais abrangente e mais 
humanizado. 
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Um Regimento interno pode ter, por exemplo: 

•	 Normas e condutas;

•	 Política de remuneração; 

•	 Obrigações;

•	 Responsabilidade civil;

•	 Evolução	profissional;

•	 Cláusulas que estabelecem a obrigatoriedade da utilização de uniformes;

•	 Cuidados no manejo de equipamentos;

•	 Requisitos gerais de admissão;

•	 Respeito aos superiores hierárquicos e aos colegas de trabalho;

•	 Respeito e cordialidade na representação da empresa perante a sociedade;

•	 Vestimentas condizentes com o ambiente de trabalho;

•	 Agir de forma ética no exercício de sua função, tanto dentro quanto fora da 
empresa.



41www.acadbrasil.com.br

A partir do Regimento Interno é possível 
evitar ações trabalhistas, incoerências de 
gestão, decisões que requerem altos inves-
timentos e muita dor de cabeça. Com a 
Reforma Trabalhista, promulgada há dois 
anos, há ainda mais oportunidades de se 
trazer robustez ao RI, que já tinha força 
de lei. Pode-se estabelecer de forma clara 
– e com riqueza de detalhes – o que é e o 
que não é negociável dentro da academia. 
Assim, só haverá problemas trabalhistas 
quando as relações não forem bem estabe-
lecidas. E o RI pode ser criado para facili-
tar esse processo e assegurar que o que está 
no documento é lei e deve ser cumprido. 
Muitas empresas se utilizam deste recur-
so para ditar normas complementares às 
já previstas na legislação trabalhista ou 
no contrato de trabalho, já que por mais 
abrangente que possa ser, a norma traba-

lhista não é suficiente para satisfazer as 
necessidades peculiares apresentadas nas 
mais diversas empresas e seus respectivos 
ramos de atividade.

Por se tratar de regras que são estabelecidas 
unilateralmente, ou seja, somente a 
empresa, utilizando-se de seu poder 
diretivo, é quem dita tais regras, cabe ao 
empregado cumpri-las de acordo com o 
estabelecido. É muito importante que o 
empregador, por meio da área de Recursos 
Humanos, faça com que os empregados 
ativos e os que possam vir a ingressar 
futuramente, tenham conhecimento deste 
regulamento (com assinatura de leitura e 
recebimento), de forma a garantir que tais 
regras possam ser cobradas quando da sua 
violação.
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O que a ACAD faz por você hoje? Foi 
com essa pergunta dirigida a cada 
um dos empresários e gestores 
de academias presentes ao 
encontro do fitness no Rio 
de Janeiro, que o presidente 
da Associação, Gustavo 
Borges, abriu o evento, 
realizado em 18 de junho. 
Não como uma pergunta 
retórica, mas de fato para 
ouvir esses representantes 
da região fluminense – seus 
problemas, desafios e sugestões – a 
iniciativa marcou o início de uma estratégia 
de fortalecimento regional, cujo principal foco é 
dar voz ao empresário, em diversos estados Brasil 
afora. 

“A importância do Rio de Janeiro para o setor de 
fitness é imensurável, tanto por ser uma cidade 
que dita tendências e respira atividade física, 
como porque foi nesse estado que a ACAD 
nasceu. Esse encontro no Rio marcou o início 
de uma proposta da Associação de fortalecer 
a atuação regional, atuando mais próximo dos 
empresários, em cada região do país. Tratamos 
dos temas mais sensíveis às academias cariocas, 
ouvimos reclamações, procuramos entender as 
questões mais urgentes e começamos a resgatar 
esses empresários, como força motriz, que sempre 
foram, para essa casa. Queremos estar cada vez 
mais próximos de nossos associados, por isso os 
encontros regionais, em cada cidade onde temos 
empresários-representantes, são tão decisivos para 
nosso sucesso”, disse Gustavo Borges. 

O representante regional do Rio de Janeiro,  
Marcelo Ferreira, lembra que 7,5% das acade-

mias do estado são associadas da ACAD. 
Em São Paulo esse número não chega a 

5%, ainda que em números absolutos 
os paulistas estejam na frente dos ca-
riocas. Percentualmente, o Rio lidera 
o ranking do número de associados, 
em todo país. “Esta representativi-
dade está no coração da ACAD no 

Rio e na constituição desta Associa-
ção, como ela foi construída desde o 

início, com muitos empresários cariocas. 
O princípio de uma associação é o de que os 

que fazem parte dela possam se ajudar mutuamente. 
Estamos aqui para esse fim”.   

A força das regionais 

Ao longo dos últimos anos, a diretoria da ACAD 
teve a preocupação de promover, cada vez mais, o 
que foi batizado de Encontro de Líderes, onde são 
reunidas as lideranças do Brasil, empresários à fren-
te de academias de diversos estados, além de repre-
sentantes da indústria, como fornecedores de equi-
pamentos, serviços e tecnologias voltadas para o 
fitness. Nesses encontros, há troca de informações e 
ideias, uma pauta sobre políticas públicas regionais 
e nacionais, são colocados todos os desafios que as 
academias enfrentam e quais os possíveis caminhos 
para vencê-los, também compartilhamos o que é 
debatido no âmbito da diretoria, além de ser um 
espaço de forte networking. 

No mais recente Encontro de Líderes, realizado em 
maio de 2019, um dos temas debatidos foi a im-
portância de replicar com mais força as ações que 
a Associação realiza no eixo Rio-São Paulo-Brasília  

acad em ação
Associação mais próxima de autoridades

nacionais e com mais força regional
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também nos demais estados do país. As-
sim, aumentar a representatividade 
regional, dar voz a empresários de 
cada vez mais municípios, em to-
das as regiões. Um dos pedidos 
recorrentes dos associados é a 
realização de eventos regionais.     

O papel das lideranças regionais 
é ficar atento às movimentações 
de políticas públicas em sua região, 
realizar encontros e ações de apro-
ximação com empresários e gestores à 
frente de academias, e estabelecer uma cone-
xão da diretoria com os associados regionais. 

Em 2016, a ACAD contava com apenas um asso-
ciado no interior de São Paulo. Hoje são mais de 
400 academias do estado que integram a Associa-
ção, muitas das quais localizadas fora da capital 
paulista. A região de Campinas tem 
uma liderança forte, com poder 
de mobilização e realiza oito 
eventos por ano, na cidade.  

“Em Campinas e região, 
temos feito um traba-
lho muito próximo aos 
empresários do fitness. 
Nosso objetivo é enga-
jar, cada vez mais, os asso-
ciados para as boas práticas 

do mercado, por isso, estamos sempre à 
disposição. A liderança que pratica-

mos nessa região tem o objetivo, a 
missão e o propósito de fomentar 
essa indústria por meio da união 
de todos. Esse trabalho do asso-
ciativismo é a nossa bandeira, é o 
que praticamos em prol do bem 
comum do setor”, diz Carlos 

Eduardo Fontes, representante 
da ACAD em Campinas.  

Com mais de 2 mil quilômetros de 
distância do Rio de Janeiro, Recife, capital 

pernambucana, ganha cada vez mais força e a re-
gião conta com 3,3% de suas academias associadas. 
“O que é evidentemente relevante é que existe uma 
grande movimentação no mercado, sobretudo pela 
ótica de novas leis, mudanças em instâncias micro, 
em centenas de municípios e nos estados. O tra-

balho dos líderes tem como maior orientação 
tentar limitar eventuais abusos que o setor 

de fitness vem sofrendo. A atuação da As-
sociação nas diversas regiões do país traz 
mais inteligência e robustez à indús-
tria, para que possamos atuar de for-
ma mais coordenada e homogênea”,  
Leonardo Pereira, representante re-
gional da ACAD em Pernambuco. 

Fonte: ACAD Brasil 2019(*) estados com líderes regionais ACAD

AM - 8 unidades - 2,8%

MT - 6 unidades - 1,2%

PR - 53 unidades - 2,4%

RS - 41 unidades - 1,8%

SP - 423 unidades - 4,9%

RJ - 235 unidades - 7,5%

MG - 63 unidades - 1,7%

PB - 13 unidades - 2,9%

PE - 36 unidades - 3,3%

MS - 6 unidades - 1,2%

Associados
por estados*

Apenas 3,1%
das 34.797
academias

brasileiras são
associadas
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Minas Gerais tem 63 acade-
mias associadas. O desafio é 
trazer os empresários que 
já se reúnem no Grupo 
de Academias Respon-
sáveis e Éticas – GARE 
para dentro da ACAD, 
uma vez que a mobili-
zação de dezenas de ges-
tores já é uma realidade 
na região. “Os empresários 
mineiros ainda têm pouco 
conhecimento sobre a real impor-
tância da ACAD, de sua representatividade e força 
no âmbito nacional. Eles estão acostumados com 
nossa atuação municipal e estadual, mas precisam 
entender a necessidade de se ter ações na instância 
federal, o que só traz ganhos para o setor e para os 
negócios, de todos nós”, diz Marcus Hofman, re-
presentante em Minas Gerais.      

Para Renato Ramalho, re-
presentante da Associação 
no Paraná, os empresá-
rios à frente das micro e 
pequenas empresas do  
fitness precisam perce-
ber que há vantagens re-
ais em se associar a uma 
entidade que cada vez 
ganha mais força junto às 
autoridades governamen-
tais, legislativas e assim pode 
defender as atividades do setor. “Ta-
xas para cartão de crédito abaixo das praticadas no 
mercado, direito a doze consultas jurídicas anuais, 
acesso a informações privilegiados sobre o setor no 
Brasil e no mundo, possibilidade de compras co-
operadas, networking com mais de 1.200 empre-
sários do fitness nacional que já são asso-
ciados. Precisamos de todos, e de cada 
um, para ganhar ainda mais força 
e representatividade, em cada re-
gião e nacionalmente”.   

No Sul, Fernando Sassen é 
quem faz o papel de convocar 
empresários da região e man-
tê-los mobilizados em prol do 
fitness. “O papel das lideranças re-
gionais é fundamental para a organi-

zação do setor, pois há um potencial econômico 
imenso em cada academia, em cada modelo 

de negócios. Basta que estejamos juntos, 
mobilizados e organizados para aumentar 
nossa representatividade e nossa voz ativa, 
contendo medidas abusivas contra nossas 
atividades e mostrando a importância das 
academias para a sociedade brasileira”.

em defesa do setor 

A ACAD conta com um departamento especiali-
zado em acompanhar políticas públicas, que faz o 
rastreamento de projetos de lei, em todo país, nas 
assembleias legislativas e nas câmaras municipais 
de todas as capitais, para identificar o que é de inte-
resse do setor. Atualmente, essa equipe – compos-
ta por advogados especializados, representantes 
regionais e empresários associados – monitora 130 
projetos de lei que podem gerar grande impacto 

negativo nas atividades das academias. 

 “Além deste constante mapeamento, pro-
movemos o diálogo com parlamentares 
que propõem leis, apresentando soluções 
possíveis do ponto de vista do empre-
sariado do fitness. Também atuamos, 
sempre que necessário, para impedir ju-

ridicamente que projetos de lei – ou até 
leis já aprovadas – prejudiquem o setor. 

Em diversas ocasiões, obtivemos sucesso em 
salvaguardar as atividades do setor, garantindo 

a livre iniciativa do mercado”, diz Mario Duarte, 
advogado da ACAD Brasil. 

A Associação não atua apenas nas áreas judiciá-
ria e legislativa, mas também na área regulatória, 
com atuação de representantes em entidades de 

regulamentação. “Temos, por exemplo, repre-
sentantes nossos atuando dentro da As-

sociação Brasileira de Normas Técni-
cas para que o o manual da ABNT 

para normas de equipamentos 
fitness no Brasil, documento 
ainda inédito no país, não con-
tenha diretrizes que possam 
prejudicar as atividades das 
academias. Uma das propostas 

originais para o manual continha 
uma norma que exigia de 2m de 
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distância entre as esteiras. A ACAD con-
seguiu demonstrar à comissão da ABNT 
que tal regra não seria necessária e assim, 
não constará do manual oficial”, finaliza 
Duarte. 

ACAD no Congresso Nacional 

Hoje, os associados da ACAD representam 25% 
dos frequentadores de academias do país e 30% 
do faturamento do setor nacional. O fitness bra-
sileiro gera 1 milhão de empregos e cria todo um 
mercado gerador de renda, incluindo fornece-
dores de vários segmentos, entre os quais arqui-
tetura, engenharia, decoração, máquinas e mo-
biliário. É esse potencial e toda essa importância 
que a Associação quer mostrar às autoridades 
governamentais. Assim, no próximo dia 20 de 
agosto, vai realizar o 2º Seminário Empreender 
para Crescer - Setor de Academias de Ginásti-

ca, Musculação, Atividades Físicas, Esportivas e 
Similares, seus Impactos Econômicos e Sociais, 
mais uma vez dentro do Congresso Nacional. 

Duas comissões estão envolvidas na organiza-
ção do evento e na mobilização das atividades 
em pauta: a CESPO – Comissão do Esporte e 
a CDEICS - Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Já 
estão confirmadas as presenças de doze depu-
tados-autores e são esperadas 400 pessoas, no 
auditório Nereu Ramos, onde o Seminário será 
realizado. 

mercado & tendências
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no dia seguinte ao seminário ACAD no Congresso nacional, em 21 de agosto, será realizada uma Audiência pública dentro do 
Senado, com a presença já confirmada dos senadores Veneziano Vital do Rego, Romario, Izalci Lucas e Daniella Rineiro. Estão 
envolvidas na audiência as seguintes comissões: educação Cultura e esportes, Assuntos sociais e Assuntos econômicos. na 
pauta, demandas na saúde que podem ser minimizadas com atividades físicas. representando as academias de todo país, 
estarão presentes gustavo Borges e monica marques. A ACAD convidou também o ministro luiz Henrique mandetta. 

Confira a programação e não deixe de participar. 

13:00         Mesa de Abertura, com a presença dos deputados-autores - HiNO NACiONAL 

presidente da Câmara Rodrigo Maia - PALAVRA De ABeRTURA 
presidente da Comissão do esporte da Câmara (Cespo) 
Deputado Fábio Mitidieri (Sergipe)
presidente da Comissão de Desenvolvimento econômico, indústria,  
Comércio e serviços (CDeiCs),  
Deputado Bosco Saraiva (Manaus)
Apresentação da ACAD Brasil e os principais números do setor 
Presidente Gustavo Borges

14:00          empreender, como construir essa ação no setor de atividades físicas?

mesa com os Deputados Júlio Cesar, André Figueiredo e efraim Filho
palestras de Gustavo Borges e Fábio Padilha representando a ACAD

15:00           Cenário do fitness no Brasil e no mundo e o impacto da indústria no setor

mesa com os Deputados eduardo Cury, Fábio Faria e Vinicius Poit, com Luiz 
Urquiza, edgard Corona e Reginaldo Recchia representando a ACAD

16:00         Dados do setor e o perfil empreendedor do fitness no Brasil

mesa composta pelos deputados Celina Leão e evandro Roman, com 
Richard Bilton e Patrick Novaes representando a ACAD

17:00         o impacto econômico da atividade física sobre o setor da saúde
          pública e sobre a produtividade nas empresas

mesa composta pelos Deputados Flavia Arruda e Luiz Lima, com  
Monica Marques e Ailton Mendes representando a ACAD

18:00         panorama legislativo – projetos de lei que podem ajudar ou prejudicar
          o setor de academias

mesa composta pelos deputados Flávia Morais, Luis Miranda, Fábio Mitidieri 
e Kim Kataguiri, com o advogado Mario Duarte representando a ACAD

19:00         encerramento

mesa composta pelos deputados Júlio Cesar e Bosco Saraiva, com 
Gustavo Borges e Taner Verçosa representando a ACAD

mercado & tendências

2º Seminário Empreender para Crescer O setor de Academias, Atividades 
Físicas, Esportivas e seus impactos 
Econômicos e Sociais.2o de Agosto Congresso Nacional

LocalDia



47www.acadbrasil.com.br

O segundo semestre de 2019 
tem um sabor de vitória, de meta 
cumprida para os que, de alguma 
forma, se envolvem com o trabalho 
da ACAD. Até o fechamento da 
edição desta revista, a Associação 
havia sido convidada a mostrar suas 
ações em pelo menos seis eventos de 
relevância para o mercado nacional 
de fitness. Em um deles, será a 
protagonista: mais uma vez, um 
seminário no Congresso Nacional 
vai coroar os esforços na seríssima 
questão das políticas públicas. 
Uma agenda tão repleta de 
compromissos mostra a pluralidade 
da Associação e a conquista de ter 
assento junto aos principais players 
do mercado, além do acesso às 
autoridades nacionais e à indústria 
fornecedora. 

“Mesmo que ainda haja muito a 
ser feito, temos hoje uma sensação 
de dever cumprido. Tem uma 
frase que diz: quem não está 
sentado à mesa, vira o cardápio. 
Finalmente estamos ocupando 
espaços importantes e sentados 
às mesas mais significativas para o 
bom desenvolvimento do nosso 
setor. Não podemos ficar de fora 
das ações, debates e eventos que 
dizem respeito ao fitness nacional, 
pois nossa voz é a defesa ao livre 
mercado e ao reconhecimento do 
nosso papel”, diz Gustavo Borges, 
presidente da ACAD.  

Vale conferir a agenda dos próximos 
meses.

Circuito ACAD

ACAD 
assume protagonismo no
      fitness nacional

Associação apoia principais eventos do setor e se 
reúne com diversos players e autoridades públicas
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Mesa-redonda ACAD no Brasília Capital Fitness3 4 de 
outubroParque da Cidade – Brasília

Os organizadores do Brasília Capital Fitness esperam para os três dias de evento um público de 
100 mil pessoas: 600 empresários e proprietários de academias, 4 mil profissionais e estudantes de 
Educação Física, Fisioterapia e Nutrição e 90 mil praticantes de atividades físicas. Convidada para 
marcar o evento, a ACAD vai realizar uma mesa-redonda com lideranças do setor: Gustavo Borges, 
Edgard Corona, Richard Bilton, Luiz Urquiza e Carlos Eduardo Moura. Na pauta, as tendências da 
indústria nacional e as expectativa para o biênio 2019-2020.

Associados ACAD são convidados do evento Gare  4 27 e 28 de 
setembro

Ouro Minas Palace Hotel, Ipiranga,  
Belo Horizonte 

Palestras na área de gestão, atendimento e vendas, parte técnica para profissionais de Educação 
Física e muito networking é a proposta Grupo de Academias Responsáveis e Éticas – Gare para o 
evento de dois dias, na capital mineira. Os organizadores esperam receber um público de 1.200 
pessoas ao longo dos dois dias, proprietários de academias e suas equipes. Especialmente para 
Associados da ACAD, o GARE vai dispor de 40 passes gratuitos, para que associados de fora do 
estado de Minas Gerais possam participar, como convidados, de toda a programação do evento. 

9h  
às 18h

ACAD no evento da Matrix 2 12h às 18h29 e 30 
de agostoEspaço Fit – Chácara Santo Antônio - SP

Matrix Sharing 2019. Como o nome do evento já diz, o objetivo é compartilhar! Ideias, informações, 
conhecimentos, tendências, experiências e muito networking. Um encontro gratuito, para clientes 
da Matrix, com foco não só no universo das academia e no mercado de fitness, mas em temas como 
marketing, inovação, branding e empreendedorismo. Já estão confirmadas as palestras de Ale 
Garattoni, à frente da marca Amo Branding, Fernando Fernandes, atleta paralímpico, e Ana Paula 
Leal, que comanda o Arnold Sports Festival no Brasil. 

Seminário ACAD no Congresso Nacional1 13h às 18h20 de 
agostoCâmara dos Deputados – Brasília 

A 2ª edição do Seminário ACAD Empreender para crescer – o setor de academias de ginástica, musculação, 
atividades físicas e similares, seus impactos econômicos e sociais vai contar com seis mesas temáticas 
de debate. Desta vez, deputados federais, legisladores e empresários do fitness sentarão juntos para 
debater sobre os desafios de empreender, o impacto da indústria sobre este mercado, o impacto 
econômico positivo da atividade física sobre o setor da saúde pública, além da análise de um panorama 
legislativo com os projetos de lei que podem ajudar ou prejudicar as academias. 
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Assembleia ACAD na iHRSA Fitness Brasil 

Palestra ACAD no Life Fitness experience 

5

6

10:30h 
às 12h

29 de 
agosto

28 de 
agosto

Transamérica Expo Center – São Paulo

Villa Blue Tree – Chácara Santo Antônio 
São Paulo

A Assembleia ACAD, especial IHRSA Fitness Brasil edição 2019 será uma mesa redonda, liderada por 
empresários do setor. O tema Tendências da indústria do fitness foi escolhido em uma pesquisa realizada 
junto aos associados da ACAD. Na pauta, tudo o que há de novidades em termos de modalidades, 
equipamentos, tecnologias e gestão, inspirada em boas práticas de academias brasileira e nas inovações 
de mercados internacionais. A mesa de debates será aberta pelo presidente Gustavo Borges e composta 
pelos empresários Edgard Corona, Luiz Urquiza e Richard Bilton. 

A ACAD marcará presença na 4ª edição do Life Fitness Experience. O presidente da Associação, Gustavo 
Borges, vai ministrar a palestra Atitude de Campeão para profissionais do mercado de fitness, como 
empresários e gestores de academia. Na agenda do evento estão previstos:  rodadas de palestras, 
lançamento de produtos, apresentação da linha de equipamentos, inovações tecnológicas e muito 
networking. 
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PATROCÍNiO MASTeR

Patrocinadores

newfitness.com.br

lifefitness.com.br

br.matrixfitness.com gympass.com

Apoiadores

Membros

fitnessbrasil.com.br 

floty.comdoinadvogados.com.br

shoppingdasacademias.com.br whatsapp-automacao.com.br marketingdeacademia.com.br

listenx.com.brmetodologiagb.com.brcasadofitness.com.br ppa.com.br 

www.pactosolucoes.com.br 

w12.com.br
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Mais alunos em sua 
academia por meio de 
planos corporativos

Receba novos clientes corporativos em sua academia 

gympass.com/register_your_gym
Seja parceiro do Gympass gratuitamente

*Pesquisa realizada em 2018 com mais de 10 mil usuários Gympass

84% dos usuários Gympass* não frequentavam nenhuma 
academia ou estúdio antes de aderirem ao benefício


