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Palavra do Presidente

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.

Depois de mais de cem dias de portas fechadas, as academias ainda enfrentam
uma onda pessimista sobre serem um local de aglomeração de pessoas, com risco
de contaminação. Mas essa não é a realidade. Os esforços do setor de fitness para
a retomada das atividades se traduzem em ambientes higienizados, sob rígidos
protolocolos de segurança, baseados em diretrizes da Organização Mundial
de Saúde. Nenhum outro setor tem sido submetido a tantas regras para voltar a
funcionar. Provavelmente, com tantos cuidados, as academias devem um dos locias
mais seguros, nesta fase de retomada das atividades econômicas.
Desde o início desta pandemia, a equipe da ACAD tem trabalhado, dedicando tempo
e esforços para lutar por apoio governamental, buscar melhores termos nos acordos
sindicais de cada estado, auxiliar os empresários sobre como renegociar contratos
com locadores de imóveis, fornecedores e parceiros, encontrar as melhores saídas
para atender as necessidades dos clientes.
Neste momento, o setor está preparado para a fase de reabertura das academias,
que já é uma realidade na maioria das cidades do país. Ainda não sabemos o que
virá pela frente, mas é possível que a retomada seja gradual e nada fácil. Assim,
precisamos estar unidos, nos ajudando uns aos outros, para que a conta feche
novamente. Boa sorte com a reabertura, que seja economicamente viável e muito
segura para todos.
Um abraço,
Gustavo Borges
gborges@acadbrasil.com.br
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O que vem
pela frente?

Desafios do “novo normal”,
com operação bem enxuta
Com mais de cem dias de enfrentamento da pandemia
provocada pelo Covid-19, a maioria dos municípios brasileiros
já pôs em prática algum plano de ﬂexibilização e, aos poucos,
atividades econômicas passam a ter autorização para voltar a
funcionar. Em cada cidade, o plano foi elaborado sob regras
próprias, mas a maioria tem em comum o modelo de fases,
que divide as categorias de atividades por data de retorno.
Como não há um consenso nacional, as empresas passaram
a seguir os decretos das cidades onde estão inseridas. Nesse
cenário, há academias que voltaram a funcionar no final do
mês de abril, mas tiveram que fechar suas portas novamente,
como aconteceu em Blumenau e Porto Alegre. É esperado que
o abre e fecha faça parte do tal “novo normal”.
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Neste momento, os empresários estão com
foco na preparação das academias para o
retorno dos clientes. São muitos detalhes a
serem cuidados: protocolos de segurança
e de limpeza, treinamento da equipe
para o “novo normal”, definindo quem
volta às atividades de forma escalonada,
manutenção de toda a infraestrutura,
adequação dos sistemas (muitas cidades
exigem agendamento para que o cliente
possa treinar), internalização de um
modelo novo de operação. E sempre de
olho no caixa: como fazer tudo isso se a
receita é zero há quase quatro meses?
“A situação não está fácil e os próximos
meses ainda devem ser de desafios
extremos. São muitos dias sem entrar nada
no caixa, tendo que manter compromissos
e contratos. Mesmo aquelas academias
que já abriram as portas estão voltando
de forma lenta, com menos de 30% dos
clientes e ainda muita insegurança por
parte de quem frequenta. Mas, precisamos
virar esse jogo. Com todos os protocolos
de segurança que estamos seguindo, as
academias devem ser um dos espaços
mais seguros para se frequentar hoje em
dia, diferente de tantos outros onde as
pessoas já se aglomeram sem proteção”,
Gustavo Borges, presidente da ACAD.

Mesmo com tantos cuidados sendo
tomados, ainda há muita incerteza, tanto
por parte dos gestores das academias,
como do lado dos clientes e, também,
dos colaboradores. Qual é o momento
certo de reabertura? E o mais importante:
como as academias estão preparando
suas estruturas para começar a operar em
uma nova realidade? Provavelmente não
existe uma só resposta, mas, em qualquer
que seja o cenário de reabertura, os
empresários precisam estar preparados
da melhor forma possível para enfrentar
todos os desafios que ainda virão e isso
inclui fazer contas!
Nas próximas páginas, essa edição
especial da Revista ACAD online vai
abordar os temas de maior impacto para
as academia, entre os quais:
Opções para suspensão de contrato de
trabalho;
Possíveis formas de negociação dos
contratos de aluguel;
Gestão de pessoas: o que fazer para
manter a equipe motivada;
Faça as contas: planejamento financeiro
com retomada gradual;
Esteja preparado para abrir e, quem
sabe, fechar novamente;

“As academias devem
ser um dos espaços
mais seguros para se
frequentar hoje em dia”

De olho nos decretos de reabertura de
seu município;
E muito mais!

Gustavo Borges
www.acadbrasil.com.br
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Lay off ou MP-936: que modelo escolher?
Logo no início da pandemia, o governo
federal publicou a Medida Provisória 936,
que permitiu a suspensão do contrato de
trabalho e redução de jornada. A maioria
das academias já fez uso desse direito
e, os prazos estão terminando. A boa
notícia é que a MP-936 foi convertida na
Lei 14020, com Decreto Federal 10422,
publicado em 13 de julho: agora, são 120
dias para acordos de redução de jornada
e de suspensão de contratos. Prazos já
utilizados devem ser computados.

Modelos

Período
Contrapartida
do empresário

Existe ainda a alternativa de lay off:
suspensão dos contratos, mediante curso
de qualificação profissional prevista
no art. 476-A da CLT, desde que com
concordância do trabalhador. Durante
a suspensão, o funcionário recebe uma
bolsa de qualificação paga pelo governo
federal. O lay off deve estar previsto em
convenção ou acordo coletivo.
Antes de optar, compare no quadro abaixo
quais são as vantagens e desvantagens.

Lay off
1 a 3 meses

Oferecer curso de
qualificação ao
colaborador (60h/mês)

MP-936

Decreto 10.422

Máximo 3 meses.
Pode combinar
suspensão e redução

Prorroga a MP-936
MP + decreto =
máximo 120 dias

Nenhuma

Nenhuma

Sim. É preciso
celebrar novo
acordo individual,
após MP-936

Requer acordo
individual c/
funcionário?

Sim

Sim

Quem pode?

Há exclusões: se usou
seguro desemprego,
recebe benefício ou é
sócio. ver manual

Qualque
colaborador

Qualque
colaborador

Usa o seguro
desemprego?

Sim. Se for demitido
após lay off, não terá
Seguro Desemprego

Não. O que o
funcionário recebe é o
Benefício Emergencial

Não. O que o
funcionário recebe é o
Benefício Emergencial

Vantagem

Não gera estabilidade
do colaborador após
o retorno ao trabalho

Procedimento muito
simples para aderir

Pode ser fracionada,
em períodos sucessivos
ou intercalados (dez ou
mais dias)

Mais complexo e
trabalhoso para aderir
ver manual

Gera estabilidade
pelo mesmo período
de uso do benefício

Gera estabilidade
pelo mesmo período
de uso do benefício

Desvantagem
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ACAD dá suporte para lay off e cria plataforma de EAD

Para dar suporte aos empresários, a
ACAD elaborou um manual sobre lay off,
com o passo a passo para usar o benefício.
É importante que o gestor esteja atento se
a adesão já foi aprovada pelos sindicatos
laboral e patronal, pois essa é condição
fundamental para aderir ao lay off. “Os
protocolos devem ser realizados sob a
orientação da contabilidade da empresa
e, se possível, de um advogado, para que
possa ser adaptado às peculiaridades de
cada empresa e região”, diz Mario Duarte,
advogado da Associação.
Como uma das exigências deste modelo
é que os cursos de capacitação sejam
online, a ACAD criou uma plataforma de
Estudo a Distância (EAD) para auxiliar o
empresário a cumprí-las. O funcionário
que estiver em lay off poderá acessar a
plataforma, com 60 horas curso/mês, e
fazer a qualificação profissional exigida.
Segundo a Superintendência Nacional
do Trabalho, o que a ACAD está fazendo
com a criação da plataforma e o suporte
às empresas é algo novo e uma referência.
É a primeira vez que um setor consegue
fazer lay off reunindo empresas. Sempre
foi feito de forma particular, isolada, cada
empresa fazendo do seu jeito.

Dante da Mota
Ribeiro, sócio- gestor
da Academia Splash,
em Diamantina,
Minas Gerais.

Dante Ribeiro

“Tenho 29 funcionários, dos quais 23
coloquei em sistema de lay off , pela
plataforma ACAD e com apoio da
associação. A equipe está gostando
muito dos cursos. Sempre soube da
importância de uma associação que
luta
pelo
seguimento junto às
esferas municipais, estaduais e federal.
Nesta
pandemia,
a
ACAD se
reinventou criando um protocolo de
reabertura, referência no Brasil. Na
minha cidade, serviu como base para o
protocolo local. O curso EaD de Lay off
foi essencial, porque eu não tinha o que
fazer com meus funcionários por ter
usado a suspensão de emprego do MP
936 e estar fechado sem prazo para
reabrir”.

Plataforma EAD ACAD Brasil

www.acadbrasil.com.br
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Gestão de pessoas: como manter a equipe motivada

Flávia Fonseca
Em meio à pandemia, para as academias
pensar em gestão de pessoas se traduz
principalmente no treinamento da equipe
e no atendimento ao cliente. São dois
pilares de operação que trazem muitos
desafios de como as pessoas da equipe
devem se portar diante de um cenário tão
adverso, inédito e com tantos protocolos e
exigências, e de como atender o cliente da
melhor forma possível, sendo acolhedor,
mas ao mesmo tempo firme no propósito
de exigir que o cliente cumpra as regras
de saúde e segurança.
“A comunicação clara e transparente é a
ferramenta mais poderosa que os gestores
das academias têm nesse momento. Aqui
na empresa, desde o início do
fechamento, em março, estamos em
contato permanente com nosso time,
fazendo reuniões virtuais com nossos
funcionários, reforçando as mensagens
junto às lideranças, mantendo contato
constante para que ninguém se sinta
inseguro ou sem informações. Acredito
que, mesmo quando a mensagem é dura,
se fizermos a comunicação de forma
cuidadosa, temos o respeito do
funcionário”, diz Flávia Fonseca, diretora
de Recursos Humanos e Franquias da
Bodytech.
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A especialista também diz que para manter
o engajamento, além da comunicação
clara e transparente, é importante definir
um propósito que seja compartilhado com
todos os funcionários da empresa. “Nesse
momento, definimos que queremos ser
uma academia segura para todos: que
atenda todas as exigências e protocolos
de segurança e de limpeza, como
prevenção à disseminação da Covid-19.
Essa mensagem tem sido passada em
conversas com os líderes, com as equipes
para que esse se torne o objetivo de cada
um deles também. É um grande desafio e
uma missão fazer com que os clientes se
sintam seguros nas academias e ter isso
como foco, saber que pode fazer algo pela
sociedade, gera engajamento nas pessoas”.
Mas, manter os colaboradores motivados
não será uma tarefa fácil. Uma dica para
os gestores das academias é identificar
entre os funcionários aqueles líderes com
quem ele possa compartilhar os desafios
que já se apresentam e aqueles que ainda
estão por vir. Há pessoas que têm poder de
influência sobre as demais do time e que
podem ajudar muito nesse processo de
comunicação, de engajamento da equipe,
de identificar os principais novos gaps do
dia a dia pós-retomada das atividades.

“A comunicação clara é a
ferramenta mais poderosa
que os gestores têm nesse
momento”
Flávia Fonseca

Entrevista com Joana Doin, advogada

O que muda nessa segunda fase da MP-936?
A MP-936 começou com vigência de prazo e benefício em
igual período: 90 dias. Assim, no dia 1 de abril as empresas
teriam 90 dias para utilizar o benefício, por três meses.
Nessa segunda fase, houve uma extensão do prazo de
utilização do benefício. Agora as empresas têm 150 dias,
contados a partir de 1 de abril, para utilizar 90 dias de
benefício. As empresas que ainda não se beneficiaram da
suspensão e redução ainda poderão fazê-lo.

Joana Doin

COVID pode ser considerado doença ocupacional?
A MP-927 havia excetuado a Covid-19 de ser considerada doença ocupacional. Mas, esse
posicionamento sofreu alteração e a presunção de que a responsabilidade não é da empresa
caiu. De toda forma, essa premissa não deve ser considerada uma confissão de culpa. A
empresa deve se atentar para os cuidados necessários, de acordo com os protocolos de
segurança originados dos decretos regionais. Deve também atender às recomendações
do Conselho Nacional de Saúde. A dica é: faça um regimento interno sobre Covid-19
da sua academia, para que todos os colaboradores saibam das novas regras e obrigações
no ambiente de trabalho e possam obedecê-las. A fiscalização da empresa no uso dos
equipamentos oferecidos é de extrema importância, pois o zelo com o colaborador será
analisado na circunstância geral da contaminação. Assim, se a academia não foi negligente
ou imprudente dificilmente terá recaída sobre ela a caracterização de doença ocupacional.

Há novas orientações sobre questões trabalhistas?
Em tempos de pandemia, as questões trabalhistas estão em plena e constante mudança.
Primeiro porque as leis não foram feitas para as atuais circunstâncias que a sociedade
vem enfrentando. Depois porque, sendo assim, a utilização análoga das regras atrai
inevitavelmente alguma insegurança jurídica. Em geral, para as empresas que decidiram
aderir a MP 936, a principal orientação é que se organizem para a estabilidade. Aqueles
que já utilizaram todo o crédito do benefício da MP-936 podem acionar as entidades
sindicais e, através de acordos ou aditivos de convenções coletivas, terem seus empregados
encaminhados para novas suspensões ou reduções de jornada e trabalho. Desta vez sem
a relação direta com a MP-936, a não ser pelo artigo 17 que prevê e regulamenta algumas
características especiais do instituto do lay off. A entidade sindical pode, neste novo
cenário, prever:
1. Redução de jornada com redução de salário (sem contrapartida do governo).
2. Suspensão do contrato de trabalho completa (sem contrapartida do governo).
3. Suspensão do contrato de trabalho para curso de capacitação (com contrapartida do
governo nas mesmas condições do recebimento do seguro desemprego). Esse é o lay off.
www.acadbrasil.com.br
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Caso a empresa não possua representatividade sindical e não seja possível nenhuma das
alternativas anteriores, para a manutenção do emprego, poderá evocar o artigo 2º da MP936 e elaborar acordo individual com o empregado, contando com sua anuência expressa.
Esta opção adentra em ambiente mais vulnerável, mas que ainda detém amparo legal.

Qual deve ser o papel do empresário diante da fase de reabertura?
Estamos todos no mesmo mar, mas não no mesmo barco... frase famosa de autor
desconhecido que traduz bem o cenário atual. Há quem esteja de bote, de iate, de
barquinho... e ainda são águas turbulentas. Veio a primeira onda, por conta do fechamento
das empresas. A segunda onda chega com a reabertura, estabilidade de empregos, contas
atrasadas e clientes escassos. O empresário precisa, neste momento, se atentar a duas coisas:
1. As decisões são financeiras. A projeção do cenário do próximo trimestre, simulação
financeira com segurança jurídica deve ser prioritária.
2. Negócios são relações. As relações bem feitas e legalmente constituídas não geram passivo.
Olhar para o cliente, para o time e para os parceiros com o compromisso de estabelecer
relações saudáveis e formalizadas fará toda a diferença, em tempos de pandemia.

1

FAÇA
CONTAS
Um bom planejamento
financeiro pode ser
determinante na
reabertura

A conta não fecha. Com mais de três meses de receita
zero, as academias têm procurado saídas para não falir.
Negociar o contrato de aluguel, pedir auxílio aos governos,
optar por suspensão de contrato de trabalho, entrar em
acordo com fornecedores e clientes têm sido algumas das
medidas adotadas. Reabrir com ganhos menores e custos
maiores não será fácil e a instabilidade e a possiblidades
de novas ondas da pandemia causam muita insegurança.
Na hora de fazer as contas, os empresários devem projetar
também um cenário em que mesmo depois da reabertura
seja obrigatório fechar novamente – isso já aconteceu em
algumas cidades. Por isso, fazer um planejamento financeiro
de enfrentamento dos próximos meses é fundamental.
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Experiência de quem já voltou a operar

Em Porto Alegre, a experiência do
abre e fecha tem sido desafiadora.
O primeiro decreto de reabertura
foi publicado no final de abril, mas
não se manteve por mais de quatro
semanas.
“Reabrimos em maio, mas com
o novo pico de contaminação do
Covid-19 na cidade, o governo local
determinou um novo fechamento
das empresas. Fechamos novamente
as portas, o que gera incertezas
e, também, outros custos”, disse
Fernando Sassen, representante da
ACAD no Rio Grande do Sul e CEO
da academia Ipanema Sports.
Mas há notícias boas também.
“Quem já voltou a treinar está muito
feliz por ter acesso novamente à
academia. Desde que reabrimos,
recebemos 33% dos nossos alunos
que estavam ativos na base de clientes
do mês de março. É uma boa média,
para um retorno tímido e incerto das
atividades”.

Fernando Sassen
O empresário gaúcho dá uma dica de
enfrentamento para os gestores: “o
momento é de cortar o máximo de
custos porque, até que as pessoas
tenham confiança, vamos demorar a
voltar. Puxe o freio de mão, negocie
carga-horária com os treinadores,
reduza a equipe e vá chamando de
volta aos poucos. Aqui, temos um
programa de estágio e para a
retomada usamos essa turma e alguns
profissionais responsáveis por esses
estagiários. O restante da equipe
permaneceu em sistema de suspensão
de contrato de trabalho. Essa
experiência foi positiva, porque
tivemos que fechar novamente e
mantivemos a suspensão durante o
período. Se eu tivesse operado
cancelando a suspensão, não poderia
nesses
benefícios
recolocá-los
federais. Lembre-se: os alunos só vão
voltar
quando
tiverem
muita
segurança e confiança. Isso, cabe a nós
gestores garantir a eles”.

“Os alunos só vão voltar quando tiverem
muita segurança e conﬁança. Isso, cabe a
nós gestores garantir a eles”
Fernando Sassen
www.acadbrasil.com.br
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O novo normal
Para o empresário Luiz Urquiza, CEO da
Bodytech, que também já experimentou a
reabertura de algumas unidades da rede,
além de terem de adotar novas regras
para o funcionamento, com rigorosos
protocolos de saúde e segurança, as
academias terão de fazer outros esforços
para enfrentar as dificuldades na fase de
reabertura
“Estamos todos voltando ‘magrinho’, pois
a retomada é lenta, com pouca procura e
receitas menores”.

Retomada lenta e gradual
Leonardo Pereira, representante da
ACAD na região Nordeste e CEO da
rede Selfit, acredita que algumas questões
fundamentais, pilares do setor, mudaram,
o que torna ainda mais importante que
os gestores de academias façam um
planejamento financeiro para a fase de
reabertura. “É preciso entender que
a retomada das atividades será lenta
e gradual. Os custos relacionados à
execução do protocolo de segurança, no
que diz respeito a matérias de consumo,
de limpeza, são rubricas que gerarão
um aumento, quando comparado com
período pré-crise. O negócio vai decolar
mais lentamente também já que a base
da receita vai mudar significativamente,
porque os primeiros meses de
funcionamento deverão ser ainda com
pouca frequência.”
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Luiz Urquiza
E ainda há outros inúmeros desafios...
“Também será preciso garantir a
aderência dos alunos ao protocolo, dar
a eles confiança para que retornem aos
treinos e ainda estabelecer uma nova
forma de comunicação com os clientes.
Junto à equipe, é preciso dar condições
de segurança e promover a capacitação
dos colaboradores. Mas, talvez o crucial
seja reajustar as contas, uma vez que a
volta será em uma operação bem mais
enxuta. Em resumo, vamos enfrentar uma
verdadeira reinvenção da forma como
operar uma academia”.

Leonardo Pereira
Mas como fazer esse planejamento?
“Todos os custos devem ser reavaliados,
ajustados e cortados, buscando-se manter
somente aquilo que é essencial. É preciso
projetar para que aquilo que for cortado
só volte a ser incorporado quando do
aumento da base e ainda assim feito de
forma escalonada e cuidadosa. Devemos
estar atentos também à importância de
fazermos um planejamento que converse
com a realidade, que seja baseado em
perspectivas e prognósticos. Temos que
estar preparados para todos os cenários
e fazer esse processo de retomada com
muita cautela, pois, muitas vezes, abrir e
ter de fechar novamente pode ser pior do
que se manter fechado”, disse Leonardo
Pereira.

Jurídico ACAD avalia decretos de reabertura

Ainda há muita incerteza quanto à
reabertura. O empresário empreendedor
do fitness deve estar atento aos decretos
de sua cidade, de seu estado, verificar
se eles estão em harmonia ou não, se há
manifestação do Ministério Público da
região, pois existe uma hierarquia entre as
instâncias, o que pode ser bem confuso.
O Estado de São Paulo publicou decreto
autorizando as academias a reabrirem
dia 5 de julho, mas na capital paulista a
reabertura só foi permitida dia 13.

Para ajudar na orientação sobre o
tema, a ACAD criou em seu site um
mapa interativo onde é possível saber
sobre cada estado brasileiro que possui
registros de decretos de reabertura,
todos analisados pelo Dr. Mario Duarte,
advogado da Associação. Ao clicar no
estado de interesse, é possível visualizar
os documentos divulgados nas cidades,
com link de acesso para eles, e ver as
análises e validação de prevalência.

Clique aqui e acesse os decretos.

6 dicas ACAD para enfrentamento da pandemia

Faça as contas:
é preciso usar a
calculadora e cortar
custos. Identificar
todos os itens que
podem sofrer cortes,
mantendo somente
o que é essencial
para a retomada, em
uma operção bem
mais enxuta.

Com que equipe
retornar: A dica é
comparar os modelos
de suspensão de
trabalho (ver página
8). Também é preciso
definir com que
equipe voltar a operar,
qual o percentual
da sua força de
trabalho trazer para a
reabertura e as fases
seguintes.

Renegocie o aluguel:
há academias que
conseguiram 50%
de desconto. Uma
saída é a redução
escalonada: de 50%
nos três primeiros
meses, 40% nos dois
seguintes e assim
sucessivamente. Há
diversos modelos
de negociação (ver
página 29). O importe
é tentar acordo com o
proprietário.
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Atenção às
incertezas do cliente:
a academia precisa
ter estratégias para
lidar com o cliente
que quer cancelar.
Uma dica é oferecer
trancamento até
que o cliente se sinta
seguro para voltar.

Linha de crédito: o
governo federal criou o
Programa Nacional de
Apoio às Microempresas
e Empresas de
Pequeno Porte. O que
é Pronompe? Qual é o
valor da linha de crédito?
Como vai funcionar? Que
empresas terão direito?
Qual a taxa de juros?
Veja as respostas no site
da ACAD Brasil.
Clique aqui

Cartilha para
reabertura: a ACAD
criou uma cartilha,
com diversos
procedimentos para
minimizar o risco
de contaminação
do Covid-19 dentro
das academias. As
medidas seguem
orientações da
OMS e do Ministério
da Saúde. Baixe a
cartilha no site da
Associação.
Baixe aqui a cartilha

Descubra por que
o EVO é incomparável
e como ele está
fazendo os clientes
superarem a crise.
CLIQUE E SAIBA MAIS
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Interlocução
é decisiva

ACAD adota estratégia de se reunir com governos
e especialistas para vencer desafios da pandemia
A interlocução com autoridades de
governos nas três instâncias, especialistas
e parceiros estratégicos, com dezenas de
reuniões, virtuais e presenciais, tem sido
a rotina e um dos constantes esforços da
equipe da Associação.
Desde o início da crise, a Rede Nacional
de Líderes ACAD tem atuado por meio de
empresários representantes, em reuniões
com prefeitos, secretários municipais
e estaduais, deputados, vereadores,
autoridades decisivas para o debate
sobre soluções e possíveis caminhos. A
Associação foi crucial na coordenação
desta rede, especialmente quando já
prontos os protocolos, pôde distribuir
em maior escala os materiais produzidos.
Assim, a ACAD pôde sensibilizar
autoridades e dar respaldo às academias
que buscam orientação.
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“A construção para essa retomada se dá
politicamente, na área da saúde e com
o ministério público no apoio jurídico.
São muitas estruturas envolvidas e
procuramos estar em contato com todas
elas. Somente nos últimos quinze dias,
em São Paulo, o nosso comitê já fez cerca
de vinte reuniões para tratar dos temas
urgentes. Essa rede ACAD tem atuado
com vistas a informar, buscar soluções,
elaborar materiais de apoio, a fim de
contribuir para que possamos voltar a
operar de forma segura”, disse Ailton
Mendes, diretor da ACAD Brasil.

Fique de olho na
Rede Nacional de Líderes

Na foto: Ailton Mendes, diretor da ACAD, vereador Rodrigo Goulart, Nelson Leme,
presidente do CREF-SP, Gilberto Bertevelo, presidente do Sindicato das Academias do
Estado, André Santos, Mestre Xandão, Luiz Urquiza, CEO da Bodytech, e Thiago Lobo,
secretário-adjunto de Esportes do município.

Forte atuação em São Paulo
No dia 10 de julho, em cerimônia oficial, a ACAD assinou com a Prefeitura de são Paulo o
Protocolo de Reabertura para o Setor de Academias de Esporte e Similares, com a presença
do diretor da Associação, Ailton Mendes. Por se tratar de um documento com muitas
exigências, a ACAD redigiu um um guia com recomendações e orientações, elaboradas
pelo jurídico da Associação, que podem facilitar a adesão dos empresários. Baixe aqui.
Também neste mês, o presidente Gustavo Borges participou da live com o governador
João Doria e da reunião com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para tratar das fases de
reabertura dos planos das duas instâncias sobre retomada das atividades. No município,
Eduardo Tuma, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e o vereador, Rodrigo
Goulart têm recebido representantes da ACAD, e mantido contato constante.

Distrito Federal: secretária de Esportes apoia academias
Em uma ação da ACAD, coordenada pelo assessor Lucio Rogério, foram feitas reuniões
com a recém-empossada secretária de Esportes do Distrito Federal, Celina Leão. Depois
da atuação como deputada federal, onde já havia recebido representantes da Associação
para tratar de pautas sobre esporte e atividade física, Celina Leão, já como secretária, tem
em mãos o material produzido pela ACAD para o enfrentamento da pandemia. Cartilhas,
protocolos e orientações para as áreas financeira e de saúde, para fases de reabertura das
empresas já estão sendo vistos pela Secretaria de Esportes da capital.
www.acadbrasil.com.br
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No Rio, natação antecipa fase de reabertura
Na cidade do Rio de Janeiro academias com piscina já podem reabrir suas portas. Esta
vitória da ACAD veio em respostas aos esforços da diretoria, que conseguiu realizar
duas reuniões com representantes da Prefeitura e da Vigilância Sanitária, e trazer aulas
de natação para a fase 3 do protocolo de reabertura. Anderson Simões, subsecretário
de Planejamento e Acompanhamento de Resultados e Flavio Graça, superintendente de
Educação da Vigilância Sanitária receberam os representantes da ACAD Gustavo Borges,
Luiz Urquiza, Marcelo Ferreira e Andrea Rodrigues, e ouviram as argumentações sobre
protocolos de segurança. Trata-se de uma conquista a ser comemorada, uma vez que
“Piscinas” estava classificada para a Fase 5 (depois do final de agosto, podendo ter prazo
estendido) e as academias que oferecem aulas exclusivamente nessa categoria não tinham,
até então, sequer a perspectiva de voltar a funcionar, permanecendo com receita zero.

Nordeste: municípios e estados muito atuantes
O chamado Grupo dos Nove, que reúne os governadores dos estados do Nordeste, tem
promovido uma série de reuniões na tentativa de debater e elaborar soluções para a crise.
Nesse movimento, o papel de deputados, secretários, prefeitos e vereadores também tem
sido de extrema importância. Sob a coordenação do líder regional, Leonardo Pereira e em
apoio aos esforços públicos, a ACAD tem mantido interlocução com algumas autoridades
municipais e estaduais da região, entre as quais, Bruno Schwambach, secretário estadual de
Desenvolvimento, Diego Pérez, secretário executivo de Esporte do Estado de Pernambuco,
Bruno Soares Reis, vice-prefeito de Salvador e Felipe Carreras, deputado federal.

ACAD e CREFs unidos em prol do setor
O apoio dos conselhos tem ajudado a ACAD a apresentar, de forma estruturada, orientações
de como as academias devem proceder, mostrando para as autoridades – prefeituras,
ministério público, vigilância sanitária – em cada município, o quanto as empresas do
fitness estão comprometidas com rigorosos protocolos. Nas figuras dos presidentes Nelson
Leme (SP), José Edgar Meurer (RS), Patrick Aguiar (DF), Rogerio Jean Gonçalves (BA),
Lúcio Beltrão (PE) e Irineu Furtado (SC), a ACAD reconhece os esforços dos representantes
e equipes dos Conselhos Regionais de Educação Física, que têm atuado conjuntamente
para dar apoio aos profissionais e às academias.
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Rio Grande do Sul: protocolos ACAD viram referência
No início de junho, foi criado o Comitê Estadual de Crise da Educação Física na Covid-19,
formado pelas entidades que trabalham diretamente com a profissão e representadas por
Fernando Sassen representando a ACAD, Alessandro Gamboa do CREF, Luciane Citadin
da Apef, Ubirajara Brites, presidente do Sinpef, e Rogério Menegassi, conselheiro especial.
Esse comitê tem redigido ofícios, assinados por todas essa lideranças, que entram para
todos os deputados estaduais. Firmamos uma agenda de reuniões com cada um desses
deputados. Estamos organizados e com muita representatividade.
Em ação articulada pelo representante Fernando Sassen, as cartilhas e protocolos elaborados
pela ACAD foram enviados a diversas prefeituras e já serviram como referência para várias
negociações e pleitos em diferentes municípios. Dedes o início, mantemos contato com o
Bruno Miragem, secretário extraordinário do Covid-19 da prefeitura de Porto Alegre, para
buscarmos soluções conjuntas. Ele recebeu todos os materiais produzidos pela ACAD e
repassou ao comitê e às demais secretarias. A ideia dos 16 metros de distanciamento foi
proposta pela Associação, em uma dessas conversas, e foi adotada em POA.

Presença do ﬁtness no Ministério da Economia
Na primeira semana de julho, o empresário Luiz Urquiza, representando a ACAD e o
setor nacional de fitness, participou de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo
Guedes, cujo tema foi a retomada das atividades produtivas, com reabertura das empresas.
A Associação vem mantendo contato sistemático com o secretário especial de Previdência
e Trabalho, Bruno Bianco Leal, e o secretário de Trabalho, Bruno Dalcomo, ambos do
Ministério da Economia.
Há três meses a ACAD participa das reuniões do Comitê de Serviço de Prestação Continuada,
lideradas pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos
da Costa. O convite para que a ACAD fizesse parte destes encontros foi feito em função
da proatividade da Associação em apresentar ao governo federal possíveis caminhos. Os
materiais desenvolvidos pela ACAD (como o manual de protocolos para reabertura) veem
sendo apontados como modelos e sendo usados como referências para construção de
outros documentos.

Interlocução com sindicatos
A ACAD tem atuado junto aos sindicatos laborais e patronais, para ajudar a firmar acordos,
contando com o protagonismo dessas entidades. Como o tema dos contratos de trabalho
é um dos mais sensíveis ao setor, neste momento de crise esta interlocução tem sido de
expressiva importância.
www.acadbrasil.com.br
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ALUGUEL E
CONTRATO
DE TRABALHO
O que fazer durante a pandemia?
Conheça as alternativas legais
disponíveis para lidar com
dois dos maiores custos de
uma academia, tanto durante
o período de suspensão do
funcionamento como depois
de autorizada a reabertura.

Mario Duarte, advogado da ACAD

ALUGUEL
# 1 REVISÃO POR QUEDA NO
FATURAMENTO DA ACADEMIA
Desde que seja provocada por um evento extraordinário e imprevisível, como é o caso da
atual pandemia, a queda no faturamento pode ser utilizada como justificativa para pedir
redução do valor do aluguel. O direito de fazer esse pedido é assegurado pelo art. 317 do
Código Civil. Se não houver acordo com o proprietário, a redução terá que ser solicitada por
ação judicial, na qual a queda no faturamento deverá ser provada através de documentos
contábeis e fiscais. Nesse caso, caberá a um juiz avaliar e decidir se a redução deve ser
concedida, e em que proporção ou valor. Veja mais adiante como negociar, quando entrar
na Justiça e quais são as chances de obter uma redução.
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# 2 REVISÃO POR QUEDA NO
PREÇO DE MERCADO DO ALUGUEL
A crise decorrente da pandemia poderá provocar uma redução do valor de
mercado dos aluguéis. Mesmo quando o faturamento voltar ao patamar anterior
à pandemia, academias cujos contratos de locação estiverem em vigor há mais
de 3 (três) anos poderão pedir que o aluguel seja ajustado a esse novo valor de
mercado. Esse direito está previsto no art. 19 da Lei 8.245/91 (também conhecida
como “lei do inquilinato”). Se não houver acordo, uma ação judicial poderá ser
proposta e caberá a um perito avaliar o valor de mercado do imóvel.

# 3 COMO NEGOCIAR COM O PROPRIETÁRIO
Cada negociação tem particularidades e não existe uma única receita para chegar
com ano
Aneel
a um bom acordo. A maioria dos proprietáriosNegociações
tem aceitado reduções
valor do
aluguel. Alguns passos são sempre recomendáveis:
Saiba com quem está negociando. Quantos imóveis e que negócios o
proprietário possui, qual sua capacidade financeira, se fez acordo com
outros locatários ou é parte em ações judiciais de revisão de aluguel.
Use seu poder de barganha. A crise dificultará novas locações. O valor
dos aluguéis vai cair. O direito de pedir a redução judicial existe e pode
ser exercido.
Seja razoável. Lembre-se de que, se não houver acordo, não existe
garantia de que um juiz concederá redução.
Pense no futuro. Faça uma projeção da retomada das atividades e
procure negociar a longo prazo, com descontos escalonados conforme a
expectativa de recuperação do faturamento.

Negocie por escrito. Mesmo que o assunto seja tratado por telefone ou
em reunião, registre tudo por e-mail e formalize o resultado através
de aditamento contratual.
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# 4 QUANDO ENTRAR
NA JUSTIÇA E QUAIS AS
CHANCES DE SUCESSO
Antes de ir à Justiça, é preciso pedir
a redução e receber resposta negativa
total, parcial ou nenhuma resposta.
Tudo deve ser feito por escrito.
Mesmo que o proprietário faça
uma contraproposta de redução, a
academia não está obrigada a aceitála e isso não prejudica o seu direito
de mover uma ação judicial. Esgotar
todas as possibilidades de negociação
e fazer prova disso, juntando os
e-mails, pode aumentar as chances
de sucesso. Nas principais praças, os

juízes têm concedido alguma redução
em pelo menos duas de cada três ações
judiciais. A redução média tende para
os 50%, mas há decisões desde 30% até
100%. Tudo depende de cada situação,
do perfil do juiz e da prova da queda
no faturamento.
Embora as chances em geral sejam
boas, também há alguns juízes que
não concedem nenhuma redução
mesmo com essa prova, por
entenderem que não devem interferir
no contrato. Recomenda-se que a
academia peça ao seu advogado uma
avaliação das decisões já proferidas na
sua cidade e estado, antes de decidir
pela via judicial.

CONTRATO DE TRABALHO
# 1 LEI 14020 (CONVERSÃO
DA MP-936)
A Medida Provisória 936, convertida
na Lei 14020, inicialmente
possibilitou acordos de suspensão
de contratos de trabalho por até 60
dias e redução de jornada de trabalho
por até 90 dias, sendo certo que este
último também era o prazo máximo
para cumular as duas opções. A
maioria das academias já fez uso
desse direito e os prazos se esgotaram
ou estão terminando. A boa notícia
é que o Decreto Federal 10422,
publicado em 13/7, modificou os
prazos acima mencionados:
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Alterou para 120 dias os prazos
máximos para acordos de redução de
jornada e de suspensão de contratos
de trabalho. O prazo máximo para
combinar suspensão e redução
também é de 120 dias. Prazos já
utilizados devem ser computados.
Exemplos: quem usou 60 de suspensão
e 30 de redução pode usar mais 30, de
um ou de outro. Se usou só os 60 de
suspensão, pode usar mais 60, de um
ou de outro. Se usou 90 de redução,
pode usar mais 30, de um ou de outro.

Contratos de aluguel
Permitiu o fracionamento em períodos sucessivos ou intercalados, desde
que não inferiores a 10 dias. Para
usufruir dessa prorrogação, é preciso
celebrar novos acordos. As demais
disposições da Lei 14020 (na qual a
MP 936 foi convertida) continuam em
vigor, inclusive quanto a:
Envio da proposta de acordo com 2
dias de antecedência;
Possibilidade de redução de jornada
de 25%, 50% ou 70%, bem como de
suspensão de contratos de trabalho
independentemente de convenção ou
acordo coletivo para empregados com
salários até R$ 3.135,00 ou maiores
do que R$ 12.202,12 (estes, com curso
superior), se a empresa faturar até R$
4.800.000,00 por ano;
Para as que tiverem receita superior,
foi mantida a obrigação de pagar
ajuda de 30%, e o salário limite para
acordos sem convenção ou acordo
coletivo foi reduzido para R$ 2.090,00;
O prazo de estabilidade posterior no
emprego permanece equivalente ao da
suspensão.

# 2 LAY OFF – SUSPENSÃO
DE CONTRATOS PELO
ART. 476-A DA CLT
Além da Lei 14020 e seus prazos
prorrogados pelo Decreto Federal
10422, existe também a alternativa
do suspensão dos contratos de
trabalho para a realização de curso
de qualificação profissional prevista
no art. 476-A da CLT, desde com
concordância
do
trabalhador.
Durante a suspensão, o funcionário
recebe uma bolsa-qualificação
paga pelo governo federal. Esse
mecanismo também é conhecido
como lay off e precisa estar previsto
em convenção ou acordo coletivo. O
custo para a empresa se resume ao
curso. Não existe a estabilidade pelo
mesmo período de suspensão.
Em caso de demissão durante o
curso, ou nos três meses seguintes,
é aplicada multa que tem sido
fixada em 1 (um) salário na
maioria das convenções e acordos
coletivos. Além de trabalhar nas
principais praças para viabilizar
essa negociação sindical, a Brasil já
tem disponível para seus associados
uma plataforma online onde os
funcionários podem realizar o
curso, a um custo muito reduzido.

A Lei 14020 (MP 936) permite que o curso seja feito em modalidade não
presencial, mas diminuiu de 5 (cinco) para 3 (três) meses o prazo máximo para o
lay off. Mesmo assim, se somado aos prazos agora prorrogados da Lei 14020 (MP
936), o “lay off ” permitirá chegar a um prazo total de 7 (sete) meses de suspensão
do contrato de trabalho.
Para mais detalhes, bem como informações e ressalvas sobre o procedimento de
homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, recomendamos a leitura
do Manual de Lay Off ACAD BRASIL, disponível para download em nosso
website.recomendamos a leitura do Manual de Lay Off ACAD, disponível para
download no site da Associação.

MUNDO AFORA
Noruega banca pesquisa inédita sobre Covid-19 e reabre
academias. ACAD participa de reuniões internacionais e
adere à campnha em defesa do setor

Estudo diz que não há risco em academias
Como na maioria dos países, a Noruega
decretou o fechamento de todas as
academias, para evitar a propagação
do Coronavírus. Mas, ao contrário
de qualquer outra nação, também
financiou um estudo para determinar se
o fechamento por mais de três meses era
realmente necessário. Trata-se do único
estudo feito até hoje para testar se as
pessoas que treinam em academias com
poucas restrições estão em maior risco de
infecção do que aquelas que não o fazem.

voltaram a malhar tiveram que aderir
às diretrizes elaboradas pelo Instituto
Norueguês de Saúde Pública, entre as
quais: distanciamento social (um metro
para exercício de piso, dois metros para
aulas de alta intensidade); maior higiene
das mãos; a cada uso de um equipamento,
o mesmo deve ser limpo pelo cliente com
produto oferecido pela academia; o acesso
às academias deve ser controlado, para
evitar a superlotação; vestiários abertos,
mas chuveiros e saunas fechados.

Segundo resultados publicados, não foram
encontradas infecções por Coronavírus
entre pessoas que retornaram às suas
academias. Assim, a partir de 22 de junho,
a Noruega autorizou a reabertura de
todas as suas academias, com restrições
de acesso e uma série de medidas e
protocolos de segurança, por precaução.

À frente da pesquisa, Michael Bretthauer,
médico especialista em rastreamento
de câncer na Universidade de Oslo,
disse que “o estudo apontou que não
há ameaça de aumento da propagação
do COVID-19 nas academias, mesmo
quando ocorre treinamento intensivo.
Esses resultados podem servir de ressalva
para outros países, desde que as pessoas
estejam dispostas a seguirem as restrições
necessárias”.

A pesquisa incluiu cinco academias de
Oslo com mais de 3 mil clientes, com
idades entre 18 e 64 anos. Aqueles que
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O especialista acredita que os riscos de
infecção são superados pelas vantagens
que as academias podem trazer para a
sociedade, em termos de prevenção e
manutenção de da saúde. “Procuramos
testar se o fechamento de academias
é necessário, ou se instalações abertas
podem fornecer higiene e distanciamento
social suficientes para evitar a propagação
do vírus. Se os protocolos forem
cumpridos, assumimos que é seguro abrir
as academias. Praticar atividade física
pode ajudar a salvar vidas”, concluiu Dr.
Bretthauer.

ACAD integra grupo internacional
Semanalmente,
Monica
Marques,
representante nacional da ACAD e
membro do conselho da IHRSA, participa
da Global Federation Meeting promovida
pela entidade internacional, na qual
associações de academias de 25 países
trocam informações sobre a evolução da
Covid-19, procedimentos de reabertura,
pesquisas sobre pós-reabertura, assuntos
de mercado, segurança e prevenção. Por
todo o mundo a reabertura da economia
foi planejada em fases. As academias
foram classificadas entre as penúltimas
ou últimas a abrir, na maioria dos países.
China, Itália e Nova Zelândia já liberaram
as academias, sem restrições.
Na Argentina e México, a situação é
bem parecida com a do Brasil: algumas
poucas cidades e Estados liberaram o
funcionamento das academias até o
final de junho. Nos Estados Unidos, as
academias voltaram a funcionar em 39
Estados. New York, a cidade americana
mais afetada pelo Covid-19, já foi
liberada para reabertura. Na Alemanha,
as academias abriram em 15 de maio,
porém uma segunda onda de contágio

gerou um lockdown regional no dia 22 de
junho, pouco mais de um mês depois da
reabertura.
“Este ‘abre e fecha’ aconteceu também
em alguns Estados do Brasil, como
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Uma das dificuldades é esta incerteza,
porque alunos, clientes e funcionários
solicitam informações mais detalhadas,
que as academias ainda não conseguem
fornecer”, diz Monica Marques.
A IHRSA publicou uma seção específica
para orientar as academias durante a
pandemia. Acesse o link.
A ACAD também já produziu diversos
conteúdos que estão à disposição das
academias, entre eles webinars, vídeos,
cartilhas de procedimentos, orientações
sobre leis específicas, contratos de
trabalho, lay off e outros. Acesse o link.

Iniciativa para mudar guidelines
da OMS
A ACAD também participa de um grupo
de lideranças do setor de fitness, cujo
principal objetivo é adaptar e adequar
a orientação Covid-19 consultiva da
Organização Mundial da Saúde (OMS)
para reuniões em massa, eventos esportivos
e outras ferramentas de avaliação de riscos
para aplicação na indústria de esportes e
fitness. Especificamente, o grupo procura
oferecer conselhos para academias e
instalações esportivas recreativas, como
academias, estúdios de ginástica, salas
de esportes, piscinas, áreas de spa e bemestar e outras instalações acessórias.
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ACAD traz campanha internacional para o Brasil
Inspirada nas ações da IHRSA para o
enfrentamento da pandemia, entre as
quais um pedido de engajamento em
defesa das academias, a ACAD criou a
campanha Academias são seguras. A
ideia é que muitas pessoas possam aderir
à ação, mostrando aos clientes que ainda
estão inseguros, que as academias estão
seguindo rígidos protocolos de higiene e
segurança e que são espaços para a prática
de uma vida saudável.
“Nós nos juntamos ao movimento global
iniciado pela IHRSA, compartilhando
informações que mostram que academias
são locais seguros e que promovem
saúde. Inundamos as mídias sociais com
mensagens de apoio ao setor, mostrando
que o fitness é um segmento unido e sairá
fortalecido desta crise”, disse Andrea
Rodrigues, gestora da ACAD.

Participe da campanha compartilhando
conteúdos próprios e imagens produzidas
pela ACAD e sempre use as hashtags
#academiassaoseguras e #exercicioesaude
ou #gymsaresafe e #exerciseismedicine.

Segurança, eﬁciência
e credibilidade
para sua academia
Totens Personalizados
Garanta a assepsia e tranquilidade para
seus clientes com o máximo de conforto.
Frete (sob consulta) - Receba sem transtornos

Kit procedimentos
Guia para estruturar sua academia e
equipe dentro nas normas estabelecidas
para combater a COVID-19

Kit de reabertura
C U I D E DA CO M U N I C AÇ ÃO V I S UA L !
Materiais de sinalização e orientação para
o momento de reabrir as portas
(11) 5631-0905 (Fixo)
(11) 99454-0644 (Junior Barletta)

32

prisma@prismavisual.com.br
Julho 2020

Revista ACAD Brasil

www.prismavisual.com.br

Novos Associados
Quem se juntou à ACAD
em plena pandemia?
Somente no mês de junho, mais de vinte academias foram associadas
à ACAD, além de fornecedores de equipamentos e serviços de fitness.
Mas como? Em plena crise, com as portas fechadas e faturamento
zero ainda tem empresário fazendo algum investimento? A resposta é
evidente: sim. A adversidade existe, mas esse gestores perceberam que
todas as ações e providências realizadas pela Associação nesses mais
de cem dias de fechamento têm contribuído para orientar e buscar
soluções para os empresários, em todo o país. Conheça alguns
deles e o que têm a dizer sobre a força do associativismo.

“Em meio à pandemia, a ACAD prontamente nos
ofereceu um curso para o lay off, com um custo
acessível. Espero que a entidade defenda sempre os
interesses do setor e nos traga parcerias e inovação”.
Itana Helou
Rede Acuas Fitness – Brasília , DF

“Me associei à ACAD pois percebi a eficácia das ações. Me
impressionou como a Associação vendo criando e sistematizando
materiais de divulgação para a fase de reabertura, dando apoio a
todos do setor, mesmo àqueles que ainda não são associados”.
Ana Unger
Academia Ana Unger – Belém, PA

“É importantíssimo o fortalecimento do setor junto aos
governantes, no reconhecimento da essencialidade da
atividade física. Entendo que a força do coletivo ajudará com
que superemos esta crise”.
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“Vendo que poderia encontrar soluções, apoio e informações
importantes neste momento complexo, optei por associar a
minha academia à ACAD, nesta fase de isolamento”.
Patrícia Mussy
Academia Ativa Fitness – Vitória da Conquista, BA

“Procurei me associar à ACAD em plena pandemia pela
necessidade de representação e busca por informações
fidedignas. Espero que a Associação possa contribuir para
promover o crescimento profissional e a união do setor, através
da capacitação dos seus associados”.
Markus Trinta
MK3 Academia – São Luís, MA
“Acredito muito no retorno pleno das atividades do fitness e para
tal vamos contar com a ACAD que não se restringe às academias,
mas apoia também profissionais do setor e empresas fornecedoras.
Também queremos auxiliar nessa retomada, trocando ideias,
informações e fazendo parte do processo”.
Silvio Priszkulnik
Kabbani Arquitetura Fitness – São Paulo, SP

“Com tanto tempo fechados, entendi que o segmento de
academias tem que se unir mais. Espero que a Associação possa
fazer com que a população brasileira enxergue a atividade física
como um hábito essencial para qualidade de vida”.
Paulo Henrique Mineiro
Maxforma Prime – Fortaleza, CE

“Em meio à crise, as oportunidades aparecem. Nossa empresa
comercializa produtos de higienização de equipamentos de
fitness. Portanto, queremos investir, na Associação, mesmo em
um momento financeiro bem difícil, porque acreditamos que
podemos contribuir com as academias. Espero que a ACAD
ajude as academias a voltarem às suas atividades”.
Yan Vieira
Gym Clean – São Paulo, SP
www.acadbrasil.com.br
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“Optamos por nos associar por todo o assessoramento que a ACAD
tem prestado às academias, como a parceria com os bancos, que
permite taxas mais baixas. Espero que tenhamos cada vez mais
meios que contribuam para desenvolver o setor de fitness”.
Daniel Santos
Fit Club Gold – Caxias do Sul, RS

“Percebendo a mobilização da ACAD para orientar, nós
gestores, em ações eficazes, nos sentimos na obrigação de
fazer parte e contribuir para o crescimento desta entidade.
Flavia Ventura
Academia Mergulho – Belo Horizonte, MG
“O suporte que a ACAD vem dando às academias nessa
pandemia foi o fator preponderante para nossa entrada. Espero
que a Associação sempre busque benefícios como redução de
impostos, descontos em compras para associados, além de ser
ativa nas cobranças por melhorias junto ao governo federal”.
Rangel Júnior
Stilo Academia – Contagem MG

“Acredito que precisamos estar alinhados com o setor e com os
órgãos responsáveis, que mostram eficiência na defesa dos direitos
da categoria, como a ACAD. Espero que tenhamos cada vez mais
orientação técnica sobre os assuntos relacionados ao fitness”.
Cleo Leão
Academia Black Bison – Campo Largo, PR

“Depois de me associar, encaminhei todo o material para os
representantes municipais, mas ainda não tivemos resposta. Estou
esperançoso de que a ACAD coloque em prática ideias e ações
que beneficiem o setor e que dê atenção para médios e pequenos
empresários. Espero me aproximar cada vez mais da Associação e ter
na entidade um braço de apoio e orientação para crescer, na gestão
empresarial, no suporte jurídico e até no técnico”.
Tiago Romero
Classic Fit Personal Studio – São Caetano do Sul, SP
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“Estamos nos associando à ACAD para ter mais informações
e porque acreditamos que ela pode contribuir para o
fortalecimento do setor”.
Fernando França
F2 academia – Araxá, MG
“Optei por me associar à ACAD, em meio à essa crise
mundial, para estarmos juntos e pleitear sobre os assuntos
gerenciais e benefícios que a Associação nos propicia”.
Leonardo Bezerra da Silva
Califit Academia – Manaus, AM
“A ACAD nos deu suporte técnico com a elaboração de cartilhas, dentro
dos padrões de segurança para reabertura e também nos representou
aqui em MT, lutando por linhas de credito junto ao Governo”
Álvaro Camargo
Academia Movement – Cuiabá, MT

www.acadbrasil.com.br
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stars
O Gympass Stars é um prêmio que reconhece nossos
parceiros que se destacaram fidelizando
o maior nú ero de alunos.
Conheça os parceiros destaque no ano de 2019 pelo
desempenho e resultado na fidelização de alunos do
Gympass de acordo com seu segmento e região!

Link
https://bit.ly/30kElcK

Somos aliados na luta para acabar com
o edentarismo! Trabalhamos juntos tirando pessoas do
sofá e incentivando a se movimentar, respeitando
a individualidade de cada um, ajudando a encontrar
uma atividade para amar.

Parabéns aos parceiros destaque!
Estamos juntos nessa!

Para mais detalhes, entre em contato no relacionamento@gympass.com
ou com seu representante Gympass.

gympass.com

Encontre uma atividade para amar

2020

PATROCÍNIO MASTER

br.matrixﬁtness.com

gympass.com

movement.com.br/

APOIADORES

lifeﬁtness.com.br

hub.ihrsa.org/ihrsa-brasil

w12.com.br

totalpass.com.br

casadoﬁtness.com.br

prismabarletta.com.br

ﬁtnessbrasil.com.br

MEMBROS
www.ppa.com.br

LINHA COMPLETA DE
AUTOMATIZADORES
PARA PORTÕES E PORTAS,
CANCELAS AUTOMÁTICAS
E ACESSÓRIOS PARA
CONECTIVIDADE.

Siga-nos nas redes:

Comunique as medidas
de segurança para seus
alunos através da
radioacademia
radioacademia.com.br

Entre em contato conosco, siga nossas redes e
acompanhe de perto as inovações do nosso mercado
e seja bem-vindo à um novo conceito de limpeza.
www.gymclean.com.br

Minas Gerais

Força Academias!
Vamos superar mais essa!
www.gare.org.br
@gareassociacao
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