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ACAD no Uol: presidente diz que academias são polos de saúde

Ailton Mendes, presidente da Associação, 
conversou com a colunista 
Paola Machado, do Uol – Grupo Folha, 
sobre a essencialidade das academias e os 
benefícios para a população. Acesse o 
botão e confira o resultado desse papo:

Clique aqui e confira!

Lockdown em São José dos Campos: academias
abertas sem restrições de horários

Mais uma conquista ACAD Brasil. Desde o início 
da pandemia, a Associação tem se reunido e 
conversado com as autoridades de São José dos 
Campos para tratar da essencialidade do setor. 
Um dos resultados positivos desse trabalho com 
o poder público é o reconhecimento da 
importância das atividades do fitness: as 
academias foram autorizadas a funcionar, sem 
restrições de horário, durante o lockdown 
decretado pelo prefeito do município. 

Leia a entrevista do prefeito Felicio Ramuth
concedida à equipe ACAD. Clique aqui e confira!

Felicio Ramuth 
Prefeito de São José dos Campos

Diretoria ACAD debate retomada do setor em evento on-line

No dia 10, às 19h, a diretoria da ACAD Brasil 
conduzirá uma mesa-redonda com a 
presença de Ailton Mendes, Edgard Corona, 
Richard Bilton e Daniel Figueiredo, com 
mediação de Fabio Saba. O debate faz parte 
da programação do Saindo do caos: da 
sobrevivência à retomada um evento on-line 
e ao vivo que vai reunir especialistas e 
profissionais do mercado, de 10 a 12 de 
junho. Temas como finanças, vendas, 
marketing, RH e jurídico serão apresentados 
em oficinas, painéis e debates.  

O evento é uma iniciativa da Fitness Brasil e 
da Movement, e conta com o apoio da ACAD 
Brasil, CREF-SP, Gare, IHRSA e Mercado 
Fitness. Toda a receita líquida será  

revertida para a Associação Esportiva Talentos do Capão, 
projeto social que atende 140 crianças nas modalidades de 
natação, maratona aquática, triathlon, ballet e jazz. 

Faça sua inscrição!

https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/paola-machado/2021/06/03/academias-sao-polos-promotores-de-saude-diz-conselheiro-do-cref.htm
https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/lockdown-em-sao-jose-dos-campos-academias-abertas-sem-restricoes/
https://www.sympla.com.br/saindo-do-caos-da-sobrevivencia-a-retomada__1186265


  

   

 

  

 

 

Pesquisa confirma: combinação de digital e presencial é o futuro

Uma recente pesquisa mostrou que a 
combinação de serviços físicos e digitais 
tem desempenhado um papel importante, 
na pandemia e mesmo na retomada das 
atividades do setor de fitness. Os dados 
apontam: 45% das academias e 40% dos 
personal trainers usaram tecnologia para 
fornecer treinos virtuais; a oferta de 
coaching on-line e transmissão ao vivo de 

aulas subiu 69%; mais de 50% das academias usaram rastreadores para ajudar os 
clientes no cumprimento de suas metas. 

Hugo Braam, da Virtuagym, responsável pela pesquisa, disse: “acreditamos que a 
tecnologia será um verdadeiro divisor de águas para a indústria fitness, por permitir 
que as academias, grandes e pequenas, ofereçam experiências variadas e 
personalizadas para manter os clientes motivados e contribuir para melhora do 
bem-estar físico e mental de cada vez mais pessoas.”

Novo perfil: pessoas que não treinavam buscam saúde no pós-Covid 

As academias têm recebido um novo perfil de 
cliente: pessoas que não tinham o costume de 
treinar e que agora buscam mais saúde no 
pós-Covid, seja para se recuperar melhor dos 
efeitos da doença ou para aumentar a imunidade.  
Celso Mitsunari, representante da ACAD Brasil em 
Mato Grosso, deu depoimento sobre esse tema.

Clique aqui e confira!

Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

Dúvidas? Entre em contato:       
      (21) 96445-5939 
      atendimento@acadbrasil.com.br

www.acadbrasil.com.br

https://olivre.com.br/academias-e-atividades-fisicas-tem-novo-perfil-de-adeptos-que-buscam-mais-saude-pos-covid
https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/

