
I N F O R M A T I V O
Ações ACAD Brasil

16 DE JULHO - 2021

Uma das muitas funções da ACAD Brasil é promover o 
networking entre gestores de academias e mostrar que, 
mesmo em um mercado competitivo, as empresas 
devem se unir para fortalecer o setor. Wescley Garcia, 
líder regional no Rio Grande do Norte conta sobre sua 
recente experiência.

“Estive em São Paulo para visitar minha família e 
aproveitei a viagem para fazer um benchmarking, 
conhecer outras academias. Fui recebido pelo 
Ailton Mendes, presidente da Associação,  com 

quem tive uma mentoria, da qual eu saí com muitos insights. Graças às conexões da ACAD, ao 
networking e às amizades que fiz nesse pouco tempo em que estou associado, pude fazer essa 
rodada de forma muito proveitosa. Já confirmamos um encontro dos gestores das academias 
aqui em Natal, ainda nesse semestre.” 

Líder potiguar visita SP e confirma evento ACAD Natal para esse ano  

Ailton Mendes, Wescley Garcia e Almir Mendes.

/ formulario 

Na última sexta-feira, dia 9 de julho, foi realizado 
o Encontro ACAD Bahia (seguindo todas as 
regras de distanciamento social), evento inédito 
na região, que reuniu empresários baianos, 
incluindo o Presidente do Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino Livre do Estado da 
Bahia (SINDELIVRE/BA), Osvaldo dos Santos Pita. 
A abertura ficou a cargo de Ulisses Santos, 
presidente da AABB Salvador, local de realização 
do encontro. Também participaram como 
palestrantes: Ailton Mendes, presidente da

Encontro ACAD Bahia foi um sucesso  

ACAD Brasil, e  Rafael Coelho, líder regional da Associação na Bahia, e Rogério Moura, 
presidente do CREF13-BA.

“Foi um encontro de suma importância para o setor, fiquei extremamente satisfeito com o 
resultado, pois a Bahia precisa e merece receber eventos com esse potencial para dinamizar, 
renovar e enriquecer todos os âmbitos que envolvem a Educação Física”, disse Rogério Moura. 

Ailton Mendes, Rogério Moura e 
Osvaldo Pita.

Rafael Coelho, Ailton Mendes e 
Rogério Moura. 

Robson Morais e Adagilsa Morais 
(ganhadores do sorteio). Rogério 
Moura e Ailton Mendes.



  

   

 

  

 

 

Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

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

www.acadbrasil.com.br

Na última quarta-feira, dia 14 de julho, a SmartFit iniciou 
a negociação em IPO (initial public offering), processo 
pelo qual uma empresa se torna “de capital aberto” e 
suas ações são vendidas ao público pela primeira vez. 
Trata-se de uma notícia positiva para a indústria 
nacional do fitness, uma vez que traz visibilidade para 
que novos investidores se interessem pelo setor e 
aponta para a possibilidade de outras marcas de 
academias brasileiras expandirem seus negócios, 
optando também pela abertura de capital e recebendo 
novos investimentos.   

Mercado financeiro abre os olhos para o setor nacional de fitness 

Como parte da estratégia de apoio à retomada das 
atividades do fitness nacional, a ACAD Brasil planejou 
uma série de encontros regionais, de Norte a Sul do país. 
“Esses encontros são uma forma de apoio aos 
empresários, em cada região, e uma oportunidade para 
que nós gestores de academias de todo o país 
possamos trocar experiências e pensar juntos em 
soluções para os desafios que ainda virão”, disse 
Ailton Mendes, presidente da Associação. 

Não perca: próximos Encontros ACAD Regionais

Já estão previstos para esse ano eventos no Rio Grande do Norte, Brasília e Piauí. Em breve, serão 
divulgadas as datas e locais de cada encontro. Fique de olho em nossos informativos! 

https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/

