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Ontem, dia 2 de setembro, o presidente da 
ACAD Brasil, Ailton Mendes, foi recebido pelo 
prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, 
além de técnicos do setor de Saúde. 

“Apresentamos nossos pleitos e fomos 
ouvidos pelas autoridades. Já agendamos 
para a próxima semana uma nova rodada de 
reuniões, no intuito de avançarmos 
positivamente em relação às demandas das 
academias”, disse Ailton Mendes. 

Reunião na prefeitura de Guarulhos 
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Nesta semana, a diretoria da Associação 
participou de rodadas de reuniões com 
autoridades governamentais do município 
do Rio de Janeiro, entre as quais o prefeito, 
Eduardo Paes, o secretário de Saúde, Daniel 
Soranz, e o presidente da Câmara de 
Vereadores, Carlo Caiado. O objetivo destes 
encontros foi estreitar o relacionamento e 
apresentar os pleitos do setor. 

Rio de Janeiro: diretoria se reúne com autoridades do município

Uma pesquisa com 60 países vai mapear a 
importância do fitness globalmente. O 
estudo – encomendado à Deloitte, com 
apoio da IHRSA, pela Global Health and 
Fitness Alliance (GHFA) – vai analisar o 
impacto, a contribuição social e econômica 
desta indústria, além de mostrar o valor 
direto e indireto do setor de fitness para a 
sociedade. Outro objetivo do estudo é 

garantir um lugar à mesa em termos de desenvolvimento de políticas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

A ACAD é uma das associações voluntárias, o que permite que o Brasil seja um dos 
países estudados. Só participam da pesquisa os países que tiveram a adesão de suas 
associações nacionais ou de uma forte rede de academias. A participação é voluntária 
e com contribuição individual para a pesquisa local.

ACAD inclui o Brasil em pesquisa internacional sobre o fitness 
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Veja outros Informativos

Acompanhe o setor fitness!

PATROCINADORES:

Não perca a oportunidade de se associar às 
mais relevantes notícias sobre a indústria do 
fitness. Informações sobre espaço publicitário:
Clique aqui, fale conosco:       (21) 96445-5939 

Sua marca no 
Informativo
ACAD Brasil!

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

A pesquisa The Next Fitness Consumer 
publicada em agosto pelo ClubIntel, IHRSA 
Foundation e ABC Fitness Solutions, revelou 
que 49% dos consumidores norte-americanos 
que cancelaram a adesão a academias de 
ginástica estão ansiosos para voltar nos 
próximos seis a 12 meses. Entre os 
entrevistados, 35% disseram já ter voltado à 
academia, pois isso lhes proporciona um 
ambiente mais motivador para se exercitar.

O fornecimento de serviços de saúde e fitness personalizados que combinam 
elementos na academia e on-line foi identificado como sendo crucial para o retorno 
dos alunos. As razões para voltar a aderir foram indicadas como a gama de 
equipamentos (53%), comodidades (45%), a 
variedade  de  treinos disponíveis  (40%)  e a
rotina de ir à academia (38%).

EUA: 49% dos clientes ausentes das academias planejam voltar

Baixar o relatório completo
do The Next Fitness Consumer
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