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Novidades sobre o setor fitness!

Uma manhã de muita troca, 
com a energia em alta e o 
compromisso de todos para 
que as oportunidades no 
setor nacional de fitness 
sejam abraçadas, em 2022. 
Assim foi o Encontro de 
Líderes ACAD Brasil, 
realizado na manhã de hoje, 
dia 3 de dezembro. 

Leonardo Cirino, diretor de Marketing da SmartFit, propôs uma reflexão conjunta sobre 
o desafio do “novo normal”, que ainda não acabou. “As restrições são bem menores 
para beber um chope em um bar do que para treinar em uma academia. Ainda não 
somos vistos como setor de Saúde. Temos que nos unir para mostrar que as 
academias podem contribuir e muito para a saúde da população.”   

“Foi um encontro emocionante, pelo ponto de vista de estarmos com 24 
representantes, de diversas regiões do país, reafirmando nossa representatividade 
nacional. Também foi uma verdadeira aula sobre o atual cenário e as muitas 
possibilidades que poderemos ter no próximo ano. Para 2022, teremos uma forte 
agenda de encontros com as lideranças”, disse Ailton Mendes, presidente da ACAD 
Brasil.  

Encontro de líderes: construção de um mercado coletivo!

A edição 96 da Revista ACAD traz tudo sobre as conquistas e desafios da retomada do 
fitness nacional. Os esforços para manter as academias abertas; o trabalho junto ao 
poder público para assegurar que as atividades do setor fossem reconhecidas como 
essencial; e ainda: o que está por vir em 2022. 

Esta edição também traz matéria sobre a relação do treino de força com a redução da 
gordura corporal, com depoimento de especialistas. Na coluna Academia Legal 
PROCONs, judiciário e uma outra epidemia. Dica de oportunidade para as academias: 
HIFT é a evolução do Treino Funcional. Nas Páginas Azuis com Kenneth Cooper, o “pai” 
da aeróbica, que completa 90 anos em plena forma. Tudo isso e muito mais na sua 
Revista ACAD edição 96!

Revista ACAD Brasil: última edição do ano aponta caminhos para 2022

https://acadbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/12/edicao-96.pdf


  

   

 

  

 

 

PATROCINADORES:

NA REGULARIZAÇÃO!
Aperte o Play

exclusivo para academias associadas
Redução de até 46% no ECAD

Garante o Benefício!Eu quero!

Economize com a ACAD Brasil!
Confira algumas das vantagens de se tornar Associado

Conheça todos os benefícios!

Nesta semana, o secretário municipal de Saúde de 
São Paulo, Edson Aparecido, recebeu Ailton Mendes, 
presidente da ACAD Brasil, o vereador Rodrigo 
Goulart, e Leonardo Cirino, diretor de Marketing da 
SmartFit, para uma reunião sobre o setor de fitness.  

“Conversamos sobre a expectativa da Prefeitura de 
São Paulo para os próximos meses e sobre quais as 
ações o nosso setor pode adotar para contribuir com 
a saúde da população”, disse Ailton Mendes. 

Secretário de Saúde de SP recebe a ACAD Brasil 

Ailton Mendes, Rodrigo Goulart, 
Edson Aparecido e Leonardo Cirino

O relatório State of the Fitness Industry Report 
2021, que acaba de ser publicado pela Mindbody, 
pesquisou consumidores e marcas de bem-estar 
para entender como a indústria do fitness mudou 
durante a pandemia e quais são as tendências 
para 2022. 

A localização (37%) e o custo (36%) são as 
principais considerações para os consumidores 
quando se trata de escolher uma academia. O que 

a pandemia é que a limpeza passou a ser considerada por 33% das pessoas na hora de 
escolher um estabelecimento para treinar — a preocupação em estar perto de pessoas não 
vacinadas é o principal motivo para não voltar às academias (29%). O relatório também sugere 
que as empresas que oferecem variedade de exercícios têm uma grande vantagem. E 52% dos 
entrevistados disseram que estão mais abertos a novos treinos do que estavam antes da 
pandemia. Quanto à gestão, 45% das academias relataram a necessidade de aprender como 
otimizar o negócio de forma mais eficaz.

Para baixar o relatório completo, clique aqui.

EUA: pesquisa revela o que motiva pessoas voltarem às academias

https://www.mindbodyonline.com/business/education/research-report/state-fitness-industry-report-2021
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/beneficios/

