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A rede Planet Fitness, com 2.193 academias em 
cinco países, anunciou que mais de 15 milhões de 
pessoas estão de volta às academias do grupo, o que 
representa 97% das fases de alta frequência. A 
empresa registrou ainda um aumento de R$ 46,4% 
na receita em julho, agosto e setembro, quando 
comparado com o mesmo período do ano de 2020.

"Estamos saindo da pandemia de Covid-19, 
retornamos ao crescimento positivo das vendas e

alcançamos o maior crescimento líquido sequencial de clientes de qualquer terceiro 
trimestre na história da empresa, bem como a maior receita de segmento de franquia já 
registrada”, disse Chris Rondeau, CEO da Planet Fitness.

Rede internacional de academias recupera 97% dos alunos

No dia 8 de novembro, a ACAD Brasil se reuniu 
com o Governo de São Paulo, com a presença de 
representantes de duas secretarias de Estado: o 
subsecretário de Competitividade da Indústria, 
Comércio e Serviços da· Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Eduardo Aranibar, e 
o secretário executivo na Secretaria de Esportes, 
Marco Aurélio Pegolo dos Santos (ex-jogador de 
basquete, conhecido como Chuí). 

Os temas de destaque foram fomento esportivo e linhas de crédito para academias, dentro 
dos programas Desenvolve SP e Banco do Povo – que ainda este ano vai lançar um crédito 
para negativados. A meta da ACAD Brasil é que outros Estados e Capitais possam receber 
representantes da diretoria da Associação para tratar de incentivos econômicos e políticas 
públicas para as academias.

ACAD Brasil se reúne com Governo do Estado de São Paulo

Quem ainda não se associou à ACAD Brasil não 
pode ficar de fora de mais essa vantagem: ECAD 
com redução de 40% para cada academia e de 46% 
para redes com 5 ou mais unidades, que paguem 
em um único boleto.

“Sabemos que a música tem um papel importante 
nas atividades oferecidas pelas academias e 
queremos estimular que os estabelecimentos 
aproveitem todo esse potencial. Nossas equipes

estão à disposição para atender as academias em débito que desejarem se regularizar e usufruir 
desse convênio”, disse Isabela Guimarães, coordenadora de Cinema e Usuários Gerais do ECAD.

Como aderir? Entre em contato através do email: acad3@acadbrasil.com.br e confira as 
condições para adesão.

ECAD: redução de até 46% para academias associadas
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Igor Araújo, do Estúdio Acqua Fitness, é o novo líder 
da ACAD Brasil no Mato Grosso do Sul, e se une à 
Associação para reforçar a atuação da Arethusa 
Salomão, da Vithal Academia, que já é líder no 
Estado há três anos. Os dois empresários 
trabalharam intensamente para aprovação da Lei 
estadual que reconhece a atividade das academias 
como essencial. Recentemente Arethusa contou 
com o apoio do vereador Beto Avelar que apresentou 
à Câmara de Vereadores de Campo Grande o Projeto 

de Lei 10.312/21 para a criação de áreas de embarque e desembarque (“drive thru”) em frente 
às academias, atendendo pessoas que têm dificuldade de mobilidade. 

“Esses dois últimos anos foram um divisor de águas para o setor. O empresário que sobreviveu 
à crise saiu fortalecido, aprendeu muito e se reinventou. Conseguimos mostrar que a atividade 
das academias é essencial e isso deverá desencadear um crescimento do mercado para o 
próximo ano. Ainda temos muitos desafios pela frente”, disse Arethusa Salomão. 

Mato Grosso do Sul ganha reforço na liderança
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