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https://lp.movement.com.br/hill


Fique por dentro!
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AILTON MENDES
 
Profissional de Educação Física;
CEO das Academias AMS Xperience, em São Paulo;
Conselheiro do CREF-4.

Perto de completar um ano estando como presidente desta Associação, posso dizer que 
os desafios são muitos e a luta em defesa das atividades das academias é diária. Também 
é uma certeza que a união dos diferentes representantes do setor tem sido crucial para 
vencer os obstáculos e avançar em prol do fitness nacional.    

Um dos caminhos que conseguimos fortalecer neste último ano é a aproximação com 
as autoridades de governos, nas três instâncias: municípios, estados e federação. Temos 
construído um relacionamento fundamental com deputados, vereadores, prefeitos, 
secretários, senadores e o resultado desses trabalho é visível nas conquistas legislativas 
e administrativas que impactam o fitness nacional. Esta edição traz um especial sobre 
as mais recentes rodadas de reuniões no Congresso Nacional e na Câmara Distrital, em 
Brasília.   

Nossa Associação tem sido reconhecida, ouvida e tem sentado nas mesas de discussões 
sobre decisões de extrema importância para o setor produtivo do país, mas ainda há 
muito a ser feito em prol da retomada. Assim, convocamos todos os empresários e 
gestores de academias, em todo o país, para se juntar à nossa Associação para essa 
construção.

Um abraço!
Ailton Mendes

Palavra do Presidente
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https://destaque.totalhealth.com.br/bike-spin-rx-slim
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O ser humano é uma espécie sociável que tem por 
hábito viajar, reunir a família, encontrar com os amigos, 
trabalhar em equipe, andar pelas ruas do bairro e promover 
festividades. Mas, nos últimos 18 meses, a pandemia impôs 
uma nova condição: o isolamento.  
 
Segundo dados publicados na revista científica The Lancet, do Reino Unido, cerca de 
2,9 bilhões de pessoas, mais de um terço da população mundial, têm a sensação de 
que envelheceu uma década. Cansaço contínuo, desânimo, ombros e pescoço rígidos, 
articulações doloridas, ganho de peso, impaciência e solidão são alguns dos muitos 

sintomas do confinamento.

Além do isolamento social, o pouco gasto calórico por falta de movimentos para o 
funcionamento diário (desde se vestir até descer escadas) é um dos principais fatores 
de agravamento do estado de saúde das pessoas. Toda mudança física tem também 
consequências mentais, o que agrava ainda mais a situação da maioria. 



10 Setembro 2021     Revista ACAD Brasil

Mesmo as pessoas que já eram ativas fisicamente e passaram a se exercitar em casa 
estão sentindo o peso do confinamento. Trocar a academia pela sala de estar não é 
tão fácil: as pessoas sentem falta do grupo que malha junto, do convívio social, do 
profissional que incentiva e dá as ordens de comando. Treinar em casa não substitui 
toda a experiência motivacional criada pelas academias para que as pessoas 
cumpram seus objetivos com a atividade física.   

Treinar em casa não substitui toda a 
experiência motivacional criada pelas 

academias para que as pessoas cumpram seus 
objetivos com a atividade física.

Monica Marques

10 Setembro 2021     Revista ACAD Brasil
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Matéria de Capa
oblemas decorrentes da falta de exercício físico são responsáveis por mais de 5 
Jovens, pessoas com deficiência e políticas esportivas    

 
Uma série de três estudos publicados na revista científica The Lancet mostra 
que o sedentarismo e a falta da prática da atividade física são uma verdadeira 
ameaça para a saúde mundial.  

Os dois primeiros estudos têm como base jovens de até 24 anos e pessoas 
com alguma deficiência. Os jovens devem estar atentos ao triplo benefício 
gerado pela atividade física: ter uma melhor saúde hoje, no futuro e na geração 
seguinte. No caso das pessoas com deficiências, elas enfrentam maior risco de 
sofrer problemas cardíacos, diabetes ou obesidade, por isso fazer atividade física 
é uma forma de se proteger. 

Entre os resultados: 80% dos jovens não seguem a recomendação da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) de fazer uma hora de exercício físico por 
dia. Cerca de 40% dos estudantes nunca vão a pé para a escola e 25% passam 
mais de três horas por dia sentados depois de assistirem às aulas e fazerem a 
lição de casa.

No caso das pessoas portadoras 
de deficiência, os pesquisadores 
determinaram que sua chance de 
não seguir as recomendações sobre a 
atividade física diária são entre 16% e 
62% maiores. É uma margem grande, que 
depende da renda nacional, do sexo e do 
nível e quantidade de deficiências de cada 
indivíduo.

O terceiro trabalho, sob responsabilidade 
da Universidade de Sydney, na Austrália, 
analisa as políticas esportivas que 
acompanharam a realização de grandes 
eventos esportivos nos últimos anos e o 
efeito que tiveram na rotina dos cidadãos 
do país onde elas ocorreram. 

Esse estudo aponta que os grandes 
eventos esportivos (principalmente 
os Jogos Olímpicos, embora também 
sejam mencionados a Eurocopa e a 
Copa América de futebol realizadas 
este ano) não são usados pelos países 
organizadores para promover a prática 
esportiva por parte da população. 
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Com exceção dos Jogos de 2008 em Pequim (China) e os de Inverno de 1998 
em Nagano (Japão), em nenhum país organizador a participação popular em 
atividades esportivas cresceu. 

A The Lancet também menciona a pandemia como uma oportunidade perdida 
para o esporte. Apesar de ter se tornado uma atividade essencial em alguns 
países durante o confinamento, os governos não aproveitaram esse interesse 
crescente. 

Um dos questionamentos do artigo é: “As primeiras campanhas governamentais 
durante a pandemia da Covid-19 motivavam o público a sair e fazer exercício. 
Por que então os governos não podem se comprometer a promover a atividade 
física como uma necessidade humana essencial, além e independentemente da 
Covid-19?”

52% dos brasileiros engordaram na quarentena

A pesquisa on-line Diet & Health Under 
Covid-19, realizada com cerca de 22 mil 
pessoas, com idades entre 16 e 74 anos, 
de 30 países, mostra que os brasileiros 
lideram o ranking entre as pessoas 
que mais acreditam ter engordado na 
pandemia. Um outro fato revelado no 
estudo é que a falta de exercícios físicos 
e a ansiedade contribuíram para ganho 
de peso. 

A forma física do brasileiro mudou: 52% declararam ter aumentado de peso 
desde o início da disseminação da Covid-19 no país. Na média global, pouco 
menos de 1 em cada 3 entrevistados (31%) engordou durante o período. Logo 
atrás do Brasil, os países que mais lidaram com os quilos extras foram o Chile 
(51%) e a Turquia (42%). Em contrapartida, os asiáticos China (6%), Hong Kong 
(9%) e Malásia (19%) foram os que melhor conseguiram manter a forma. 

Considerando todos os países, o aumento de peso médio foi de 6,1 kg. No Brasil, 
foram 6,5 kg quilos a mais. Com o aumento do sedentarismo no período, ações 
menos saudáveis, como o consumo de álcool, também aumentaram. No Brasil, 
14% afirmaram estar bebendo mais. 

Matéria de Capa
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Segundo a opinião dos entrevistados, alguns hábitos podem ser efi cazes para reduzir 
os riscos de ter os sintomas mais críticos da doença. A prática regular de exercícios 
foi citada por 38%; entre os entrevistados 28% mencionaram parar de fumar; 26% 
concordam que o uso de suplementos de vitamina D é efetivo; 17% acham que é 
importante perder peso e 9% citaram deixar de consumir bebidas alcóolicas.

Já está mais do que comprovado, cientifi camente, que fazer exercício físico traz 
inúmeros benefícios, não só em nível físico, mas também mental. Reduz o risco de 
sofrer doenças cardiovasculares, a pressão arterial e o estresse, ajuda a controlar o 
colesterol e faz com que se tenha um sono de melhor qualidade. A boa notícia é que o 
corpo tem memória e com perseverança e esforço é possível voltar ao ponto em que se 
estava antes da pandemia. 

Nesse cenário, o setor de fi tness precisa fazer sua parte para trazer a população de 
voltas às salas de treino e assim contribuir para que as pessoas possam cuidar da 
saúde de forma preventiva. Mostrar a essencialidade das atividades das academias e 
dos profi ssionais de Educação Física é, sem dúvida, uma oportunidade para a efetiva 
retomada e o aquecimento dos negócios.  

Matéria de Capa

Aumente sua 
PERFORMANCE 
com o software 
mais INOVADOR 
do mercado
Tá na hora de você se juntar 
ao sistema que não para de 
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já se recuperou.
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Há 22 anos, um grupo de empresários à frente de academias do Rio de Janeiro criou 
uma associação com o objetivo de ter uma entidade de classe que pudesse representar 
as atividades do setor — à época menos expressivo e organizado, mas já cheio de 
vitalidade. Assim, em 1999 nascia a ACAD, uma entidade regional que em menos de 
um ano foi rebatizada para Associação Brasileira de Academias, ACAD Brasil, para que 
pudesse reunir empresários de todo o país. 

Desde 2015, o projeto de nacionalização desta casa tem ganhado força e hoje a 
atuação dos líderes regionais é fundamental para que a representatividade do setor 
seja reconhecida, como vem sendo. 

Nos últimos dezoito meses, o setor nacional de fitness — hoje bem mais forte e 
organizado do que há 22 anos — tem enfrentado desafios sem precedentes, tendo 
sido um dos setores mais afetados pela crise pandêmica mundial. Neste cenário, os 
esforços da diretoria, das lideranças regionais e dos parceiros têm sido determinantes 
para que as academias possam manter suas atividades. 

Força-tarefa atua no Congresso Nacional 
e junto a autoridades em todo o país para 
proteger os associados e as atividades do setor.    

ACAD Brasil defende 
essencialidade do 
fitness nacional  

Especial
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Uma das estratégias que tem ganhado força é o trabalho de políticas públicas, 
que inclui a articulação com autoridades governamentais, nas três instâncias: 
municípios, estados e federação. E assegurar que as academias sejam 
reconhecidas como atividade essencial é a principal meta desse movimento.   

Em agosto e setembro, uma verdadeira força-tarefa foi criada para atuar em 
nível federal, com rodadas de reuniões e encontros em Brasília. Na pauta: o 
reconhecimento da essencialidade; as academias como polos promotores de 
saúde; a Reforma Tributária e os projetos de lei que incidem sobre as atividades do 
setor nacional de fitness. 

“Nossa comitiva formada por diretores e parceiros da Associação, com 
participação também do CREF7-DF e do SINDAC/DF, cumpriu uma forte 
agenda de compromissos presenciais em Brasília, com reuniões e encontros 
com autoridades no Senado da República, na Câmara Federal dos Deputados 
e na Câmara Legislativa Distrital. Avançamos em conversas que podem ser 
determinantes para um futuro próximo das nossas atividades”, disse Ailton 
Mendes, presidente da ACAD Brasil.

Além do trabalho de aproximação e construção de relacionamento com 
autoridades, a Associação dedica esforços ao monitoramento de projetos de lei de 
todo o país, para tentar conter, logo no início, antes de serem aprovados, os que 
podem ser prejudiciais às academias, e ajudar na construção e aprovação daqueles 
que podem contribuir com o setor.  

“Dedicamos muita energia ao acompanhamento de projetos de lei que possam 
incidir sobre as atividades do setor de fitness. Muitas vezes, a aprovação de um 
PL num único município pode desencadear um processo semelhante ao que se 
deu com o PL de livre acesso de personal trainers, gerando a apresentação de PLs 
idênticos em efeito cascata, noutros locais. Conter e reverter esse quadro custou 
e ainda custa muito trabalho, tempo e recursos à Associação”, disse Dr. Mario 
Duarte, advogado da ACAD Brasil. 

Especial
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O Senador Veneziano Vital do Rego ouviu os pleitos 
da comitiva do fitness, que incluíram questões sobre a 
Reforma Tributária e a criação de uma Comissão Especial 
para tratar o tema. Ele também parabenizou a Associação 
pela condução da defesa do setor, em todo o país. 

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou 
proposta que reconhece como essenciais para a população a atividade física e o 
exercício físico, que poderão ocorrer em estabelecimentos ou espaços públicos 
inclusive em tempo de crise ocasionada por doença contagiosa. A proposta 
tramita em caráter conclusivo e será analisada pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ).

ACAD em Brasília: Associação tem reuniões com autoridades  

Comissão da Câmara Federal aprova PL que reconhece 
atividade física como essencial 

A comitiva esteve com o Deputado Distrital João Hermeto 
de Oliveira Neto, a quem entregou material técnico com 
argumentações sobre inconstitucionalidade de alguns 
projetos de lei que podem vir a prejudicar as atividades 
das academias. Também esteve da pauta do encontro a 
importância de reconhecer a essencialidade do setor.  

“As ações preventivas e que promovem a melhoria do 
quadro geral de saúde do indivíduo, como as atividades 
físicas devidamente orientadas por profissional 
competente, possuem efeitos benéficos gerais, não só 
em surtos. Esporte sob orientação reduz a demanda por 
serviços de saúde”, afirmou o deputado Felício Laterça. 

16 Setembro 2021     Revista ACAD Brasil
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ACAD em Brasília: Associação tem reuniões com autoridades  
“Atividades e exercícios físicos, respeitadas as recomendações 
sanitárias e de convívio social, são estimuladas pela OMS e 
pelo Ministério da Saúde. As atividades das academias e dos 
profissionais de Educação Física devem ser reconhecidas 
como da área de Saúde”, defendeu o deputado federal Nereu 
Crispim, autor do Projeto de Lei 2061/20.

Muito tem sido feito pela Associação para garantir que as 
atividades econômicas do setor possam ser desenvolvidas 

livre e plenamente. “Nosso maior objetivo como 
representante do setor é proteger os associados, cada vez 
mais, e assim contribuir para os negócios das academias,” 

disse Ailton Mendes.  

“A aprovação deste projeto é de extrema valia para a 
valorização do setor de academias e de todos os profissionais 
que trabalham com a manutenção da saúde. Regulamentar a 
essencialidade desses serviços voltados à prática da atividade 
física é promover o bem-estar físico, mental, emocional e 
social do cidadão,” disse o deputado federal, Julio Cesar 
Ribeiro, autor do apensado aprovado.

https://listenx.com.br/radioacademia/
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Diversos estados e municípios vêm estabelecendo, por 
decreto, a exigência de comprovação de vacinação para 
a frequência a locais e estabelecimentos de uso coletivo. 

Passaportes de vacinação e 
academias: aspectos jurídicos

Por Mario Duarte 
Advogado da ACAD Brasil

Faz-se necessário alguns 
esclarecemos das principais dúvidas 
sobre os aspectos jurídicos dos 
“passaportes de vacinação”.

18 Setembro 2021     Revista ACAD Brasil
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Desde o início da pandemia, o Supremo Tribunal Federal (STF) vem decidindo que 
estados e municípios são competentes para impor restrições ao funcionamento 
de atividades privadas e a direitos individuais, no interesse da saúde pública, e que 
tais restrições não violam a Constituição Federal. Em princípio, a tendência é a de 
que a exigência de comprovação de vacinação para frequência a estabelecimentos 
particulares seja interpretada da mesma forma. 

A rigor, uma imposição seletiva da medida poderia conduzir à interpretação diferente: 
a aplicação da exigência a alguns locais e atividades, e não a outros, somente seria 
constitucional se justificada por sólida evidência científica que apontasse a existência 
de risco de contaminação significativamente maior naqueles primeiros. Ainda que o 
objetivo do “passaporte” seja o de estimular a vacinação, não deveria ele ser buscado 
ao custo do sacrifício de uns e não de todos, sob pena de violação do princípio 
constitucional da igualdade.

Apesar disso, e ainda que essa tese nos pareça sólida, na prática as justificativas fáticas 
apresentadas por prefeitos e governadores para impor restrições não vêm sendo 
questionadas pelo Judiciário. Normas mais rigorosas para enfrentamento da pandemia 
já foram impostas inúmeras vezes a setores específicos, em especial o de academias, 
e as decisões tomadas nas esferas locais têm sido reiteradamente mantidas pelo 
STF, resultando na cassação de todas as liminares deferidas nas instâncias inferiores. 
Somente com as primeiras decisões sobre os “passaportes” será possível avaliar se 
esse padrão será modificado e uma discussão judicial teria chances de êxito.

Esclarecimentos jurídicos sobre 
passaportes de vacinação

São legais os decretos que exigem passaporte de vacinação? 

Os decretos dão às academias o direito de barrar clientes 
por falta do “passaporte”?

Sim. Esse direito decorre da própria natureza da norma, que é de proteção à saúde 
pública. A academia está obrigada a cumpri-la mesmo se o aluno alegar violação de 
seus direitos contratuais ou constitucionais, como o de ir e vir, ou de não se vacinar 
sem que lei o obrigue. O acesso sem “passaporte” somente poderá ser permitido 
sem risco de autuação da academia se existir decisão judicial autorizando o cliente a 
ingressar sem ele.

www.acadbrasil.com.br 19
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Quais os direitos do cliente barrado por falta do 
“passaporte”?

Quais os riscos de não cumprir a verificação exigida pelos 
decretos? 

Os decretos dão às academias o direito de barrar clientes 
por falta do “passaporte”?

Os “passaportes” têm respaldo em decretos do Poder Executivo, cujo objetivo de 
proteção à saúde pública os sobrepõem às normas gerais de consumo. Quando a 
obrigação de comprovar vacinação implicar restrição que impossibilite ao aluno utilizar 
os serviços que contratou, por ainda não se achar elegível para receber a vacinação 
exigida, deveria ser tratada como caso fortuito equivalente a uma suspensão de 
funcionamento. Em tal situação, é recomendável o oferecimento de alternativas como 
“congelamento”, extensão de plano ou outras, pois o impedimento poderia eximir 
o cliente de cumprir sua obrigação de pagamento e lhe daria o direito de cancelar o 
contrato sem multa.

Já se a aplicação da restrição puder ser evitada por ato a ser praticado pelo próprio 
aluno, que está apto vacinar-se e opta por assim não fazer, não existiria efetivo 
impedimento e sim decisão do próprio aluno, pela qual descaberia responsabilizar a 
academia. Em tal caso, entendemos que permanece a obrigação de pagar mensalidade 
e multa por eventual cancelamento. 

Caso o aluno entenda ser inconstitucional a restrição, por inexistir obrigação legal 
de se vacinar, caberia a ele ingressar com ação judicial contra o estado ou município, 
para salvaguardar seu direito e assegurar o acesso. A academia não poderia ser 
responsabilizada por dar cumprimento a um decreto com força de lei, cuja exigência o 
consumidor opta por não acatar.

A menos que o decreto local imponha esse dever, entende-se que a academia não tem 
obrigação legal de divulgar uma norma que tem força de lei e cujo desconhecimento, 
portanto, não pode ser validamente alegado pelo cliente. Entretanto, caso opte por 
fazer a divulgação, o estabelecimento deverá fazê-lo de forma precisa e sem margem 
para dúvidas. Poderá apenas fazer remissão ao decreto, recomendando ao aluno que 
o consulte para verificar a documentação exigida, ou detalhar esta última exatamente 
como constar da norma.

Somente uma decisão judicial poderia autorizar qualquer academia a não observar 
a norma. Sendo esta específica, via de regra as penalidades por descumprimento 
constarão dos próprios decretos, ou neles deverá haver remissão a penalidades 
previstas em outras normas. 
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Entrevista

Médica, endocrinologista.
Diretora da Associação 
Brasileira de Estudos da 
Obesidade e da Síndrome 
Metabólica (ABESO).  
Médica do Centro de 
Obesidade e Síndrome 
Metabólica do Hospital São 
Lucas, da PUC-RS.

Dra. Jacqueline Rizzolli

A pesquisa on-line Diet & Health Under Covid-19, realizada com 22 mil 
pessoas de 30 países, mostra que os brasileiros (52%) lideram o ranking 
de pessoas que mais acreditam ter engordado na pandemia. Essa é uma 
sensação ou um fato?    

Ainda que a pesquisa tenha sido feita por inquérito, sem pesagem dos pacientes, e 
essa é uma realidade nos consultórios: os brasileiros engordaram. Tem aumentado 
bastante a procura por ajuda porque as pessoas tiveram ganho de peso significativo. 
E essa demanda é principalmente entre crianças e adolescentes, em função de 
ficarem isolados em casa, de terem diminuído as atividades do dia a dia, na qual 
eles se movimentavam mais, além da suspensão das atividades programadas que 
incluíam exercício físico.

Há também queixas das pessoas adultas que, estando em casa, têm a tendência de 
aumentar o consumo de alimento, tendo acesso mais fácil à comida, nos horários que 
normalmente se estaria no trabalho, na rua, desenvolvendo alguma atividade. Há 
pessoas que aproveitaram esse período para aumentar a qualidade da alimentação 
e preparar mais refeições em casa, comer menos industrializados e começar a fazer 
atividade física que não faziam antes, mas o número de pessoas que aumentaram de 
peso é bem maior do que o de pessoas que reduziram.  
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Um outro fato revelado nesse estudo é que a falta de exercícios físicos e a 
ansiedade contribuíram para ganho de peso. Isso procede?   

Sem sombra de dúvida. Não podemos considerar somente o exercício programado 
que se deixou de fazer: aquela criança que ia à escolinha de futebol ou às aulas de 
balé; ou a pessoa adulta que tinha uma rotina na academia ou que jogava tênis. Havia 
uma atividade diária que fazia com que as pessoas se movimentassem. 

Se colocamos um simples contador de passos no nosso celular, será possível 
comparar o quanto normalmente caminhávamos antes da pandemia e agora, com 
esse longo tempo de isolamento. Antes, a média era algo em torno de 6 mil passos, 
agora, dentro de casa, caiu para 1 mil passos. Realmente a maioria das pessoas não 
está fisicamente ativa. A ansiedade gerada pelas incertezas, com a preocupação 
com familiares, com a ameaça de doenças, instabilidade no emprego é um impacto 
bem negativo e um agravamento nesse quadro da saúde. Observamos também um 
aumento de consumo de bebida alcoólica nesse período.  

O número de pessoas com sobrepeso no Brasil já era alarmante, mesmo antes 
da pandemia. Como mudar esse cenário?  

O Brasil está em fase de franco crescimento no número de casos de obesidade. 
Os números de 2019, pré-pandemia, revelam que 60% dos brasileiros apresentam 
sobrepeso ou obesidade. E esses números vem aumentando muito rapidamente nos 
últimos quinze anos. Muitas medidas podem ser adotadas, algumas delas já estão 
sendo encaminhadas. A ABESO levou recentemente ao Ministério da Saúde uma 
proposta para taxar bebidas açucaradas, extremamente calóricas, com impostos mais 
altos, para inibir o consumo, assim protegendo a população infanto-juvenil. Também 
estamos defendendo a proibição de propagandas de alimentos industrializados para 
este mesmo público. Fazemos um constante trabalho junto às escolas. Mas essas 
ações dependem de uma conscientização e mudança de pensamento, além de boa 
adesão das famílias. É preciso uma mudança de comportamento e isso depende de 
uma campanha que promova a conscientização da importância de uma alimentação 
saudável aliada à prática de atividade física. 
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Por que ainda há resistência da maior parte da população em cuidar de si 
próprio? A classe médica poderia “prescrever” atividade física como uma 
das formas de se prevenir a saúde?

Há resistência sim, combinada ao desconhecimento e à inércia. Comer é um 
ato extremamente prazeroso. Usamos o alimento tanto para nos confortar 
quando estamos tristes, como forma de comemoração porque estamos felizes, 
e justamente os alimentos mais palatáveis, mais fáceis de se gostar, são aqueles 
com mais açúcares, mais gorduras, mais sódio e muito processados. Não é que seja 
preciso abrir mão 100% desse tipo de comida, mas é preciso uma conscientização 
da importância de no dia a dia melhorar a qualidade da nossa dieta: com frutas, 
legumes, verduras, cereais integrais, ingerindo mais água, ingerindo menos carnes 
gordurosas. Também é preciso criar a rotina da prática da atividade física. Se a 
pessoa não consegue ir diariamente à academia, que encaixe uma rotina de 30 
minutos, duas vezes na semana, mas não pode deixar essa prática de fora. Vai 
aumentando quando for possível, sem deixar de fazer. E sim! Médicos e outros 
profissionais da Saúde podem e devem orientar as pessoas para fazerem exercício, 
encaminhar os pacientes para um profissional de Educação Física. 

Segundo a OMS, o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. Esse 
dado tem relação com o fato que a obesidade ainda é uma questão a ser 
combatida? 

Sim. Há inúmeros motivos que levam o país a ter um número elevado de pessoas 
sedentárias, que envolvem questões de estrutura pública que impedem as pessoas 
de se exercitarem ao ar livre, por exemplo. Aqui, não é comum que uma criança 
vá de bicicleta para escola ou caminhando sozinha, por falta de segurança. Faltam 
áreas públicas com segurança e ambientes saudáveis para a prática esportiva, com 
profissional de Educação Física disponível para fazer a orientação necessária. Falta 
incentivo à prática da atividade física, que deve ser vista não como um instrumento 
para se ter um corpo “perfeito”, mas uma forma de prevenir e manter a saúde. 
Temos questões culturais e de educação que precisam ser mudadas, mas o grande 
investimento deveria ser a melhoria das estruturas e da segurança dos bairros e das 
cidades, para que as pessoas possam incluir a atividade física em suas rotinas.  
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Uma das defesas do relatório especialmente feito com foco na faixa etária acima de 55 
anos é que as academias e centros de lazer devem se concentrar na capacidade, e não 
na idade, ao projetar e comercializar atividades para pessoas com 55 anos ou mais. 

A consulta foi realizada com adultos de idades entre 55 e 90 anos, em grupos focais, e 
os principais temas relatados como mais importantes foram: acessibilidade; ambiente; 
importância da interação social; categorização de programas de aulas e suporte de 
saúde física de longo prazo após a pandemia.

Apenas 54% dos adultos com mais de 55 anos 
completam os 150 minutos semanais de atividade 
física recomendados pela Organização Mundial 
da Saúde – OMS. Pouco mais de um terço (34%) 
completa menos de 30 minutos por semana, 
portanto, são classificados como inativos. Esses 
são alguns dos resultados do relatório Life In Our 
Years, publicado pelo Ukactive Research Institute.  

Atividade 
para 55 anos

Atender à capacidade 
física deve ser 
foco principal das 
academias

ou mais 
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Claramente essa pode ser uma oportunidade: investir no público com mais de 55 
anos, criando atividades que levem em conta o que foi apontado na pesquisa. No 
quesito “interação social” as academias já são imbatíveis e todas as outras categorias 
apontadas no relatório podem ser adotadas sem a necessidade de tanto investimento.  

Com base nas descobertas, a Ukactive já produziu nove recomendações para 
academias, destinadas a melhorar os níveis de participação entre adultos que 
passaram dos cinquenta anos.

Torne a atividade fácil e acessível;

Concentre-se no treinamento de força, o mais cedo possível, para 
manter a independência;

Crie e construa uma atmosfera inclusiva e acolhedora para aumentar 
a probabilidade de frequência e promover um sentimento de 
pertencimento e de comunidade;

Torne a atividade mais social para incentivar as pessoas a entrar em 
sua academia e a querer ficar;

Prepare sua equipe para apoiar as necessidades de saúde dos 
clientes com mais idade;

Categorize as atividades por capacidade ou intensidade, não por 
idade;

Torne a comunicação e a promoção claras para ajudar a construir 
a confiança do consumidor e ajudá-lo a tomar decisões sobre as 
atividades;

Considere as mudanças nas necessidades de saúde física e mental 
desse público de pessoas com mais de 55 anos, após a Covid-19. 

Construa uma base de evidências para entender o impacto que o 
setor está tendo na saúde das pessoas com mais idade, de forma a 
atrair investimentos para o setor. 

Recomendações
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“Este relatório mostra que o setor tem a oportunidade de fazer mais, aprimorando 
as formas como direciona, entrega, monitora e avalia seus programas para adultos 
com mais idade. São oportunidades comerciais para se envolver com um novo público 
e inovar, com foco na saúde,” disse Huw Edwards, CEO da Ukactive. “Aumentar o 
engajamento com os mais velhos é uma oportunidade de consolidar a reputação do 
setor junto ao governo como um serviço essencial, diversificar a base de clientes e se 
posicionar como uma indústria de saúde.”

O chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Ukactive, Dr. Matthew Wade, afirma que 
ser fisicamente ativo e realizar treinamento de força pode ajudar as pessoas com 
mais idade a ter uma vida saudável e independente. “Ao incluir adultos mais velhos 
na pesquisa, temos resultados que nos permitem ajudar as academias a manter, 
desenvolver e melhorar sua oferta e satisfazer a demanda com opções de atividade 
física que eles desejam.”

Os serviços do setor de fitness nunca foram tão importantes, especialmente para 
recuperação da saúde plena, após a pandemia da Covid-19. Há uma forte oportunidade 
para as academias ofereçam serviços mais desejáveis e adequados às pessoas com 
mais idade, contribuindo assim para que se possa viver mais e com mais saúde.

Mercado e Tendência

https://api.whatsapp.com/send?phone=551132303529&text=Ol%C3%A1%2C%20recebi%20a%20revista%20do%20ACAD%20e%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es!
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Um novo estudo sugere que a irisina (batizado em 

elemento-chave na ligação do exercício à cognição e a 

Clique aqui para ler a íntegra do estudo.

https://www-nature-com.translate.goog/articles/s42255-021-00438-z?error=cookies_not_supported&code=72075f50-e10e-426c-a97f-55fef1351657&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc
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A pesquisa The Next Fitness Consumer publicada em agosto 

isso lhes proporciona um ambiente mais motivador para 

personalizados que combinam elementos na academia e  
on-line

Por que devemos nos preocupar com Proteção de Dados 

academias? As respostas para essas e outras perguntas 
estão na Cartilha Proteção de Dados que a equipe da 
ACAD Brasil, com a colaboração de especialistas, preparou 
exclusivamente para as academias associadas. A Lei Geral 

academias precisarão se adaptar, o quanto antes às novas 
regras. 

.  

https://acadbrasil.com.br/
https://abcfitness.com/resources/ebooks-and-articles/fitness-consumer-report-2021/
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O que pode e o que não pode depois da Covid-19

Um estudo da Faculdade de Medicina do Esporte e Exercício do Reino Unido aponta 

Abaixo, as principais considerações do protocolo.  

• Pelo menos 10 dias de descanso e 7 dias sem sintomas antes de retomar qualquer 

Descrição da 
atividade

Exercícios 
permitidos

% máximo da 
frequencia 
cardíaca

Duração

Objetivo

Monitora-
mento

Período 
mínimo de 
descanso

Caminhada e 
atividades do 

dia a dia

10 dias

Recuperação: 
proteção do  

sistema cardio-
vascular

Observar 
sintomas e 

necessidade  
de repouso

Atividade 
leve

Caminhada, 
corrida leve, 

sem treino de 
resistência

<70%

Aumento da 
frequencia  
de treino

Movimentos 
simples. Ex: 

aquecimento

<80%

Atividades mais 
complexas de 

treino

<80% <80%
Retomar pro-
gressão normal  

de treino

Aumento da 
duração 
de treino

Aumento da 
intensidade 

de treino

Retomar pro-
gressão normal  

de treino

Retomar pro-
gressão normal  

de treino

Retomar pro-
gressão normal  

de treino

Retomar pro-
gressão normal  

de treino

Retomar pro-
gressão normal  

de treino

Atividades 
normais 

 de treino

N
o 

ca
so

 d
e 

es
po

rt
es

, r
et

or
na

r á
s 

co
m

pe
tiç

õe
s 

X

<15 min <30 min <45 min <60 min

Observar 
frequ. cardíaca  

e estado 

Observar 
frequ. cardíaca  

e estado 

Observar 
frequ. cardíaca  

e estado 

Observar 
frequ. cardíaca  

e estado 

confiança; avaliar 
habilidades 
funcionais

Coord. de 
exercícios e 
habilidades

Aumentar a 
carga, gerenciar 

sintomas

Aumentar a 
frequência 
cardíaca

10 dias no 
mínimo

2 dias no 
mínimo

1 dia no 
mínimo

1 dia no 
mínimo

2 dias no 
mínimo

depois de  
17 dias avaliar



www.acadbrasil.com.br 33

ACAD inclui o Brasil em pesquisa internacional
Uma pesquisa com 60 países vai mapear a importância do 

um lugar à mesa em termos de desenvolvimento de políticas 

https://materiais.equipaacademia.com.br/monteseubox


34 Setembro 2021     Revista ACAD Brasil

Veja como usar aplicativos de saúde e fitness 
para impulsionar seu negócio

Os aplicativos têm se tornado cada vez mais parte da vida de todos. Segundo a 
Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, em 
2021, a Apple App Store passou a oferecer 2,23 milhões de apps e o Google Play 3,48 
milhões. Entre os apps que cresceram muito estão aqueles relacionados à saúde e 
fitness. Em 2015, só nestas duas plataformas, foram mais de 55 mil e em 2021 esse 
número disparou para mais de 100 mil.

O universo de aplicativos é extremamente popular. De acordo com dados divulgados 
no relatório do BuildFire intitulado Estatísticas de Download e Uso de Aplicativos 
Móveis 2021, proprietários de smartphone usam, em média, 10 aplicativos por dia e 30 
aplicativos por mês; 69% de todo o tempo de mídia digital dos EUA é derivado de apps 
móveis; 21% dos millennials (pessoas nascidas entre 1981 e 1995) abrem apps mais de 
50 vezes diariamente; e 49% das pessoas usam um aplicativo mais de 11 vezes por dia. 

Então, se você está pensando em entrar nesta briga, sua academia pode ter muito a 
ganhar. Os cinco destaques a seguir dão a dica de alguns dos possíveis benefícios para 
o seu negócio. 

de usar apps que 
formas

podem beneficiar 
sua academia 
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Certamente, a marca visual na forma do logotipo da sua academia é uma vantagem, 
mas o maior benefício de um aplicativo próprio da marca é a capacidade de projetar 
e configurar a experiência do cliente. E que essa experiência seja alinhada em todos 
os pontos de contato, onde quer que esse cliente esteja, a qualquer momento. A 
demanda é alta para plataformas de fitness móvel. Com os serviços móveis sendo 
imperativos nos dias de hoje, uma marca não pode perder as oportunidades que vêm 
com o app, que oferece uma ampla gama de opções de serviços.

A Applied Fitness Solutions (AFS) tem dois aplicativos de marca: um para comunicação 
e agendamento de clientes e outro para exercícios virtuais.

“Mais do que qualquer outra coisa, a tecnologia nos permite ampliar nosso alcance 
e marcar presença em nossa comunidade. Isso era importante antes de Covid -19 e é 
ainda mais agora. Queremos que nossos clientes sintam como se estivéssemos sempre 
lá para eles, mesmo que eles não estejam em nossas instalações. E a tecnologia móvel 
permite isso. Sabemos que conectar-se com nossos clientes é fundamental para 
experiência, resultados e, finalmente, retenção,” diz Michael Stack, CEO da AFS. 
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 “As conexões dos clientes com cada unidade da 
academia são essenciais. Ter o logotipo da sua academia 

visível no celular do seu cliente é uma super vantagem.” 

Eric Scmitz, presidente da California Athetic Clubs,  EUA

Um dos principais fatores de retenção são  
os resultados. Quando os clientes veem claramente o  
progresso e o sucesso em alcançar seus objetivos é um poderoso motivador em 
termos de continuar suas jornadas de fitness e de saúde pessoal. Os aplicativos dão 
às academias o poder de abordar proativamente os objetivos dos clientes. Assim, 
permite o fomento de uma conexão mais profunda com os clientes, que transcende o 
suporte físico e começa a abranger o apoio emocional. É essa conexão que impulsiona 
a retenção.

Reforçando sua marca

Suporte à retenção
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 “Seja um serviço de intervenção em saúde, 
aconselhamento nutricional ou algum outro serviço de 
bem-estar, ele deve poder ser entregue pessoalmente ou 
através de um app.” 

Francesco Arlotti, chefe de soluções digitais da Technogym

As academias podem rever a atividade e o cumprimento de um programa e 
recompensar os clientes que pontuam muito. Um recurso de conformidade do 
programa, por exemplo, pode marcar automaticamente os clientes cada vez que um 
plano de treino ou nutrição for concluído. Isso permite que a academia identifique 
facilmente qual cliente pode precisar de apoio adicional e com quem comemorar o 
sucesso. Neste aspecto, a relação do cliente com a  
academia é a chave para a retenção. 

Uma maneira de pensar em um  
app de academia é como um fluxo  
de receita automatizado, especialmente em termos de up-selling e  
cross-selling. Com base nos dados que as academias têm sobre os clientes, 
é possível oferecer pacotes adicionais, aulas avulsas, treinamento pessoal 
baseadas no perfil e nas metas de fitness, produtos especiais para clientes do 
programa de fidelidade e até oportunidades de workshop — tudo em tempo 
real, já que o cliente está interagindo com o aplicativo e com nossa marca.

Um app de academia deve ser capaz de integrar  
muitas áreas de bem-estar e de sincronizar com  
aplicativos externos e rastreadores que o cliente já usa. Não se trata mais apenas de 
exercício. O bem-estar se concentra na saúde mental, nutricional e física. À medida 
que os consumidores continuam a se envolver com marcas de fitness, eles esperam ter 
todas as suas necessidades de bem-estar atendidas. Muitos aplicativos de fitness agora 
se integram com outros de bem-estar. E as funções podem incluir metas, avaliações, 
medição, testes de aptidão, prescrição de programas com progressão automática e 
gerenciamento inteligente de grupos.

Integrando saúde e bem-estar

Up-selling
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Essa matéria foi adaptada a partir de um texto 
publicado na  edição de agosto de 2021 da Revista 
CBI, da IHRSA, parceira da ACAD na produção de 
conteúdos para as academias. 

A análise de dados é um elemento crítico da missão as  
operações de negócios, bem como o planejamento estratégico.

“Desenvolvemos um CRM proprietário que nos permite aproveitar os dados de 
nossos aplicativos através de ferramentas personalizadas de emissão de relatórios 
que analisam métricas específicas de engajamento de clientes. Estamos procurando 
tendências que sugiram coisas que queremos amplificar em nossos negócios, ou 
que precisa ser consertado urgentemente. As métricas mais importantes estão 
relacionadas ao engajamento de novos clientes em nos primeiros 90 dias. Usamos um 
conjunto de métricas para garantir que o período seja cuidadosamente abordado, pois 
será determinante para a retenção a longo prazo,” conclui Stack.

Segundo Francesco Arlotti, a acessibilidade aos dados, deve ser um componente 
fundamental de um aplicativo. “Através do app, cada academia deve ser capaz de 
monitorar KPIs de negócios, obter insights poderosos do usuário e tomar decisões 
informadas para melhorar o desempenho dos negócios e a experiência do cliente. Por 
meio de painéis dinâmicos, relatórios e widgets, os apps ajudam a entender quem está 
ativo e quem precisa de interação, bem como insights sobre frequência, classificações 
de experiência e instrutores e equipamentos. Os gestores de academias podem 
potencialmente supervisionar toda a jornada do cliente.”

Os aplicativos móveis têm o potencial de manter os clientes mais próximos da sua 
academia, estimular a retenção, descobrir oportunidades de receita e crescer seu 
negócio em geral. Assim, os app são uma super vantagem para quem quer prosperar 
no futuro.

Rastreamento de dados para melhores 
resultados de negócios



38 Setembro 2021     Revista ACAD Brasil

PATROCÍNIO MASTER

APOIADORES

MEMBROS

br.matrixfi tness.com gympass.com movement.com.br/

MEMBROS

 

casadofi tness.com.br totalpass.com.br prismabarletta.com.br

br.matrixfi tness.com gympass.com

totalpass.com.brtotalpass.com.brmovement.com.brtotalhealth.com.br

fitnessbrasil.com.brhub.ihrsa.org/ihrsa-brasil

casadofi tness.com.brw12.com.br www.equipaacademia.com.br www.naradio.com.br/site

https://matrixfitness.com/br/ptb
https://site.gympass.com/br
https://www.totalhealth.com.br/
https://movement.com.br/
https://totalpass.com/br/
https://evo.w12.com.br/
https://www.casadofitness.com.br/
https://www.equipaacademia.com.br/
https://listenx.com.br/radioacademia/
https://www.hotmart.com/product/http-floty-com/I54748448P
https://www.instagram.com/ppacarebrasil/?hl=pt-br
www.kpaloa.com
https://sistemapacto.com.br/fale-com-especialista/
https://hub.ihrsa.org/ihrsa-brasil
https://www.fitnessbrasil.com.br/


(21) 96445-5939 |      atendimento@acadbrasil.com.br |      www.acadbrasil.com.br

Parceria GetNet 

Membro IHRSA 

Suporte Jurídico

✓
✓
✓

Garanta benefícios
para a sua Academia!

Conheça todos
os Benefícios!

Seja um associado por apenas:

R$ 100,00/mês

https://www.metodologiagb.com.br/
https://www.shoppingdasacademias.com.br/importados
https://acadbrasil.com.br/beneficios/
https://acadbrasil.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521964455939
atendimento@acadbrasil.com.br


40 Setembro 2021     Revista ACAD Brasil

https://matrixfitness.com/br/ptb

