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Palavra do Presidente

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

Academias reconhecidas como atividade do setor de Saúde! Este é um dos objetivos
estabelecidos para 2022. Passados apenas dois meses do início do ano, as estratégias
para alcançar essa meta estão definidas e os esforços da Associação já estão sendo
postos em prática.
Em uma série de reuniões traçamos caminhos para incluir as academias como atividade
de Saúde na CNAE e já estamos em contatos com autoridades dos Ministérios da
Economia e do Trabalho, necessários para que esta mudança em breve seja uma
realidade. Nossa matéria de capa traz informações sobre esse processo de mostrar à
sociedade a essencialidade do setor e sua importância para a saúde de todos.
Esta edição traz ainda um retrato dos CREFs, em todo país, com depoimento dos
presidentes eleitos para o biênio 2022-2024. Esta diretoria se orgulha de estar cada vez
mais próxima dos representantes dos conselhos, por entender que é preciso dialogar e
unir esforços para fortalecermos o setor.
Ainda nestas páginas, a nova coluna fixa “Rotinas de academias”, escrita pela advogada
Joana Doin, do escritório Doin Mancuso Advogados, parceiro da ACAD. Nela, dicas
jurídicas e legais sobre questões que impactam no dia a dia de nossos estabelecimentos
e de nossas práticas.
Mais uma vez, convidamos você, empresário e gestor de academias, para fazer parte
destes esforços em prol do setor e se juntar a este time de defensores do fitness nacional.
Um abraço!
Ailton Mendes
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A um passo do setor de Saúde
Pesquisas científicas mundiais sobre impacto da
atividade física na saúde; leis da essencialidade;
reconhecimento ministerial do profissional de
Educação Física no SUS; lei que garante funcionamento
das academias durante crises sanitárias...
Estes e outros avanços conquistados no último ano são um sinal de que,
finalmente, os serviços prestados por academias começam, aos poucos, a ser
reconhecidos como parte fundamental do setor de Saúde.
A pandemia tornou ainda mais evidente a importância da atividade física
para a saúde. Nunca se teve tantas pesquisas científicas sobre o quanto ela é
determinante para evitar, controlar e tratar doenças, além de garantir um alto
nível de imunidade corporal, cada vez mais necessário em tempos de novos
vírus. A crise sanitária mundial também exigiu isolamento social e, só no Brasil,
houve redução de 35% no nível de atividade física e aumento de 28% nos
comportamentos sedentários, como passar mais tempo sentado e deitado. Além
disso, a ingestão de alimentos não saudáveis também cresceu.
Mais do que nunca, a população brasileira precisa praticar atividade física com
regularidade e com a orientação de profissionais da Saúde. E ainda: grande parte
dos mais de 23 milhões de brasileiros que venceram a Covid-19 (fonte: Ministério
da Saúde, atualizado em 14 de fevereiro de 2022 https://covid.saude.gov.br/)
devem contar com o acompanhamento de profissionais de Educação Física para
recuperação da musculatura e da capacidade cardiovascular.

www.acadbrasil.com.br
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Mas afinal, existe na sociedade uma
mudança de percepção sobre a importância
da atividade física e sobre o papel das
academias na saúde da população?

Monica Marques
Diretora técnica da Companhia Athletica, diretora da
ACAD Brasil e membro do conselho diretor da IHRSA

Para Monica Marques, o que define o atual cenário é um paradoxo. “Por um lado, é
imensa a profusão de novos estudos científicos mostrando que a atividade física é
essencial, inclusive para a imunidade. Por outro, as academias foram um dos primeiros
estabelecimentos a serem fechados na pandemia, junto com bares, restaurantes e
espaços de balada, lazer e entretenimento.”
Então, por que as academias ainda não são vistas como locais de promoção de saúde?
“Todos os profissionais desta área — médicos, fisioterapeutas, nutricionistas — sabem
da importância da atividade física. A questão é: por que eles não a recomendam de
forma estruturada? Por que o médico não escreve na receita: faça exercício, é parte
indispensável do seu tratamento”, diz Monica.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde – OMS, 71% das pessoas no mundo
morrem de doenças relacionadas ao sedentarismo: que mata 7 em cada 10 pessoas.
“É isso mesmo: existe uma outra pandemia, que a maioria das pessoas não percebe e
que as autoridades não dão a devida importância que é a pandemia do sedentarismo. E
para ela, já existe “vacina”: é a prática da atividade física”, defende Monica.
Mesmo antes da Covid-19, segundo a OMS, cerca de 80% dos adolescentes e jovens
brasileiros eram sedentários. Muito provavelmente, este percentual aumentou
durante a pandemia. Nesse ritmo, esses jovens vão chegar aos 30, 35 anos hipertensos,
diabéticos e obesos.
“O corpo humano não foi feito para ficar parado. Se existe algo de positivo neste
quadro é que, o fitness nacional, como mercado, pode dobrar de tamanho. Mas, é
preciso que a sociedade perceba a atividade física de uma outra maneira, porque o
senso comum é de que é preciso praticar, mas quem é que quer sair do sofá? Ainda não
conseguimos fazer a transposição da consciência para a prática, para a decisão de se
levantar e treinar”, conclui Monica.
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Vida ativa e impacto na reabilitação

Almir Mendes
Sócio-diretor da AMS Xperience,
líder da ACAD Brasil em São Paulo e
conselheiro do CREF4-SP

Treinando há meses para fazer de bicicleta o
percurso de 230 quilômetros, de São Paulo até
Aparecida do Norte, Almir Mendes estava se
sentindo extremamente preparado. Poucos dias
antes do evento, começou a sentir dor nas costas.
Tomou um analgésico. Mas a dor só piorou. Pela
manhã, Almir desmaiou e foi levado a um hospital.
Os dois exames de Covid deram negativo e os exames complementares realizados
não acusaram anomalias e Almir começou a questionar. Ele havia participado de
um congresso no qual foram apresentados estudos de casos sobre a dificuldade dos
médicos em diagnosticar trombose pulmonar em pessoas ativas e atletas.
“A demora no diagnóstico levou ao comprometimento de 30% dos meus pulmões,
mas ter sido ativo ao longo de toda a minha vida foi essencial para que meu quadro
não fosse ainda mais grave. Os médicos que me atendem afirmam: se não fosse o seu
lastro de atividade física, provavelmente você não estaria aqui ou teria sequelas”.
Hoje, Almir está em reabilitação, com uma recuperação extremamente rápida,
sentindo-se cada vez melhor e certo de que contar sua experiência pode ajudar mais
pessoas a estarem atentas à saúde e a não abrir mão de praticar atividade física. E
como ele costuma repetir, quase como um mantra: “Todo movimento conta!”

EUA

400 mil pessoas
aproximadamente, morrem
por ano de trombose
pulmonar

BRASIL

6 mil pessoas
morrem por ano com laudo de
trombose pulmonar, por falta
de diagnóstico correto.

www.acadbrasil.com.br
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Boa notícia: saúde é preocupação primária de consumidores
De acordo com dados do relatório IHRSA O Consumidor Fitness na era da Covid, 75% dos
participantes disseram que se sentem ansiosos sobre sua saúde. A saúde e a longevidade
tornaram-se preocupações primárias dos consumidores e o mais importante: para muitas
pessoas a meta de 2022 é melhorar a gestão do estresse.
Essa pesquisa aponta uma janela de oportunidade para as academias, uma vez que há um
novo motivador — além das tradicionais “perdas de peso” e “ganho de massa muscular”
— que podem atrair mais pessoas para as academias. Trata-se da vontade de abandonar o
estresse mental e hábitos não saudáveis que muitos desenvolveram durante a pandemia e
da vontade de cuidar da saúde de forma mais sistêmica.
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Campanhas para atrair “novo” público
“Every move counts” — todo movimento conta! Esse é o mote da mais nova campanha da
Organização Mundial da Saúde – OMS, justamente no entendimento de que mesmo que
a pessoa comece a caminhar, diariamente, por apenas 15 minutos, já está valendo. Aquela
ideia de que a prática do exercício físico só vale se for feito durante duas horas, três vezes
por semana caiu por terra.
Reconexão! Esta é a palavra-chave sugerida pela IHRSA para a indústria do fitness, com
o objetivo de trazer as pessoas de volta para as academias. A reconexão em relação às
sensações, às emoções, ao prazer da prática de atividade física e com algo maior, que é a
saúde integrada, o bem-estar.
A ideia desta comunicação é usar imagens diversas, sempre com uma mensagem de
reconexão da pessoa com ela mesma: uma mulher praticando ioga e a frase “reconecte-se
com seu eu interior”, um senhor nadando e a frase “reconecte-se com a sua inspiração”,
uma jovem levantando peso e “reconecte-se com a sua força”, um rapaz correndo na
esteira “reconecte-se com o seu coração”.
As peças de Comunicação abaixo são da Cia Athletica, que apostou na reconexão e criou
uma campanha em suas redes sociais, para chamar a atenção.

Cuidados no pós-Covid e oportunidades
Com aumento no número de recuperados e maior conhecimento a respeito das sequelas
da Covid, cresce também a busca por reabilitação, um público que pode representar uma
boa oportunidade para as academias.
Segundo Paulo Gentil, doutor em Ciências da Saúde e professor na UFG - Universidade
Federal de Goiás, a prática de exercícios pode ajudar a acelerar a recuperação do
organismo, pois estimula a imunovigilância, aumentando a quantidade de células de
defesa do sistema imune. O treino tem efeito anti-inflamatório crônico, importante para
combater a inflamação sistêmica causada pela Covid-19. “A atividade física é um ‘remédio’
que auxilia no tratamento no pós-Covid. O treino deve ter uma carga adequada, pois tem o
objetivo de recuperação.”
www.acadbrasil.com.br
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Para falar de reabilitação, pós-Covid e oportunidades, a equipe da revista ACAD Brasil
entrevistou um especialista do setor de fitness.

Eduardo Netto
Diretor técnico da Bodytech

A pandemia evidenciou de forma contundente
a importância da atividade física para saúde.
Neste cenário, o que muda para as academias?
Apesar de todas as evidências científicas em
relação à essencialidade do exercício para a
melhora da saúde e garantia da qualidade de vida,
as pessoas que frequentam as academias são, em
sua maioria, aquelas que buscam a estética.
O culto ao corpo “perfeito” é algo muito latente no Brasil e os frequentadores são
geralmente os “gym lovers”, que gostam de treinar. E quem mais precisa de atividade
física, praticamente metade da nossa população, que é sedentária, não está dentro de
uma academia. A pandemia trouxe esse alarme e essa pode ser uma oportunidade única
para o fitness. Mas o mercado de academias precisa se preparar para receber esse “novo”
público, que não está interessado somente com a estética, e que tem uma demanda
completamente diferente. A visão do profissional de Educação Física não pode ser apenas
a de prescrever o melhor exercício, indicando uma aula de bike ou de crossfit. Ele precisa
atuar como um consultor de Saúde, entendendo quais são as necessidades do cliente e
orientá-lo para que ele tenha mais ganhos em termos de saúde e bem-estar.
A reabilitação pode ser um “novo” nicho para as academias?
Sim. O pós-Covid é uma realidade, justamente porque muitas pessoas já estão precisando
de um trabalho de recuperação, não só da parte corporal, mas de todo o quadro de saúde
— mental e emocional também. O ambiente de academia favorece a adoção de uma
atuação multidisciplinar — que envolva a atuação do profissional de Educação Física,
aliada às do nutricionista, do fisioterapeuta e do médico. Pode ser um nicho sim, desde
que o setor esteja preparado. Mais do que nunca, é latente a oportunidade de estabelecer
as academias como polos promotores de Saúde. A prevenção é um fator decisivo para os
próximos tempos, que pode sim trazer um público novo para as academias.
O que a Bodytech oferece, neste sentido?
Tentando atender às novas demandas, readequamos um dos nossos programas, o
Care, que antes tratava as 15 patologias mais comuns em nossos clientes, entre as
quais hipertensão, diabetes e dor lombar crônica. Repaginamos o programa, batizado
de Novo Care, que passou a ter quatro pilares: (1) Prescrição de exercício de força,
para manutenção da massa magra e da função muscular; (2) Controle de peso, não
necessariamente emagrecimento, mas controle mesmo; (3) Saúde mental, que cada
vez caminha mais junto à saúde física; (4) Aumentar a imunidade, trabalhar de forma
preventiva e aumentar o fortalecimento do sistema imunológico. Com 150 minutos de
atividade física por semana já é possível aumentar o nível de imunidade.
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Ministério da Saúde amplia autonomia
e reconhece profissional de Educação Física
Mais uma boa notícia: a Portaria № 15, publicada no dia 13 de janeiro de 2022 no
Diário Oficial da União, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Atenção
Especializada à Saúde, institui procedimentos do profissional de Educação Física no
SUS.
“Essa é uma conquista extremamente importante, pois amplia a atividade
do profissional de Educação Física no mercado da Saúde, reconhecendo sua
importância para a prevenção e manutenção da saúde da sociedade. A medida
garante o pleito de alguns direitos no SUS. Trata-se de mais um documento do
Governo Federal que ratifica que a Educação Física é uma profissão da área da
Saúde”, disse Nelson Leme, presidente do CREF4-SP.
A alteração promete ser um divisor de águas para a profissão, visto que diferentes
áreas de atuação poderão ampliar a forma como estão inseridas no mercado de
trabalho e na vida das pessoas, contribuindo com a saúde da sociedade como um
todo.
Apesar de o profissional de Educação Física já ser considerado profissional de
Saúde, as academias não estão na CNAE de Saúde.

CNAE
É a sigla para Classificação Nacional de
Atividades Econômicas e é uma ferramenta
utilizada pelos órgãos oficiais do Brasil para
identificar as atividades econômicas atreladas a
um determinado CNPJ.

“Estamos trabalhando na construção para este reconhecimento, mas essa mudança
depende de várias instâncias, além de decisões e trâmites por parte de órgãos como
Ministérios da Economia e do Trabalho e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE. Mas, estamos no caminho certo e esta conquista, muito provavelmente, é uma
questão de tempo – e dos esforços e da união de todos as entidades e profissionais do
setor”, diz Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil.

www.acadbrasil.com.br
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Esforços para que academias integrem oficialmente
o setor de Saúde
A diretoria da ACAD Brasil, junto com sindicatos patronais e conselhos de Educação
Física, busca o enquadramento das academias no setor de Saúde, um processo que ainda
vai levar tempo, mas que começa a ser desenhado, para que num futuro próximo, haja
benefícios para toda a sociedade, como por exemplo, que as despesas de pessoa física
com academias possam ser descontadas no imposto de renda, assim como as despesas
com médico, clínicas de saúde, fisioterapeuta e laboratórios. Essa prática já foi aprovada
nos Estados Unidos.
“Hoje, o preventivo, justamente o que se faz nas academias, é considerado supérfluo, mas
depois que a pessoa está doente é reembolsada pelo IR. Sem falar nos gastos públicos
com tratamento de doenças como hipertensão, que poderiam ser evitados se as pessoas
praticassem atividade física. Por que é normal o governo pagar por remédios? Por que não
há investimento público em programas de nutrição e atividade física para que a pessoa não
precise tomar medicamento o resto da vida? É bem mais barato! O custo de internação
de um único caso de infarto pagaria academia para pelo menos 100 pessoas”, diz Monica
Marques.
Um dos objetivos do movimento do setor, neste sentido, é o que visa a inclusão das
academias e dos profissionais de Educação Física como atividade de Saúde na CNAE
– Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Para tal, uma série de reuniões e
conversas com autoridades das entidades de referência já foi iniciada.
“Estamos construindo juntos um caminho para que o setor de academias e os profissionais
de Educação Física possam ser reconhecidos, definitivamente, como parte integrante do
setor de Saúde. Vamos avançar nesses esforços e cumprir com os trâmites necessários.
Esperamos ter boas notícias, em breve”, disse Ailton Mendes.
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Fitness de cara nova?

Academias entram no conceito OMNI-health, apostam no
“prevenir antes de remediar” e na diversidade para, enfim,
serem o novo point de diferentes grupos e comunidades.
À medida que a indústria do fitness mergulha em mais um ano de desafios, gestores à frente
das academias passam a perceber que precisarão acompanhar a nova ordem mundial, para
que seja possível promover o crescimento e desenvolvimento de seus negócios.
Com a pandemia, as práticas para condicionamento físico têm mudado de acordo,
principalmente, com valores pessoais. E, tanto a indústria como os consumidores têm
focado suas escolhas no forte papel da atividade física para o bem-estar físico e mental.
E as academias devem fazer mudanças em suas abordagens para refletir essas necessidades
e valores em plena transformação mundial.
Segundo projeção da agência Box1824, especialista em tendências, e comandada por
Phuong-Cac Nguyen, pesquisadora e estrategista em Saúde da Marshall School of Business
da University of Southern, o futuro próximo do fitness aponta para quatro macrotendências

Prevenir
antes de
remediar
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Diversidade 2.0:
representatividade
gera engajament0

Academia
é o novo
point

Mercado e tendências

Prevenir antes de remediar
Neste novo cenário, para que as academias alcancem o engajamento de seus
clientes será necessário oferecer uma abordagem mais holística, que inclua
movimento, recuperação, nutrição e tudo o que tiver um foco na saúde, ao invés
de só razões tradicionais, como desempenho físico ou imagem corporal.

A nova conscientização do consumidor sobre saúde mental e o bem-estar
também oferecerá uma gama de oportunidades em torno dos conceitos
de conexão e comunidade. É a atividade física vista como uma forte aliada
na prevenção da saúde.

Esta macrotendência “Prevenir antes de remediar” está diretamente relacionada
com a segunda tendência: o conceito OMNI, onde tudo é saúde e bem-estar.

OMNI-health: é tudo saúde e bem-estar

O conceito OMNI-health, onde a abordagem omni aproxima todas as
formas de cuidados, permitindo que o cliente comece com um e
continue com outro, faz com que os cuidados com a mente-corpo e o
treinamento holístico alcancem outro patamar. Isso deve emergir como
uma forte tendência.
Parcerias entre academias, terapeutas holísticos e empresas fornecedoras de
alimentação natural passam a ser oportunidades de negócios. Já é comum ver
empresas realizando rodadas de meditação em equipe, antes de começar uma
reunião via Zoom. Neste sentido, é importante que o gestor questione: em
quais novas categorias as academias conseguem atuar? Quais são os possíveis
novos parceiros?

www.acadbrasil.com.br
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Diversidade 2.0: representatividade gera engajamento
A discriminação é uma crença social e, na maioria das sociedades, está
enraizada em sua cultura e no dia a dia das pessoas, muitas vezes sem que elas
se deem conta. Mas em muitos setores, empresas e comunidades, aos poucos,
esse ciclo já começou a ser quebrado, uma vez que está cada vez mais claro
que a representatividade gera engajamento — ou seja, apostar na diversidade
e criar serviços que atendam diferentes tipos de pessoas ajuda a conquistá-las
e fidelizá-las.
Oferecer alternativas de aulas pautadas em diversidade, equidade e inclusão,
por exemplo, pode contribuir para que mais pessoas, de diferentes “tribos”,
sejam atendidas em seus desejos e necessidades. E essa diversidade vai muito
além das questões de gênero, idade, raça ou de pessoas com deficiência, mas
leva em conta também, e principalmente, desejos, necessidades, escolhas,
afinidades e estilo de vida. Ou seja, diferentes formas de visão do mundo!
Há um debate ainda mais amplo sobre a tal Diversidade 2.0, que são as
diferentes inteligências respeitadas e valorizadas dentro das empresas,
que podem ser um caminho para a construção de um futuro mais justo,
plural e inclusivo. Uma pesquisa realizada pelo Carnegie Institute of
Technology, mostrou que 85% do sucesso financeiro de uma organização está
associado à “engenharia humana”, em outras palavras, à capacidade de nos
comunicarmos, negociarmos e liderarmos. E isso só se faz ouvindo as pessoas,
todas elas: clientes, educadores, funcionários, parceiros, equipes, em toda a
sua diversidade!

A sua academia está preparada para as mudanças
dos próximos tempos?

Academia é o novo point
“Já eram os dias em que você ia à academia com fone de ouvido
para evitar interação com pessoas desconhecidas”,
Phuong-Cac Nguyen
O ser humano é social, gosta de andar em bando, ama alcançar metas juntos
e contar aos outros sobre isso. As pessoas estão sedentas por interação social.
Assim, é muito provável que o exercício em grupo volte com tudo, na contramão
do isolamento imposto pela pandemia, com os treinos e as aulas coletivas
ganhando mais valor — um valor que vai além do fitness, com uma experiência de
mais compartilhamento dos objetivos e conquistas pessoais.
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Mercado e tendências

É a hora de a indústria do fitness se perguntar: como
podemos criar esse ambiente coletivo e oferecer essa
sensação de pertencimento?
As academias têm tudo para serem o novo point, o espaço de encontros
presenciais, reunindo diferentes grupos, por afinidades, necessidades e desejos. Os
consumidores passaram dois anos sem conviver, sob isolamento social, procurando
formas próprias de treinar. Como atraí-los de volta às academias? É preciso criar
experiências emocionantes e memoráveis. E esse é o momento, já que nunca
ficou tão clara a importância de adquirir hábitos mais saudáveis. As pessoas nunca
estiveram tão abertas para incluí-los em sua rotina.
Essas podem ser oportunidades para os gestores à frente das academias de todo o
mundo. O setor sempre enfrentou o desafio de conquistar novos públicos e engajálos. Mais do que nunca, esses novos públicos estão aí! A indústria do fitness terá que
encontrar caminhos para tirar do sofá mais de 90% da população, criando atrativos
para quem nunca treinou e agora está mais consciente. Entender as necessidades
específicas de cada grupo, de cada tribo, é um passo muito importante. Assim, será
possível garantir a inclusão e a acessibilidade para todos, principalmente aqueles
que não estão familiarizados com o ambiente das academias.

www.acadbrasil.com.br
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Entrevista

Dr. Mauro Vaiberg
“Sei que preciso me exercitar, mas...”
Este é o título de um dos livros do
médico que, além de correr desde
os 18 anos (hoje, com 68) e praticar
meditação diariamente, não mede
esforços para introduzir a atividade
física na vida de seus pacientes.
Doutor em Reabilitação, Mestre em Imunologia e especialista em
Medicina Esportiva, Vaisberg é professor da Universidade Federal
de São Paulo e autor dos livros “O Exercício como Terapia na
Prática Médica”, “O exercício na saúde e na doença” e
“Slow Fit: corpo ativo, mente serena”.

Por que o senso comum é de que a atividade física é importante
para saúde e, na prática, mais de 50% da população brasileira é
sedentária?
Todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde, provoca bronquite, enfisema e câncer,
mas o número de fumantes, especialmente entre jovens, tem aumentado a cada
ano. Uma coisa é a nossa percepção racional, outra é praticar aquilo que sabemos
que é preciso ser feito. Os confortos da vida moderna, como pedir comida pelo
celular, contribuem para que a sociedade acredite que não precisa sair do sofá para
resolver praticamente nada. Assim, racionalmente sabemos que fumar é ruim e que
fazer exercício é bom, mas emocionalmente escolhemos o caminho mais fácil, mais
confortável: jogar na internet, assistir uma série... se levantar, colocar um tênis e ir até
à academia pode dar muito trabalho. Provavelmente a preguiça, a acomodação, é um
dos fatores que levam as pessoas a se movimentarem cada vez menos.

E isso tem um impacto na sociedade, não?
Sim. Um impacto direto na saúde das pessoas, porque o movimento é uma função
orgânica. Deixar de se movimentar é contribuir para que o organismo perca uma
função orgânica determinante para o seu bom funcionamento. Assim, a pessoa
adoece mais facilmente.
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A ideia de que o treino eficiente deve ser obrigatoriamente
dolorido tem algum fundamento?
Não. Você tem de fazer o exercício e se sentir bem enquanto o faz. Não é para ter
dor. Diante da dor, o correto é interromper imediatamente o exercício e avaliá-lo
com o profissional de Educação Física ou com o médico. Para iniciar a atividade
física é preciso observar se a pessoa apresenta alguma patologia. Quase todas as
doenças permitem que o paciente se exercite, a não ser na fase aguda. Quem tem
insuficiência coronariana, por exemplo, deve se exercitar, mas não imediatamente
após sofrer um infarto. Na fase aguda, primeiro é preciso controlar a doença,
melhorando a condição do doente. Depois disso, o exercício é importantíssimo,
porque contribui para diminuir a medicação e otimizar o tratamento.

A atividade física pode realmente ajudar a diminuir a medicação?
Sim. Um diabético com boa dieta e praticante de exercícios pode até chegar a parar
a medicação. Isso também vale para um hipertenso. Mas, é importante que seja
feito sob supervisão dos profissionais da Saúde.

Como orientador de pós-graduação na Unifesp, você tem muitos
alunos profissionais de Educação Física. Qual é o olhar deles
sobre essas questões?
Eu coordenei três congressos sobre exercícios e sistema imunológico, nos quais
muitos profissionais de Educação Física participaram, não só os meus alunos.
Assim, estabeleci uma relação estreita com essa classe. Na Universidade, eu levava
os alunos para o ambulatório de Medicina Esportiva e debatia com eles como tratar
uma pessoa por meio da prática do exercício físico. Esse seria o caminho correto a
ser percorrido: o profissional de Educação Física trabalhar junto com o médico. No
caso dos meus pacientes que não estão sendo tratados por esses meus ex-alunos,
eu faço questão de falar com o profissional de Educação Física para trocar uma ideia
e ver qual a melhor estratégia de tratamento.

Médicos e profissionais de Educação Física devem atuar juntos?
Sim. É fundamental que tenha um intercâmbio entre o médico e esse profissional
para que juntos eles possam se valer desse conhecimento ampliado, do estudo
biomecânico e do exame clínico. São visões complementares, que devem ser
associadas para potencializar as chances de o tratamento escolhido ser realmente o
mais indicado ao paciente. Falta o médico entender que ele precisa ter contato com
o profissional de Educação Física e este também deve buscar o conhecimento do
médico. É preciso que eles trabalhem conjuntamente.

www.acadbrasil.com.br
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O que essa sua experiência com profissionais de Educação Física
trouxe para o seu atendimento clínico?
O trabalho conjunto com o pessoal de Educação Física abre novos horizontes,
principalmente em relação à biomecânica e à fisiologia, o que pode ser
complementar, uma vez que o médico em sua formação é orientado a focar
principalmente na patologia (olhar a doença e não a prevenção).
Da troca de conhecimentos com profissionais de Educação Física, psicólogos e
fisioterapeutas, cristalizou-se uma nova maneira de enxergar o exercício, o qual é
feito com práticas meditativas. No livro “Slow Fit: corpo ativo, mente serena”, eu
explico este conceito e em breve vou lançar um curso dentro desta visão, voltado
especialmente para profissionais de Educação Física.
Voltando à questão da preguiça... o custo dessa preguiça do médico (em prescrever)
e do paciente (em praticar) provavelmente gira em torno de centenas de milhões de
Reais para o setor de Saúde.

24 Fevereiro/Março 2022

Revista ACAD Brasil

www.acadbrasil.com.br

25

CREFs têm novos dirigentes
Diretoria e lideranças regionais da ACAD Brasil têm
procurado estar cada vez mais próximas dos Conselhos
O ano começou com a posse dos novos membros da diretoria e dos conselheiros à frente
dos 21 Conselhos Regionais de Educação Física do país. O Sistema CONFEF/CREFs tem
desempenhado um importante papel não apenas para a classe profissional que defende,
mas para os setores de Fitness, de Esporte e de Saúde, no qual tem conquistado cada vez
mais reconhecimento, e ainda para a sociedade como um todo.
A equipe da Revista ACAD Brasil procurou cada um dos conselhos para saber de seus
novos presidentes quais os principais desafios e, também, as oportunidades esperadas
para o biênio 2022-2024. A seguir, o que dizem os dirigentes.

CREF1-RJ/ES ROGÉRIO SILVA DE MELO
Diante do atual cenário, encontramos desafios relacionados ao exercício
ilegal da profissão, principalmente na orla marítima, o que demanda um
esforço maior da fiscalização, com utilização de drone, gerando imagens
que possam auxiliar o Ministério Público nas denúncias. Quanto às
oportunidades, acredito que o futuro das academias esteja relacionando
à área da Saúde, gerando valorização do profissional de Educação Física e
visando sua consolidação como unidades de Saúde.

CREF2-RS ALEXANDRE GAMBOA
O Conselho luta não apenas pelo profissional, mas pela profissão, o setor e a
sociedade como um todo. Ninguém vai a um médico que não seja formado
em Medicina, ou a um advogado que não tenha OAB. As pessoas também
devem contratar apenas profissionais de Educação Física habilitados e
registrados. Recentemente, o CREF fez um forte trabalho junto às autoridades
e conquistou para aprovação de uma lei estadual e em mais 60 municípios
catarinenses, reconhecendo a Educação Física como atividade essencial.

CREF3-SC EMERSON BRANCHER
Estamos trabalhando numa gestão de mudança, na transformação do
Conselho em um agente mais humanizado, mais próximo do profissional
de Educação Física. É um passo natural após o trabalho desenvolvido
nos últimos anos para tornar o Conselho ainda mais efetivo na defesa da
sociedade e como referência em representatividade e aperfeiçoamento
profissional. Na fiscalização, planejamos uso de tecnologia para amplificar
a atuação de combate ao exercício ilegal da profissão, priorizando a
abordagem orientativa, não punitiva.
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CREF4-SP NELSON LEME
O CREF4 não abre mão de seguir o rigor da lei, ainda que tenha entraves.
Vencer a burocracia é um desafio e nosso objetivo maior é proporcionar
avanços para que o profissional de Educação Física possa servir muito
bem à sociedade, dentro da legalidade e de forma digna e justa. Nesta
missão, a parceria com a ACAD Brasil é muito importante, pois ela é o
nosso elo entre o mercado de trabalho, as academias, e nossa atuação
como autarquia que fiscaliza o exercício profissional.

CREF7-DF NICOLE CHRISTINE
Conselhos de profissões são entidades que buscam defender o direito da
sociedade de ser atendida por profissionais habilitados, comprometidos com
a ética e com a melhor técnica. Assim, é um desafio sensibilizar a sociedade
sobre a importância de tais entidades para coibir maus e falsos profissionais.
A ACAD desempenha um papel fundamental na atuação em conjunto com o
CREF7/DF, por sua representatividade junto aos poderes constituídos. Juntos
podemos fazer reverberar os temas de maior relevância para o setor.

CREF9/PR GUSTAVO CHAVES BRANDÃO
O CREF9/PR hoje representa mais de 41 mil pessoas físicas e jurídicas
dedicadas a melhorar os indicadores de saúde da população paranaense, que
precisa ser incentivada a ser mais ativa. Como em todas as áreas é preciso
inovar no atendimento aos beneficiários, buscar sempre uma evolução com
profissional. Os profissionais precisam estar atentos às mudanças e buscar
aprimoramento constantemente. Se ACAD e CREF9/PR puderem estar juntos
nesse desafio, as possibilidades de êxito ficam muito maiores.

CREF10-PB PAULO FERREIRA
Pretendemos fazer uma gestão de valorização profissional. Pelo trabalho
desenvolvido no Brasil, a ACAD tem muito a contribuir como parceira do
CREF10/PB, para unificarmos as academias do nosso estado, mostrando que
independentemente do tamanho, todas serão valorizadas nesta gestão e
terão o apoio necessário para o crescimento almejado. Esperamos que o
fitness, com o apoio do CREF10/PB, continue crescendo em quantidade e
qualidade, para que possamos atender cada vez melhor a população paraibana.

CREF11-MS ELIANA DE MATTOS CARVALHO
Queremos fazer uma administração que atenda as expectativas de bom
atendimento aos profissionais, fortalecer as ações do Conselho e promover a
valorização dos profissionais de Educação Física. Neste sentido, é importante
estabelecer parceria com a ACAD Brasil para projetos que contemplem
as duas entidades, levando informações que favoreçam os profissionais.
As perspectivas de valorização e crescimento dos profissionais é bastante
favorável nesta região.

www.acadbrasil.com.br
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CREF12-PE LUCIO BELTRÃO NETO
É preciso união e trabalho coletivo para que possamos conscientizar a
população da importância do exercício físico orientado. É imprescindível
a dedução do Imposto de Renda das despesas com academias e demais
espaços que promovem saúde; uma Reforma Tributária que valorize a saúde
preventiva e a aprovação de leis tornando essenciais a atividade física
e os locais de prática. Conselhos Profissionais, Sindicatos e Associações
precisam caminhar juntos para fazer a diferença na vida das pessoas. O
diálogo é o caminho.

CREF13-BA ROGÉRIO GONÇALVES
Nosso maior desafio sempre será o fortalecimento da profissão. É preciso
fazer com que a sociedade compreenda que a prática de exercícios físicos deve ser orientada por profissionais de Educação física, devidamente
registrados no conselho. O CREF é um balizador das condutas profissionais
e defensor da sociedade, atuando com base na legalidade e no equilíbrio
das ações, sem perder de vista a sua principal função de órgão fiscalizador
O fortalecimento do setor depende da representatividade organizada e a
ACAD faz esse papel com extrema competência.

CREF15-PI DANYS QUEIROZ
Um dos desafios é como nos adaptar a um mundo cada vez mais tecnológico e sedentário. Tirar as pessoas do sofá e trazer para a atividade física
orientada, com estrutura. Há um forte apelo de aplicativos para treinos em
casa, muitas vezes sem orientação de um profissional habilitado. O papel
do CREF é também o de contribuir para que os profissionais e as academias
encontrem caminhos para atender essas novas demandas. Neste sentido, a
parceria com a ACAD Brasil é fundamental para avançarmos como setor.

CREF17-MT EDSON LUIZ MANFRIN
Mesmo depois de 23 anos de regulamentação da profissão, ainda há
muitos desafios, entre os quais o de fazer com que o profissional de
Educação Física entenda o verdadeiro papel do Conselho. O mundo fitness
já provou que a reinvenção por parte do profissional é fundamental, e
podemos citar o momento da pandemia, no qual treinos on-line, práticas
ao ar livre, exercícios personalizados e aplicativos de monitoramento e
acompanhamento multidisciplinar cresceram e muito.

CREF19-AL STANLEY MAGALHÃES
Se algo de bom podemos tirar deste período de pandemia é o
reconhecimento de que profissionais de Educação Física, e as academias
são protagonistas na manutenção e na proteção de vidas. Esse foi fator
determinante para que Governos Municipais, Estaduais e Governo Federal
entendessem a grandeza do papel da Educação Física no enfrentamento
da pandemia. Nesta perspectiva, a participação da ACAD é de extrema
importância para contribuirmos de forma uníssona ao desenvolvimento da
profissão, em nosso Estado.
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CREF20-SE GILSON DÓRIA
Entre os desafios do CREF estão: ter uma segurança jurídica nas questões
pertinentes ao segmento; conseguir que os profissionais acreditem na
importância do Conselho; diminuir a distância existente entre os filiados
e a entidade; criar na sociedade a cultura de que os profissionais de
Educação Física são fundamentais para a boa atividade física; aproximar os
profissionais que atuam no âmbito escolar e fazer com que a Educação Física
dentro da escola seja ampliada e valorizada.

CREF21-MA SANDOW GOIABEIRA FEQUES
A imagem do CREF é muito desgastada, por ser visto apenas como órgão
fiscalizador, de cobrança e punitivo. É um desafio manter a credibilidade, a
confiança e a satisfação dos profissionais de Educação Física e empresários
do setor. Neste sentido, uma parceria com a ACAD Brasil amplia a
percepção das competências e atribuições do Conselho, sua finalidade
legal e a importância da participação do profissional e empresariado na
condução tanto do Conselho como da Associação.

A equipe da Revista ACAD Brasil entrou em contato com todos os CREEFs, mas alguns não puderam
responder a tempo do fechamento desta edição. A Revista está à disposição para ouvir estes dirigentes
e incluir seus depoimentos, em uma próxima edição.

CREF5-CE
ANDREA BENEVIDES

CREF14-GO/TO
MARCELO SPADA RIBEIRO

CREF6-MG
MARCO TÚLIO PINHEIRO

CREF16-RN
FRANCISCO BORGES

CREF8-AM/AC/RR/RO
LYNDON JOHNSON

CREF18-PA/AP
CRISTIANO DE MIRANDA
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Academia
em imóvel
sublocado:
cuidados na
contratação
Atenção!
Montar uma academia pode custar centenas de milhares de reais, quando não
alguns milhões. A escolha do ponto comercial e a possibilidade de mantê-lo são
cruciais para que o investimento não seja perdido e tenha pleno retorno. Embora
grande parte dos imóveis seja locada, alguns pontos atraentes costumam ser
oferecidos em sublocação, inclusive em galerias comerciais. Ao tomar sua
decisão, o empreendedor nem sempre está
ciente de que essa espécie de contrato exige
mais cuidados do que uma locação. O preço por
negligenciá-los pode ser alto.

Por Mario Duarte

Advogado da ACAD Brasil

Certidão de matrícula do imóvel
Solicitar certidão atualizada da matrícula do imóvel, antes de formalizar o contrato,
é providência óbvia em locação. Numa sublocação, isso não basta. É preciso solicitar
ao sublocador uma cópia, de preferência autenticada, do contrato de locação por
ele celebrado com o proprietário. Somente o exame conjunto desses documentos
permitirá aferir se o sublocador de fato detém a posse regular do imóvel, derivada
de um contrato em vigor, bem como verificar outras condições que podem ter
efeitos sobre a sublocação. Conforme se vençam os prazos dos sucessivos contratos
de locação, cópias dos novos contratos devem ser solicitadas. Não é raro que os
sublocatários nem sequer possuam os primeiros documentos.
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Cláusula de vigência
Feito isso, é importante verificar se o contrato de locação possui cláusula de vigência
para o caso de alienação, pela qual se estipula a obrigação do adquirente de respeitar
a vigência da locação, e ainda se consta da certidão da matrícula o seu registro.
Corriqueira numa locação, essa verificação é com frequência negligenciada na
sublocação, talvez pela óbvia impossibilidade de nela se fazer incluir tal cláusula. Isso
não significa, porém, que nada se possa ou deva fazer a respeito.
O registro do contrato de locação com cláusula de vigência é imprescindível para
que o sublocador e, por consequência, a academia sublocatária possam permanecer
no imóvel se este vier a ser vendido. Se a cláusula existir, mas o contrato não
estiver registrado, essa providência poderá ser solicitada ao sublocador, seja como
pressuposto para a celebração do negócio, seja como condição resolutiva dele se
não cumprida em certo prazo. Se a cláusula não existir, mas o locador a ela não se
opuser, a contratação da sublocação ou sua vigência além de certo prazo poderão ser
subordinadas à sua inclusão no contrato de locação, por aditamento, e ao respectivo
registro. Nada disso funcionando, ao menos a decisão de sublocar ou não será
tomada, pelo empresário, com a ciência de que eventual alienação poderá forçá-lo a
desocupar o imóvel no exíguo prazo de trinta dias, sem direito a qualquer indenização
pelo investimento realizado.

Locador deve autorizar
Outra precaução é assegurar-se de que a sublocação está autorizada pelo locador.
Não basta que conste, do contrato de sublocação, cláusula pela qual o sublocador
assegure possuir tal autorização. É necessário constatar a existência de cláusula
expressa no contrato de locação, ou de autorização em documento específico,
assinado pelo locador. A falta de autorização pode resultar no despejo do locador por
infração contratual, extinguindo-se a sublocação. Também autoriza a negativa de
renovação da locação, pelo locador, com esse mesmo efeito. Em tese, a concordância
tácita do locador poderá ser demonstrada por outras provas de que estava ciente da
sublocação, mas porque correr o risco de não conseguir produzi-las?

No caso de rescisão da locação
A última cautela essencial diz respeito ao direito que a lei assegura ao sublocatário de
ver-se indenizado pelo sublocador, na hipótese de extinção da sublocação por rescisão
da locação. É fundamental verificar se alguma das cláusulas do contrato de sublocação
estipula limite de valor ou critério específico de cálculo para essa indenização. A lei
prevê o direito, mas não estabelece parâmetros mínimos. Se o limite contratual existir
e o valor máximo previsto for inferior ao do prejuízo que decorreria de uma realocação
da academia, esta estará impedida de pleitear do sublocador a reparação integral.

www.acadbrasil.com.br
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Cláusulas de limitação de responsabilidade tendem a ser consideradas
válidas no Judiciário, salvo quando prejudicam consumidores. Em tal caso, a
solução será negociar um limite ou critério aceitável, como condição para a
assinatura do contrato. As consequências de cláusulas dessa natureza podem
ser catastróficas, resultando numa mera fração do prejuízo efetivo, que jamais
poderá ser recuperado.
Como antes destacado, o investimento numa academia não costuma ser
pequeno. Se o empresário estiver interessado num ponto cujo regime
jurídico será de sublocação, é recomendável tomar as cautelas e ponderar os
riscos acima apontados. Salvo se puderem ser negociadas condições que os
compensem, ou se outros fatores os fizerem aceitáveis, optar por um outro
ponto em regime de locação poderá ser a alternativa mais sensata. Caso já se
esteja numa sublocação, as verificações sugeridas em contratos e matrícula
permitirão mensurar o risco e, em futuras negociações de renovação, melhor
avaliar conveniência e custo. Afinal, tomando emprestada uma frase que se
costuma atribuir ao saudoso jornalista Gilberto Dimenstein: “só existe opção
quando há informação”.
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ACAD & Getnet

Sua melhor opção de vendas!
É mais que benefício, é vantagem
de mercado!

Retenção de clientes :: Baixa inadimplência :: Gestão de Recebíveis
Taxas incríveis!

0,85% - Débito
1,50% - Crédito à vista
1,75% - Parcelado 2-6x
1,78% - Parcelado 7-12x
1,50% - Pagamento recorrente
Aluguel de máquinas 100% off
Simule as taxas!
O pagamento recorrente via e-commerce terá uma mensalidade na Getnet, no
pacote básico de R$100,00 para habilitação. ATENTE-SE A RENOVAÇÃO DO SEU
TERMO COM GETNET, para não perder o benefício.

Ainda não utiliza os Benefícios?
Entre em contato e informe-se:

atendimento@acadbrasil.com.br
(21) 2493-0101 / (21) 96445-5939
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Intervalo
de almoço
e dupla
jornada na
academia

Por Joana Doin

do escritório Doin Mancuso Advogados,
parceiro da ACAD Brasil

Ao pensar na origem do regramento das relações de trabalho,
inicialmente o que se pretendia era preservar a dignidade e
integridade da pessoa humana, abalada na vida civil moderna
pós-escravidão. De fato, o Estado precisava olhar para uma
parte muito enfraquecida da relação, sem voz, direitos ou
opções de liberdade de escolha.
O cenário mudou e, hoje em dia, em regra, o trabalhador está protegido pela
Constituição e pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, que garante seus direitos
com clareza. Dentre estes principais direitos está o limite de quantidade de trabalho,
que restringe a jornada a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas sobre o intervalo
intrajornada, o popular “horário de almoço”, o que pensam os doutrinadores, como
está a legislação vigente e como pensam os tribunais?
O intervalo é caracterizado como uma medida de saúde para o trabalhador, sendo o
período voltado para descanso, alimentação, higiene, lazer e outras atividades que
podem auxiliar na recuperação de suas energias.
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A reforma trabalhista, que entrou em vigência em 11/11/2017 (lei 13.467/17), mais
precisamente em seus artigos 71 e 611-A, descrevem o que pode e o que não pode em
relação ao intervalo intrajornada.

No artigo 71 fala que “Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração
exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para
repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora e, salvo acordo
escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas.
Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um
intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas.”

Até 4 horas
de trabalho

não tem
intervalo

A partir de 4
e até 6 horas

15 minutos
de descanso

Acima de
6 horas

1 hora de
intervalo

Esse intervalo não pode ser maior do que 2 horas. O intervalo mínimo de
1 hora para trabalho acima de 6h, poderá ser reduzido para 30 minutos
desde que pactuados através de acordo coletivo ou convenção coletiva
e obedecidos requisitos emitidos pelos órgãos competentes para não
gerar riscos ao trabalhador.

www.acadbrasil.com.br
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Definido o conceito de intervalo de almoço, é importante mencionar outro
instituto relevante para os gestores das academias: a dupla jornada.
Como é de conhecimento geral, é comum instrutores ministrarem algumas aulas
pela manhã, irem embora à tarde e retornarem no fim da tarde ou à noite para
ministrar outras aulas. Não faria qualquer sentido considerar o período entre as
duas jornadas um intervalo intrajornada, ou qualquer outro tipo que necessitasse
de remuneração.
Mas, para que assim seja, a academia deve tomar cuidados relevantes, a fim de
evitar que o período não trabalhado seja considerado horas remuneradas — e
ainda: extras!!!
Supondo que o instrutor inicie seu trabalho as 08:00 da manhã até as 11:00 da
manhã, que saia da academia e retorne às 18:00 para ministrar outra aula de 1
hora, deixando novamente a academia às 19:00. Considerando que o intervalo de
almoço (interjornada) não pode ser superior a 2 horas, para que o período entre
13:00 e 18:00 não seja considerado horas extras a academia deverá seguir os 5
passos descritos abaixo.

Cuidado com a hora extra
Prever por escrito o elastecimento da jornada de trabalho;
Comprovar que o empregado não estava à disposição da
empresa neste período (ele tinha trabalho diverso, ia para
casa, ministrava personal e etc);
Levar a registro em acordo coletivo — caso não haja previsão
em convenção coletiva de trabalho — documento em forma
de contrato com forma de lei, firmado entre sindicato de
empregado e empregador o acordo firmado;
Prever em contrato de trabalho especificamente a
característica do trabalho;
Se possível, especificar a regra (caso seja coletiva) em
regimento interno ou documento similar, destinado a todos
os colaboradores.
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É possível adequar as regras trabalhistas à realidade da academia, com
segurança jurídica e amparo legal, e sem que o movimento seja oneroso ou
inviável para a empresa. É possível atender aos direitos dos empregados e às
necessidades da empresa, sem grandes riscos ou abusos.
O segredo está nos detalhes, no cuidado documentado, no combinado bem
embasado legalmente.
Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada; e fazer o certo do jeito errado
também dá errado.
Por isso, é preciso fazer a coisa certa, do jeito certo.
Regras claras evitam vulnerabilidades, promovem bem-estar, não apenas para
os clientes, mas também ao próprio negócio.
Só assim teremos academias juridicamente muito saudáveis.

SAVE
THE
DATE

03 Pavilhões | Plenárias integradas à feira
2 palcos de atrações gratuitas
Eventos sociais de networking
Mais Entretenimento | Interatividade | Inspiração

17 a 20 de agosto

Transamérica Expo Center
São Paulo

Primeira
Keynote Speaker
confirmada

ZEINA LATIF

Consultora econômica

Gestão, Coordenação e um programa de cursos técnicos para impulsionar
seu negócio e sua carreira. Vendas e informações em breve. www.fitnessbrasil.com.br
Novidades e atualizações, acompanhem em nossas redes sociais:
@fitnessbrasil

@FitnessBrasilPlay
www.acadbrasil.com.br
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Fitness tem papel crítico no sistema de Saúde
O relatório “Liderando a Mudança: prescrição social no
setor de fitness e lazer”, publicado pelo UK Active Research
Institute, do Reino Unido, faz a seguintes recomendações: (1)
que as autoridades incentivem mais prescrições de atividade
física; (2) que aumentem a conscientização sobre o papel
das instalações de atividade física; (3) que o governo e os
formuladores de políticas públicas encorajem médicos e
outros profissionais da Saúde a encaminhar as pessoas para
as academias e instalações de fitness e lazer; entre outras.
Leia o relatório na íntegra. Clique aqui:

Metaverso
fitness
24.09.2021 no
— Rio
Grande do Norte
Desde que Mark Zuckerberg renomeou Facebook Inc –
chamando-o de Meta – o mundo da tecnologia acelerou o
desenvolvimento do Metaverso, um tipo de mundo virtual
que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais.
Essa novidade também abriu novas oportunidades para o
setor fitness, que tem apostado em games, simuladores e
09.07.2021 — Bahia
outras novidades da “realidade virtual”.

Academias seguras
A segunda edição do estudo Safe Active, lançada em
dezembro de 2021 pelo Centro de Estudo Esportivo da
24.09.21 — Piauí: 1ª Jornada
CREF Integra
Universidade
Juan Carlos, da Espanha, e pelo Instituto
Pesquisa Ativa, do Reino Unido, mostra que a taxa relatada de
casos positivos de Covid-19 dos frequentadores de academias
é de 0,88 casos por 100 mil consultas. Estes números foram
retirados de uma amostra total de 185 milhões de visitas a
academias europeias.
26.11.2021 — Rio de Janeiro: ACAD na Expo Super Show
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Pesquisa mundial: brasileiro quer priorizar saúde
Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Kantar, o Brasil
saiu na frente: 91% dos brasileiros querem manter e/ou
melhorar sua saúde e bem-estar, enquanto nos demais
países a média é de 78%. A pesquisa ouviu mais de 14 mil
pessoas, entre 18 e 69 anos, em 15 países: Austrália, Bélgica,
Brasil, Holanda, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá,
Suécia, França, Suíça, Alemanha, Reino Unido, China, África
do Sul e Índia.

IHRSA Miami
De 22 a 24 de junho, um dos mais importantes encontros
do fitness mundial será realizado, em Miami, nos Estados
Unidos. O já tradicional evento realizado pela IHRSA terá
exposição de equipamentos, serviços e novas tecnologias,
além de workshops e palestras com o que há de mais novo
em termos de conteúdo de fitness no mundo.

IHRSA Fitness Brasil: 26 a 30 de novembro
Maior encontro de negócios em fitness e bem-estar da
América Latina, é destinado aos proprietários, gerentes e
coordenadores de academias, spas, clubes e hotéis, além
de investidores, empresários e fabricantes de produtos
e equipamentos esportivos. O evento vai reunir Feira de
Exposição e Congresso Internacional, para debate sobre as
últimas tendencias em gestão, marketing e outros aspectos
relevantes para o bom funcionamento deste mercado. Mais
informações: fitnessbrasil.com.br

www.acadbrasil.com.br
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Estudo: atividade física pode retardar Parkinson
Pessoas portadoras de Parkinson que fizeram quatro horas
de exercícios por semana, como caminhar ou dançar,
tiveram um declínio mais lento no equilíbrio e na caminhada,
em comparação com aqueles que eram fisicamente inativos.
“Nossos resultados sugerem que a atividade física regular
pode realmente melhorar o estado, a longo prazo. O melhor
de tudo é que o exercício é de baixo custo e tem poucos
efeitos colaterais”, disse o autor do estudo, Kazuto Tsukita,
da Universidade de Kyoto, no Japão.
Leia o relatório na íntegra. Clique aqui:

MONTE SEU
condomínios • academias • estúdios
MELHORES PREÇOS

QUALIDADE

CUSTO-BENEFÍCIO

SOMOS A MARCA ESCOLHIDA PELAS MAIORES ACADEMIAS NO PAÍS •
PRESENTE EM MAIS DE 500 UNIDADES
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PATROCINADOR GOLD

br.matrixﬁtness.com

movement.com.br

br.matrixﬁtness.com

gympass.com

totalpass.com.br

gympass.com

PATROCINADOR SILVER

movement.com.br/

PATROCINADOR BRONZE

casadoﬁtness.com.br

casadoﬁtness.com.br

www.equipaacademia.com.br

w12.com.br

totalpass.com.br
www.naradio.com.br/site

fitnessbrasil.com.br

MEMBROS

MEMBROS

prismabarletta.com.br

Garanta benefícios
✓ Parceria GetNet
para a sua Academia!
Membro IHRSA

✓
✓ Suporte Jurídico

Conheça todos
os Benefícios!

Seja um associado por apenas:

(21) 96445-5939 |

atendimento@acadbrasil.com.br |

R$ 100,00/mês

www.acadbrasil.com.br

www.acadbrasil.com.br
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