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Dedicar apenas entre 30 e 60 minutos por semana 
em exercícios de fortalecimento muscular pode 
reduzir significativamente o risco de morrer 
prematuramente por todas as causas, de acordo 
com uma equipe de pesquisadores do Japão, que 
analisaram 16 estudos realizados ao longo de três 
décadas. 
 
Os resultados publicados no British Journal of 
Sports Medicine sugerem que levantar pesos e 
fazer flexões pode ajudar a reduzir o risco de morte

prematura em até 20%, pois essa atividade física ajuda a 'realinhar' ritmos circadianos defeituosos 
em tecidos, que têm sido associados ao aumento do risco de obesidade e diabetes tipo 2. 

      Para acessar a pesquisa completa acesse o link

Pesquisa: fique forte, viva muito

Esta semana o presidente da ACAD Brasil, 
Ailton Mendes e representantes dos CREFs SP, 
Rialdo Tavares e DF, Patrick Aguiar estiveram em 
Brasília para rodadas de encontros com senadores, 
na maioria integrantes da CCJ – Comissão de 
Constituição e Justiça, para sensibilizar estas 
lideranças quanto ao impacto negativo para o setor 
de serviços da atual proposta da Reforma Tributária. 

Entre os senadores com quem foi estabelecido 
diálogo estão: Alexandre Luiz Giordano, Álvaro Dias, 

Davi Alcolumbre, José Antônio Machado Reguffe, Leila Barros, Paulo Rocha, Renan Calheiros, 
Rogério Carvalho e Veneziano Vital do Rêgo. 

      Clique aqui e lei a matéria completa.

Reforma tributária: setor de fitness se esforça para diminuir impacto 

Patrick Aguiar, Ailton Mendes e Rialdo Tavares 

Para contribuir ainda mais com os gestores de academias de todo o 
país, o time de consultores da ACAD Brasil criou um e-book gratuito 
com 3 produtos digitais que podem fazer toda a diferença. No e-book, 
é possível acessar séries de vídeos, consultoria fitness, dicas de como 
vender e divulgar produtos on-line, e como criar novas fontes de 
receita com infoprodutos e atingir novos públicos. 

De olho nos negócios: ACAD Brasil lança e-book de produtos digitais

Aumente o seu faturamento oferecendo
novos produtos fitness pela Internet!

3 PRODUTOS DIGITAIS PARA ACADEMIAS!
BAIXE AGORA!

https://acadbrasil.com.br/blog/noticias/reforma-tributaria-setor-de-fitness-se-esforca-para-diminuir-impacto/
https://conteudo.acadbrasil.com.br/3-produtos-digitais
https://bjsm.bmj.com/content/early/2022/01/19/bjsports-2021-105061
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Há sinais de que o mercado intermediário está de 
volta com força total e que as academias que se 
posicionam entre o baixo custo e as butiques de 
luxo têm novamente o seu espaço. Desde o final 
dos anos 2000, com a entrada do modelo lowcost, 
as academias tradicionais, com oferta de vários 
serviços, chamadas de médias, sofreram para se 
manterem no mercado e muitas tiveram que se 
reinventar. 

Para alguns especialistas do fitness, desde 2018 as
 médias veem se recuperando. Mas afinal, o mercado intermediário ainda está 'espremido' ou se 
tornou viável novamente? 

      Clique aqui e leia o que profissionais do fitness têm a dizer.

Será que as chamadas médias academias têm novo fôlego?

A W12 acaba de assinar contrato com a 
Bodytech Company. Até agosto deste ano, as 
72 lojas Bodytech e as 25 lojas da Formula já vão 
operar com o sistema EVO. Depois de mais de 10 
anos utilizando tecnologia própria, a rede optou por 
terceirizar o software de gestão. 

“Estamos muito confiantes em relação a 2022 e 
projetamos um crescimento acima dos 30%, com 
faturamento de R$ 41 milhões.”, sustenta 
Paulo Akiau, presidente da W12. 

“Com essa novidade, abreviaremos nosso processo de inovação e ganharemos agilidade 
reduzindo custos”, afirma Bruno Franco, diretor de Tecnologia da Bodytech. 

Mercado em alta: W12 e Bodytech fecham parceria de negócios 

PATROCINADORES:

Economize com a ACAD Brasil!

Eu quero!

Oferecemos
Atendimento Jurídico
Feito em parceria com o 
escritório da Drª Joana Doin

Associe-se e garante o Benefício!

Confira algumas das vantagens de se tornar Associado

https://www.healthclubmanagement.co.uk/health-club-management-features/Everyones-talking-about-The-mid-market/35514
https://acadbrasil.com.br/calculadora-acad-economia/
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/

