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Na quarta-feira, dia 6 de julho, a Câmara dos 
Deputados aprovou o projeto da nova Lei Geral do 
Esporte, uma modernização da Lei Pelé, que vigora 
desde 1998. No dia anterior, o deputado federal 
Felipe Carreras, relator do projeto da nova lei, liderou 
um encontro na Sala da presidência da Câmara dos 
Deputados no Congresso Nacional, com a presença 
do presidente Arthur Lira, do presidente do Comitê 
Olímpico Brasileiro, dirigentes de clubes de futebol, 
representantes de mais de 20 confederações 

esportivas e de entidades do setor. Ailton Mendes, presidente da ACAD Brasil, esteve presente 
nesta reunião, na qual também representou o CREF4-SP.

“Uma das vitórias da aprovação é o justo reconhecimento do profissional de Educação Física, das 
academias e locais que promovem atividades físicas como profissionais e espaços essenciais à 
promoção da saúde. São mais de duas décadas de espera por uma lei que amplie os benefícios às 
diferentes modalidades, valorize categorias de profissionais e dê mais garantias às atividades do 
setor”, disse Felipe Carreras.

    Clique aqui e assista o depoimento do deputado Felipe Carreiras

Nova Lei do Esporte que reconhece essencialidade de academias

Ontem, dia 7 de julho, uma iniciativa do CREF4-SP 
reuniu cerca de 30 gestores e proprietários de 
academias na Associação Comercial de Americana, 
interior de São Paulo. Estiverem presentes ao 
encontro o secretário de desenvolvimento econômico 
do município, Rafael de Barros, e Ailton Mendes, 
presidente da ACAD Brasil.

“Ailton fez uma apresentação sobre as ações da 
Associação para o desenvolvimento do setor. E 

Diogo Corona, CEO da Total Pass, a nosso convite, apresentou uma proposta para os gestores que têm 
a intenção de oferecer novos produtos e melhorar a rentabilidade de suas empresas. O encontro foi 
muito produtivo e necessário para as academias do interior”, disse Marcio Rogério da Silva, 
Coordenador do Defit – Departamento Fitness da Associação Comercial de Americana.

Encontro reúne gestores de academias de Americana SP  

Dicas ACAD Brasil: Funil de vendas para academias
Vendas é um dos temas mais sensíveis para gestores à frente de 
academias. Para contribuir com este tema, a equipe da ACAD Brasil 
preparou um e-book sobre funil de vendas, como dicas de como alavancar 
os resultados, trabalhar com estratégias específicas para cada estágio do 
funil e obter bons resultados nos negócios.

Clique aqui e baixe o e-book

https://drive.google.com/file/d/1MTgwrFWf_n3QRTJUFqOFNS9gF0JkiOt-/view?usp=sharing
https://conteudo.acadbrasil.com.br/funil-de-vendas-para-academias
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Após dez anos utilizando tecnologia própria, a Selfit 
Academias anuncia parceria com W12 implantando 
novo sistema outsourcing. “Esse momento 
representa um marco muito importante e decisivo 
para a Selfit, que pretende crescer cerca de 60% por 
ano” declara o CEO da rede, Fernando Menezes.

“Fizemos um piloto para que a Selfit pudesse testar e 
escolher com toda segurança, num momento de 
transição importante e definitiva.Todas as 

inovações advindas dessa parceria colocarão o EVO num patamar superior ao da grande maioria 
dos sistemas oferecidos no mundo”, comentou Paulo Akiau, Presidente da EVO W12, empresa do 
grupo ABC Fitness Solutions.

Selfit escolhe EVO como nova plataforma 

Mais de um em cada cinco (27%) dos americanos 
estão matriculados em uma academia ou um 
estúdio, o que representa um público de 66,5 milhões 
de pessoas. O número representa um crescimento de 
3,8% nos últimos dois anos (desde 2019) e é a taxa 
de penetração mais alta da história. Estes dados 
foram divulgados há dois dias pela IHRSA. 

“É uma indicação clara da importância da indústria 
de fitness que apresentou crescimento, apesar do

o fechamento das academias, das severas restrições governamentais impostas e do aumento nas
ofertas digitais. É também um forte testemunho do valor da importância do setor para a
comunidade, da qualidade do ensino presencial e das amplas ofertas da experiência no local”,
disse Liz Clark, presidente e CEO da IHRSA.

EUA: 27% dos americanos estão matriculados em uma academia

https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/

