
Lore

 INFORMATIVO

Edição 67 | 15 de Julho de 2022

Um verdadeiro raio-x da atividade física no país. Esse 
é objetivo desse projeto: realizar o levantamento de 
dados atualizados sobre alguns aspectos dos 
centros de atividades físicas/academias no Brasil, 
para que o setor tenha dados e informações e possa 
se desenvolver cada vez mais. Proprietários e 
gestores de academias que responderem a pesquisa 
concorrem a um relógio de corrida Polar Pacer.

Participe da 2ª edição do Panorama Setorial Fitness Brasil

Clique aqui e responda a pesquisa

O fundo de pesquisa e inovação do Reino Unido 
destinou 1,1 milhão de Euros para novas pesquisas. 
O financiamento apoiará um estudo de 24 meses da 
Sheffield Hallam University e da Manchester 
Metropolitan University que vai analisar por que 
muitos idosos não vão à academia e como o setor de 
fitness pode atraí-los e acolhê-los da melhor forma. 
Entre os objetivos do investimento estão também a 
criação de ferramentas de gamificação para motivar 
idosos a se exercitar. A pesquisa terá como objetivo

objetivo mobilizar líderes, gestores e profissionais de saúde e assistência para promover o 
envelhecimento ativo e saudável.

Estudo: como envolver pessoas com mais idade na atividade física

Tendências e oportunidades do mercado fitness no Brasil e no mundo. Esse é o tema da 
mesa-redonda que a ACAD Brasil vai realizar na IHRSA Fitness Brasil no dia 18 de agosto. 
Ailton Mendes, Edgard Corona, Filippe Savoia e Monica Marques serão os debatedores, com 
mediação de Gustavo Borges.  

Encontro ACAD Brasil na IHRSA São Paulo: dia 18 de agosto 

TRANSAMERICA EXPO CENTER SÃO PAULO

INSCRIÇÕES ABERTAS

https://conteudo.acadbrasil.com.br/encontro-acad-na-ihrsa-inscricao
https://pt.surveymonkey.com/r/fitnessbr2022?utm_campaign=panorama_2022_convite_para_donos_responderem_a_pesquisa&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


Veja outros Informativos

Acompanhe
o setor fitness!  
Fique por dentro das mais 
importantes novidades 
sobre o setor de fitness!
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Dicas ACAD Brasil: Treinamentos para atletas nas academias 

Para que o alto rendimento se mantenha, mesmo que fora das 
competições, é preciso que os treinamentos para atletas estejam 

alinhados às necessidades deles. Além disso, os treinos ajudam na 
prevenção de lesões e problemas musculares. Para contribuir com 
este tema, a equipe da ACAD Brasil preparou uma série de dicas de 

como as academias podem aproveitar essa oportunidade. 

Clique aqui e confira as dicas!

Líderes da ACAD Brasil falam sobre o que esperar para 2º semestre 

“Natal é uma cidade praiana e a maior parte do público sempre foi de quem queria 
cuidar do corpo. Com a pandemia, um novo público vem sendo criado: as pessoas 
perceberam que a atividade física é fundamental para a prevenção e o combate a 
doenças. O setor tem uma nova oportunidade aí. Ainda não conseguimos voltar à 
normalidade de nossas atividades, mas estamos otimistas de que o mercado será 
novamente aquecido”
Wescley Gracia, líder da ACAD Brasil no Rio Grande do Norte

“Acredito que 2022 seja o ano da retomada. Aqui, tivemos o benefício de ficar 
menos tempo em lockdown do que os outros estados, mas ainda assim os dois 
últimos anos foram muito desafiadores. Conversando com outros gestores de 
academias aqui da região, percebo que eles estão registrando crescimento em 
torno de 20% e estão otimistas para fechar o ano ainda melhor”, 
Luciano Signori, líder da ACAD Brasil em Santa Catarina. 

https://acadbrasil.com.br/blog/noticias/treinamentos-para-atletas-por-que-e-importante-implementar-na-sua-academia/
https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/

