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PERNAMBUCO

“Fitness”, mais do que tendência, 
oportunidade para microempresa

Por Ana Cláudia Arruda 
do seu alcance.
São as estatísticas que comprovam 
isto. Veja-se o quadro a seguir, que 
analisa a evolução das academias de 
ginástica no Brasil desde a década de 
70 até o momento atual, e onde se 
observa que, aliada às transformações 
ocorridas ao longo dos últimos anos 
nos hábitos de consumo  do povo 
brasileiro provenientes de conquistas 
econômicas e sociais recentes, 
ocorreram também modificações 
significativas na diversidade das 
práticas e modalidades esportivas 
(indo além do futebol, maratona, 
natação, hidroginástica, lutas, dança, 
artes marciais, spinning, remo indoor), 
fato este que vem tornando cada vez 
mais atrativa a prática de esportes ou 
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Antes restrita a apenas malhadores 
profissionais, as academias de 
ginástica, no Brasil, ao longo dos 
últimos anos, transformaram-se de 
grande templo moderno da busca pela 
beleza em espaço disputado em busca 
de mais saúde e por uma vida mais 
saudável. Além desses fatores, 
mudanças ocorreram ainda nas 
classes econômicas consumidoras 
desse serviço, hoje já composta 
também pelas classes C, D e E. Hoje, 
essas novas classes emergentes já 
r e p r e s e n t a m  a  m a i o r i a  d o s  
frequentadores dessas academias, e 
como é bom ver que este público 
avança no consumo de diversos novos 
serviços que até então estavam fora 
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o hábito do exercício físico pela 
população.

- Anos 70
Auge do Cooper.
As mulheres fazem ginástica rítmica 
ou calistênica nos clubes e balés. Os 
homens levantam peso em 
academias de halterofilismo.

- Anos 80
Boom da aeróbica. Surgem as 
academias mistas. As mulheres 
também começam a fazer 
musculação.

-Anos 90
As aulas de step substituem as de 
aeróbica na preferência dos alunos 
das academias. O ciclismo indoor ou 
spinning lota as salas de aula.

- Anos 2000
As academias deixam de ser 
exclusivas dos malhadores e passam 
a atrair idosos, crianças e sedentários 
com novos serviços e áreas de 
convivência.

- 2013
 A policultura esportiva se consolida:

Musculação, Aeróbica, Yoga, Pilates, 
Remo indoor, Esportes aquáticos, 
Artes marciais, Estilo clube com 
atividades para toda a família, Estilo 
Wellness  = Qualidade de vida.

Fonte: Revista Veja Ed. 1697 – adaptado por 
Miriam Machado
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cobrança recorrente; softwares para 
gestão; terceirizações de serviços e 
locações de espaços;

2-Tecnológica – tecnologia embarcada 
nos equipamentos; softwares para 
monitoramento do desempenho e 
r e s u l t a d o s  o b t i d o s  p e l o s  
alunos/clientes;

3-Empresarial  – expansão para 
atendimento em clubes, hotéis, 
empresas, condomínios, escolas; 
formação de redes; franquias;

4-Serviços – novas modalidades de 
exercícios: zumba, circuito funcional, 
GAP (glúteos, abdômen e pernas), 
Spinning, exercícios com o peso do 
corpo,  fortalecimento do core 
(músculos do quadril, abdômen e 
coluna lombar);

5-Macroambiente – academia low cost; 
academia específica para deficientes 
f í s icos ;  academia  com pegada 
ecológica (ecofit); academia dentro de 
um templo batista; seguro específico: 
Porto Seguro Academias.
Outro aspecto também inovador que 
vem sendo observado neste 
segmento de mercado é a 
internacionalização dos serviços. 
Trata-se de um movimento mundial 
que vem chamando a atenção de 
investidores e empreendedores do 
segmento “Fitness and Wellness 
Service”. A seguir, podemos ver as 
principais redes internacionais desses 
serviços, por país de origem e 
destino.Por fim, quando se pensa no

Este trabalho representa apresenta 
t a m b é m  s í n t e s e  d e  p e s q u i s a  
recentemente elaborada pelo SEBRAE 
objetivando conhecer o perfil deste 
segmento econômico que mobiliza 
cerca de 316.793 profissionais de 
educação física, 28.079 academias 
(registradas pelo Conselho  Federal de 
Educação Física- CONFEF/Jan/2014) e 
movimentando cerca de R$ 2,45 
bilhões (Associação Brasileira de 
Academias-ACAD), gerados  pelas 
matrículas e mensalidades de  2,8 
milhões de pessoas.

No “ranking” mundial, o Brasil possui a 
segunda posição em número de 
academias, com 28.079 unidades, logo 
após os EUA, com 29.960 academias. 
No que diz respeito às classes 
socioeconômicas, os dados revelam os 
s e g u i n t e s  p e r c e n t u a i s  d e  
frequentadores: 52% pertencem à 
classe C; 34% às classes A e B; e 14% às 
classes D e E.

A  m a i o r  p a r t e  d e s s e s  
empreendimentos são constituídos de 
microempresas (empresas com 
faturamento bruto anual de até R$ 
360.000,00 por ano) concentradas em 
sua grande maioria nos estados da 
Região Sudeste do país. De acordo com 
o Cadastro SEBRAE de Empresas-CSE, 
2012, na Região Nordeste, é no estado 
da Bahia que se concentra o maior 
número dessas academias, com 1.259, 
das quais 1.021 são microempresas. O 
estado de Pernambuco encontra-se em 
terceiro lugar na região Nordeste, com 
629 academias, das quais 491 (78%) são 
microempresas.

Por se tratar de segmento inovador 
tanto em produtos quanto em 
serviços, a busca por modismos e 
novidades é constante nesta atividade 
econômica. Vejam-se algumas das 
modernas tendências e inovações nas 
academias de ginástica brasileiras 
provenientes das diversas áreas:

1-Administrativa – pagamento por 
cartão de crédito: modalidade de 
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futuro das academias, Waldyr Soares, 
presidente da Fitness Brasil, afirma:
“O modelo de academia atual deve 
vislumbrar a modernidade e a 
agilidade, em todos os aspectos. Não 
há mais muito espaço para 
investimentos gigantescos com 
recuperação após três ou quatro 
anos. No meu modo de ver, a 
academia hoje deve ser pequena, uns 
1000 metros quadrados, oferecendo 
atendimento específico de “personal 
trainner”, ou seja, cada aluno tem o 
seu professor. Isto é uma tendência 
forte e que já existe e está crescendo 
no Brasil. Academia não é só 
ginástica. Elas passaram a atender 
áreas holísticas, ioga, alongamento, 
ou seja, áreas que desenvolvem o 
bem-estar psicológico e físico, sem a 
necessidade de deixar sarado. A 
terceira idade também é um 
segmento a ser explorado cada vez 
mais. É um público que paga para ter 
saúde, para viver mais e melhor. Este 
público é um filão de ouro, que 
nossas academias ainda não se 
atentaram. Outro ponto a receber 
atenção especial é o referente à 
Carteira de Serviços de Academias de 
Ginástica e Condicionamento Físico, 
com atendimento que deve ser 
pessoal. Chamar o cliente pelo nome 
é essencial, já que a academia não é 
nada mais que um serviço. A 
qualidade é, então, imprescindível” 
(Waldyr Soares, presidente da Fitness 
Brasil).


