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A profissionalização da gestão em academias de ginástica é uma realidade recente, que não 
deve ser negligenciada por quem almeja a sustentabilidade do negócio. O que antes era um 
segmento administrado por professores de educação física, que, então, possuíam apenas o 
conhecimento técnico da atividade, hoje requer força gerencial, com líderes atuantes que 
tenham visão de longo prazo. Isso porque, segundo a Internacional Health, Racquet & 
Sportsclub Association, o Brasil é um dos países da América Latina com maior número de 
academias — cerca de 7,3 mil —, o que aumenta a competição para conquistar os 1,9% da 
população que freqüenta os estabelecimentos, proporcionando ao setor grande perspectiva de 
crescimento.  
 
Para Cristiano Corrêa, sócio da academia Estação do Corpo, localizada na Lagoa, Zona Sul do 
Rio, é preciso focar a gestão não só na área administrativa, mas também no marketing. “O 
mercado de academias é muito competitivo e demanda trabalho constante. A Estação está, há 
dez anos, em funcionamento e eu, juntamente com meu sócio Roberto Campos, estou sempre 
reciclando os conceitos. Periodicamente faço cursos de gestão. O segmento de marketing é 
bastante atuante e conto com mais de 200 funcionários para que o negócio esteja sempre 
engrenado. É preciso garantir a captação de alunos e saber mantê-los ativos”, destaca ele.  
 
A preocupação em profissionalizar o negócio deve ser comum a todos os gestores de 
academia, independente do porte, segundo orienta Adriana Camargo, coordenadora do 
seminário Gestão Estratégica de Academias de Ginástica, promovido pelo Núcleo de Estudos 
em Negócios do Esporte da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), que será em 
São Paulo, mais ainda não tem previsão de data. De acordo com ela, os gestores ainda não 
pensam estrategicamente no negócio, retendo-se em preocupações mais pontuais.  
 
“É imprescindível ter em mente projetos de longo prazo, para garantir a continuidade e a 
sobrevivência da academia no mercado. Assim, faz-se fundamental o planejamento estratégico 
bem feito, envolvendo todas as etapas do negócio. O mercado está abrindo espaço para outros 
profissionais, como administradores e especialistas em marketing, e isso deve ser explorado”, 
ressalta Adriana.  
 
A Velox Fitness, inaugurada, há seis anos, também na Lagoa, no Rio, iniciou as atividades com 
administração profissional. O sócio Ronaldo Kurtenbach diz que, atualmente, a equipe de 
gestão tem cerca de 20 profissionais, entre pessoal de recepção, vendas, marketing e 
divulgação. Ele diz que, por conta da concorrência, o aperfeiçoamento dos departamentos é 
constante, pois é preciso estar sempre de olho nos desejos da clientela. “Administrar uma 
academia, hoje, é bem mais complexo que há 25 anos. Antigamente, com apenas seis pessoas 
era possível tocar um negócio de médio porte. O nível de exigência do mercado exige o 
aperfeiçoamento e os custos aumentaram. O gestor precisa estar atento à questão financeira e 
enxugar ao máximo os gastos, sem deixar de lado a qualidade dos serviços”, aponta 
Kurtenbach.  
 
Academias expressas. A profissionalização também trouxe o sistema de franquias para o 
mundo das academias. Os modelos expressos são a febre do momento. Ainda que sejam 
negócios de pequeno porte, gerir a marca requer uma estrutura profissionalizada. O sócio-
proprietário da Ibeas Express, André Ibeas, afirma que, assim como em qualquer outro 
negócio, uma administração mal direcionada leva ao insucesso.  
 
“A cultura da informalidade administrativa não tem mais espaço. Ainda que sejam pequenas, 
as franquias de academias expressas têm necessidade de um gerenciamento profissional”, 
salienta Ibeas.  
 
Filipe Mescolotto, sócio-diretor da rede Citrus Gym, concorda com o fato de a gestão ser 
simplificada e acrescenta que o principal objetivo é manter a qualidade dos serviços, o que é 
facilitado por conta da rede de interação existente entre os franqueados. “Procuramos pessoas 
que levem a sério a qualidade ”, comenta.  



 
Na opinião de Mescolotto, as academias expressas têm um bom espaço para crescer, 
principalmente por atingir o público que não gosta de academias ou que tem pouco tempo 
para se dedicar à atividade, mas que precisa se exercitar. “Estamos no Brasil há dois anos e 
meio e já temos 20 unidades”, diz ele.  
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