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O colombiano Alberto Perlman diz que seu negócio é fazer todo mundo suar. A brincadeira 
ganha sentido quando se observa o crescimento de seu sistema Zumba Fitness, originais aulas 
de aeróbica ao ritmo latino, com o qual criou um modelo de franquias. E está dando certo: 
Perlman afirma reunir mais de 2 milhões de adeptos que se exercitam ao som de hits latinos 
em milhares de academias do mundo, um negócio que gera US$ 200 milhões em receita direta 
e indireta. 
 
Hoje a Zumba Fitness está presente em 30 países. Entre eles a China, onde  acaba de entrar. 
“Os chineses adotaram a Zumba como se fosse uma tradição sua”, diz Perlman. “É incrível vê-
los movendo o quadril como se fossem latinos.” Segundo ele, a China poderá levar seu negócio 
a um novo patamar: em apenas seis meses, seu conceito já foi adotado em 300 academias do 
país. 
 
A história da empresa começou com um investimento de US$ 4 mil em 2001, quando foi 
realizada uma demonstração do conceito num tablado ao ar livre que Perlman e seus outros 
dois sócios – Alberto Aghion e Beto Pérez – montaram em apenas uma noite em Miami Beach. 
Essa aula inaugural, da qual participaram 200 pessoas, também serviu de material para a 
Zumba produzir seu primeiro vídeo, que seis anos depois se converteu num dos pilares do 
negócio, com mais de 3 milhões de DVDs vendidos em todo o mundo. 
 
Rompendo com a idéia do no pain no gain, segundo a qual não se pode estar em forma sem 
sofrimento, a Zumba consiste numa aula de aeróbica de 45 minutos em que os alunos dançam 
ao som de salsa, cumbia, quebradita, reggaeton, vallenato e merengue, e na qual o instrutor é 
pouco mais que um participante. 
 
As outras três áreas do negócio são os workshops de capacitação de professores, a produção 
de roupas e assessórios de aeróbica como shorts e camisetas, e os acordos de patrocínio com 
grandes companhias. Por exemplo, a Kellogg’s: atualmente a empresa de alimentos leva o 
DVD da Zumba a milhares de lares nos EUA e na América Latina dentro da caixa de seu cereal. 
“A Zumba também foi adotada como parte do programa de educação física de 400 escolas 
norte-americanas graças à parceria com a Kellogg’s”, conta Perlman. “As grandes marcas de 
alimentos querem fazer parte do mundo do fitness e essa é uma excelente oportunidade para 
nós.” 
 
A popularidade da Zumba também foi impulsionada pela quase obsessão  dos norte-
americanos pelo bem-estar físico e pelos cuidados com a saúde. Há uma geração de baby 
boomers de sessenta e tantos anos empenhados em se manter ativos. Também está declarada 
a guerra oficial contra a obesidade e a junk food, que criou o clima propício para o cuidado 
com o corpo e explica a multiplicação de academias e técnicas aeróbicas – spinning, 
kickboxing, pilates –, que não vencem a demanda. 
 
Vende-se saúde 
“As franquias relacionadas à saúde e ao bem-estar estão entre as mais populares hoje em 
dia”, afirma Mike Howard, da consultoria JM Franchising Solutions, de Tampa, na Flórida. De 
fato, o número delas aumentou 20% nos últimos quatro anos, de acordo com a International 
Franchise Association (IFA), que reúne milhares de franqueados nos EUA.  
 
Segundo Mirian Brewer, diretora da IFA, atualmente há mais de 900 mil franquias nos Estados 
Unidos, que geram vendas anuais de US$ 280 bilhões. Desse total, 10% são negócios de 
fitness ou bem-estar físico. “Vivemos numa era em que a sociedade está consciente de sua 
saúde e isso confere muita demanda às franquias desse setor”, diz ela. 
 
Trata-se de um segmento interessante, mas caro. A franquia de uma academia como a Gym, 
por exemplo, pode chegar a custar US$ 2 milhões, o que faz com que os franqueados em 
potencial suem frio, já que em sua maioria contam com um capital inicial de até US$ 250 mil. 
 



Por isso, a opção de modalidades como a Zumba Fitness, cujo investimento é bastante inferior 
à franquia mais barata – em média US$ 30 mil – é atraente e se converteu na febre do 
momento. Para começar basta matricular-se no curso de treinamento, comprar os direitos do 
DVD (US$ 300) e alugar seu próprio local (cerca de US$ 2 mil), ou fazer um acordo com uma 
academia para oferecer as aulas de Zumba. 
 
Por isso, a velocidade com que o negócio de Perlman cresce não surpreende, “Nossa base de 
instrutores aumenta a um ritmo de 10% ao mês e nas aulas já não sobra espaço nem para um 
alfinete”, diz. E tudo sem que ele tenha de suar uma gota sequer. 
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