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O jogador profissional de futebol Paulo César Parente, brasileiro naturalizado italiano, que 
atuou no Flamengo e Santos, teve passagens pela Seleção Brasileira de Futebol e atualmente 
joga na França, e o fisiologista Cláudio Pavanelli, que já trabalhou em grandes clubes como 
Corinthians e Santos e hoje está no Palmeiras, abriram um novo conceito de centro de 
treinamento: a BEone.  
 
Localizado próximo ao parque do Ibirapuera, em São Paulo, o centro não é voltado só para 
atletas profissionais interessados em melhorar sua performance, e sim para qualquer pessoa 
que queira aprimorar a qualidade de seu treinamento, ou simplesmente, iniciar uma atividade 
física. Não espere, porém, o espaço gigantesco das academias tradicionais. A clínica, que 
comporta em média 200 alunos, funciona em um antigo casarão, inclusive, com espaços para 
aulas individuais.  
 
E engana-se quem imaginar que Parente vai atuar só como investidor. O jogador de futebol 
quer trabalhar ativamente no desenvolvimento do negócio - seu primeiro na área de esportes. 
Além de o mercado financeiro, Parente também investe na administração da carreiras de 
outros jogadores e em imóveis.  
 
O foco da clínica é condicionamento físico, aliado a alta tecnologia de treinamento, mas com 
exclusividade. Afinal, são poucos que podem pagar cerca de R$ 1,2 mil de mensalidade para 
treinar.  
 
"Nosso público são executivos, atletas profissionais e amadores, e pessoas que precisam de 
algum tipo de recuperação específica, com foco em resultado e qualidade. E que goste de 
treinar", diz Pavanelli. Aliás, o objetivo do fisiologista é tornar-se referência nacional em 
atividade física no prazo de dois anos. Além de crescer com o modelo de franquias.  
 
Os sócios têm um projeto de abrir franquias no próximo ano, e levar a marca para outras 
grandes capitais do País. "Primeiramente, vamos consolidar o modelo e os protocolos de 
atendimentos para garantir que, mesmo sem a minha presença ou a de Paulo César, os 
clientes tenham o atendimento esperado", afirma Pavanelli.  
 
A primeira unidade do centro de treinamento recebeu recursos da ordem de R$ 2 milhões. 
Segundo Delma Viana, gerente de negócios do centro de treinamento, uma grande academia 
recebe investimentos da ordem de R$ 3 milhões. "Temos equipamentos que são encontrados 
só em hospitais e grandes clubes esportivos", conta Pavanelli. A expectativa otimista é que o 
retorno sobre o investimento venha já no primeiro ano.  
 
A BEone também oferece atendimento personalizado para grupos empresariais, inclusive, com 
a possibilidade de montar uma unidade customizada para empresas. "Também fazemos só o 
serviço de avaliação", diz Pavanelli. Entre os clientes está a equipe brasileira de BMX, que vai 
competir nas Olimpíadas de Pequim.  
 
Pavanelli já montou protocolos de atendimentos para outras academias, especialmente de 
empresas, e para ele, o problema é que, passado o período de euforia, os alunos abandonam 
os treinos realizados em academias particulares. "Se a pessoa não se sentir bem e conseguir 
alcançar os resultados, vai largar o treinamento", explica. "O que não é interessante para 
empresas que querem manter seus executivos em boa saúde."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jun. 2008, Administração & Serviços, p. C8. 


