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de ginástica pode parecer
desanimador até para os
empreendedores mais oti-
mistas. Muito pulverizado
e informal, com pouca
rentabilidade e altos cus-

tos de funcionamento, esse nunca foi um
setor popular entre investidores. Ao anun-
ciar recentemente a compra da rede pau-
listana Fórmula, em julho, o carioca Ale-
xandre Accioly e seus sócios mostraram
que estão dispostos a provar o contrário. A
aquisição, feita por um valor estimado em
40 milhões de reais, foi a primeira ação
visível de um plano para montar a maior
rede nacional de academias e levar a Body
Tech, grupo resultante dessas aquisições,
ã bolsa de valores em 2011. Accioly e seus
sócios, entre os quais o herdeiro do grupo
Pão de Açúcar João Paulo Diniz e o ex-
banqueiro Luiz Urquiza, planejam desem-
bolsar 400 milhões de reais em cinco anos
para ter 90 unidades e 200000 alunos em
todo o país. Sem exemplos para seguir no
Brasil, o grupo replica por aqui a estratégia
do britânico Richard Branson, do grupo
Virgin. Nos últimos três anos, Branson
comprou academias em vários países da
Europa e já é dono da segunda maior rede
do continente. Hoje, a Virgin Active tem
170 academias, 900000 alunos e fatura
cerca de 600 milhões de dólares por ano.
"O negócio tem uma imagem sólida, as-
sociada ao bem-estar e à qualidade de vida.

e tomou-se uma das unidades mais bem-
sucedidas do grupo Virgin", diz Accioly.

Diante de um conglomerado como o
de Branson, que fatura 20 bilhões de dó-
lares por ano com empreendimentos tão
variados como ferrovia, aviação e telefo-
nia celular, um negócio de 600 milhões
de dólares ainda é pequeno. Mas o excên-
trico Branson tem um plano de expansão
bem definido. Além da Europa, sua rede
deve crescer nos Estados Unidos e na
Austrália e trabalha para lançar ações na
bolsa de Londres já no ano que vem. Em
poucas unhas, essa poderia ser também a
descrição do que Accioly e seus sócios
estão fazendo no Brasil. Com a diferença
que, no caso de Accioly, que tem negócios
em ramos como o de restaurantes, hote-
laria e entretenimento, as academias de
ginástica são, no momento, sua aposta
principal. Depois de enriquecer com a
venda de sua empresa de call center, a 4A,
para o grupo Telefônica, o empresário
carioca tem colhido alguns reveses em
seus últimos empreendimentos. A última
tentativa de faturar alto. com megaeven-
tos, foi sepultada depois de problemas
com a venda de ingressos do show da
banda irlandesa U2, há dois anos, e do
cancelamento da apresentação do tenor
Luciano Pavarotti. 'Agora ele só quer sa-
ber de academias", diz, em tom de brin-
cadeira, João Paulo Diniz.

A estratégia do grupo de Accioly. que
trouxe para o negócio outros amigos fa-

mosos, como o ex-joga-
dor da selecão Ronaldo
Nazário. o ator Rodrigo
Santoro e o publicitário
Nizan Guanaes, baseia-
se em algumas premis-

sas. A primeira é que ainda existe espaço
de crescimento para esse setor no Brasil.
Hoje. apenas 2% dos brasileiros estão
matriculados em academias de ginástica,
ante 16% nos Estados Unidos. Como exis-
te uma demanda por serviços ligados à
saúde e ao bem-estar, principalmente nas
classes A e B. a tendência, segundo o ra-
ciocínio de Accioly. é que esse percentual
aumente nos próximos anos. O atual es-
tado de desorganização do setor no Brasil
também contribuiu para a decisão. Hoje,
a maior parte das 12000 academias em
operação é dirigida por amadores, em
geral professores de ginástica que decidi-
ram montar o próprio negócio. Pequenas
e dispersas, elas recorrem, muitas vezes.
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à informalidade. Ürquiza, o sócio-ban-
queiro de Accioly, viu nesse cenário con-
fuso uma oponunidade para que a Body
Tech assumisse o papel de empresa con-
solidadora do setor. Nos últimos dois
anos, o ex-vice-presidente do Banco Na-
cional trabalhou numa reestruturação
societária, investiu em pesquisa de mer-
cado e preparou a companhia para a tem-
porada de aquisições. Até dezembro, o
grupo pretende gastar mais 20 milhões
de reais adquirindo outras redes. "'Esse é
um setor que precisa de escala para au-
mentar os lucros", diz Urquiza.

A Body Tech não é a primeira acade-
mia a planejar uma expansão nacional.
Em 2000, a paulista Runner iniciou uma
trajetória parecida, que previa até mesmo
a oferta de ações na bolsa, mas foi inter-
rompida apenas dois anos depois. A rede
chegou a investir na reestruturação socie-
tária e na contratação de executivos de
mercado. Tudo parecia ir bem. mas os

resultados não apareceram de imediato,
os custos de uma estrutura profissional
ficaram altos demais c os investidores,
alguns deles ex-executivos do Bradesco,
se retraíram. Resultado: os planos foram
engavetados e a Runner, hoje, só tem
academias em São Paulo. A favor de Ac-
cioly está o fato de que ele tem mais ca-
pital disponível e o momento econômico
do país é outro, bem mais favorável. Tan-
to é assim que alguns grupos estrangeiros

já vêm investindo, com sucesso, por
aqui. O principal deles é a rede america-
na Curves, que chegou ao Brasil há cin-
co anos e já tem 50 000 alunas (a rede só
admite mulheres entre seus clientes). A
própria Runner, atualmente com 13 uni-
dades, tem sido sondada por redes do
exterior. Será que. no futuro, o grupo de
Accioly terá de enfrentar Richard Bran-
son. seu inspirador, numa competição
pelo mercado brasileiro?
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Text Box
Fonte: Exame, a. 42, n. 16, p. 78-79, 27 agosto. 2008.




