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nais, SPAs, programas de dietas e
centros de estética. Essa é mais
uma forma de ampliar os resulta-
dos. “Levando-se em conta o mer-
cado abrangente de bem-estar, o
Brasil concentra 90% dos investi-
mentos na America do Sul e 55% na
America Latina e ainda tem muito
espaço para evoluir”, afirma Fabio
Pelissioni da Fitness Brasil.

O grupo Bio Ritmo passou a
apostar em uma estratégia dife-
renciada, para aproveitar a onda
da redistribuição de renda. Com a
marca Smart Fit, simplificou a ope-
ração para cobrar mensalidades
menores do que as praticadas pela
rede Bio Ritmo, conhecida pelo al-
to padrão. Na Smart Fit, as matrí-
culas podem ser feitas pela inter-
net e a oferta é mais enxuta: sala de
musculação e a área de cardio com
bicicletas e esteiras. “É um modelo
menos sofisticado, com menor
rentabilidade, porém, maior volu-
me de alunos”, explica Edgard Co-
rona, fundador e presidente do
grupo. As mensalidades variam de
49 reais a 69 reais, dependendo da
região. Esse é o segmento da em-
presa que mais cresce, incluindo
operações de internacionalização
no México e no Chile.

O grupo Bodytech também está
atuando em diferentes mercados.
A rede Bodytech é constituída por
grandes e médias academias com
foco nas classes A e B e grande ofer-
ta de serviços. Já a rede Fórmula
tem como objetivo a praticidade. A
estrutura básica é formada por
uma área de musculação, espaço
para atividade aeróbica com estei-
ras, uma sala para aula de spinning
(bicicleta) e uma sala para demais
aulas coletivas. O tíquete está entre
89 reais e 169 reais. “A Fórmula
Academia é voltada para quem faz
uma escolha mais funcional. Mas,
os preços abrem a possibilidade
para que pessoas em mobilidade
social venham para o nosso negó-
c i o”, comenta Luiz Urquiza, diretor
presidente do grupo.

mas também na melhoria das con-
dições de vida das pessoas que já
sofrem de doenças como hiperten-
são, diabetes, depressão, insônia
ou problemas cardíacos, de coluna
e articulações. Segundo levanta-
mento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), cer-
ca de 31% da população é portado-
ra de pelo menos uma doença crô-
nico degenerativa. O combate à
obesidade é outra bandeira mun-
dial, sendo que no Brasil, conside-
rando-se apenas o público de mais
de 20 anos, mais de 60% dos ho-
mens e mulheres sofrem de sobre-
peso ou obesidade. O envelheci-
mento da população brasileira
também é uma realidade que me-
xe com o mercado fitness. Os exer-
cícios de fortalecimento muscular
são indicados para que as pessoas
atinjam idade avançada com boa
mobilidade e mais independência.
“A expectativa de vida do brasileiro
é de 73 anos. Em vez de terceira
idade, fala-se em quarta idade. Os
idosos hoje, mesmo aposentados,
continuam trabalhando ou fazen-
do variadas atividades ”, comenta
Fabio Pelissioni, gerente de marke-
ting da Fitness Brasil, maior em-
presa de conteúdo de fitness e
bem-estar da América Latina. De
maneira geral, os especialistas es-
peram expansão da demanda
complexa. “Será fundamental as
academias se capacitem para cres-
cer com esses públicos”, enfatiza
Luiz Urquiza, da Bodytech.

O fato é que ocorreu uma mu-
dança de paradigma na área. “An -
tigamente se atrelava a atividade
física ao modismo e a alguns afi-
cionados pela boa forma, mas hoje
o lado da saúde e do bem-estar ga-
nharam grande peso”, constata Ri-
chard Bilton, diretor presidente da
Companhia Athletica. Diversas
academias tem aproveitado para
agregar produtos e serviços dife-
renciados aos clientes como lojas
de roupas, materiais esportivos,
suplementos e alimentos funcio-
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Alunos
45 mil

Tíquete médio
R$ 205 

Unidades
17 em operação e 
10 em construção

Faturamento 
Cresceu 37% em 2012

Companhia Athletica

Alunos
35 mil

Tíquete médio
R$ 350

Unidades
17 em operação e 
uma em construção

Faturamento 
Cresce 6% ao ano

Fórmula

Alunos
ND

Tíquete médio
R$ 89 a 169 reais

Unidades
11 e meta é chegar a
25 em 2013

Faturamento 
ND

Grupo Bio Ritmo 

Alunos
200 mil

Tíquete médio
R$ 350

Unidades
23 e duas em 
construção

Faturamento 
ND

Smart Fit

Alunos
ND

Tíquete médio
R$ 50

Unidades
63 (sendo 4 no 
México)**

Faturamento 
ND

Bodytech

Alunos
85 mil

Tíquete médio
R$ 280

Unidades
34 e meta é atingir 
45 em 3013

Faturamento 
Cresceu 37,2%*

US$ 2,4 
bilhões foi o faturamento do 
mercado em 2012

23,4 
mil academias 

2º país do mundo
em número de academias, atrás 
somente dos EUA

Negócios Renda maior da população e mais atenção com a saúde atraem investimentos em academias

Mercado fitness cresce dois dígitos ao ano
Daniela Rocha
Para o Valor, de São Paulo

O mercado brasileiro de acade-
mias de ginástica deu um salto sur-
preendente. Entre 2007 e 2012, o
faturamento dobrou, passando de
1,2 bilhão de dólares para 2,4 bi-
lhões dólares, segundo levanta-
mento realizado pela Internatio-
nal Health, Racquet & Sportsclub
Association (IHRSA). Recentemen-
te, o Brasil atingiu o posto de se-
gundo país no mundo em número
de academias com 23,4 mil estabe-
lecimentos em operação, perden-
do apenas dos Estados Unidos.
Atualmente, são 7,3 milhões de
pessoas matriculadas, o que coloca
o país no sexto lugar no ranking
mundial em número de clientes,
atrás dos Estados Unidos, Espanha,
Alemanha, Reino Unido e Canadá.
Em média, o crescimento foi de
16% ao ano nos últimos seis anos,
superior ao desempenho médio
da economia brasileira que foi de
3,7% ao ano no mesmo período.

Os representantes do setor se-
guem otimistas quanto ao poten-
cial. “O segmento tende a crescer
na faixa de dois dígitos ao ano nos
próximos cinco a dez anos”, desta-
ca Peter Thomas, CEO da R u n n e r.
Segundo Kleber Pereira, diretor da
Associação Brasileira de Acade-
mias (Acad), apesar de economis-
tas preverem desempeho modesto
do PIB em 2013, pouco acima de
3%, a perspectiva é de avanço de
pelo menos 10% no ano.

O negócio de fitness segue a pas-
sos largos no país porque há corre-
lação entre o aumento da renda
per capta e o percentual de pessoas
que cuidam preventivamente da
saúde, avalia Luiz Urquiza, diretor
presidente do Grupo Bodytech
com base em estudos internacio-
nais. Se o Brasil continuar fazendo
o dever de casa de melhoria de ren-
da, o executivo diz que a tendência
é que aumente o número matricu-
lados. Eles representam apenas
3,7% da população. Em 2007, a
participação era de 1,8%. “A classe
D está enxugando e as classes C e B
têm crescido de forma substancial.
Com a mobilidade, a partir do mo-
mento em que as pessoas têm suas
necessidades básicas e higiênicas
preenchidas, passam a contar com
recursos para investimento em
cosméticos e academias de ginásti-
c a”, afirma Urquiza.

Cada vez mais os médicos têm
incentivado a prática de exercícios
físicos no dia a dia como garantia
de boa saúde. A mídia especializa-
da pega carona e dissemina a im-
portância das atividades com re-
gularidade. Há foco na prevenção,
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Luiz Urquiza e sócios: matriculados em academias representam 3,7% da população; em 2007, a participação era de 1,8%

Maiores redes passam por
momento de consolidação
De São Paulo

As seis maiores redes de acade-
mias em atividade no país são
responsáveis por apenas 0,7% do
número de estabelecimentos,
4,2% do número de alunos e por
11,7% do total do faturamento
do setor. Esses dados mostram
que cerca de 95% do mercado é
formado por pequenas e médias
academias, informa Kleber Perei-
ra, diretor da Associação Brasilei-
ra das Academias (Acad).

No entanto, segundo Peter
Thomas, CEO da R u n n e r, há cerca
de cinco anos foi iniciado um
movimento de consolidação do

setor. “As empresas dessa área es-
tão se profissionalizando.”

Para Luiz Urquiza, diretor pre-
sidente do Grupo Bodytech, são
diversos os fatores que levam à
consolidação, principalmente, as
ações dos governos federal, esta-
dual e municipal visando a redu-
ção da informalidade e a pressão
dos funcionários por formaliza-
ção das relações de trabalho. So-
ma-se a isso, os altos custos de
ocupação, as fontes de financia-
mento de longo prazo ainda es-
cassas no país e os novos mode-
los de negócios de baixo custo e
preço que vem impactando as
pequenas academias.

Em abril do ano passado, o
grupo Bodytech passou a ter co-
mo sócio estratégico o fundo de
private equity do BTG Pactual,
com 30% de participação, agre-
gando experiência em fusões e
aquisições e em gestão financei-
ra. Urquiza não descarta a possi-
bilidade de abertura de capital
no futuro. “Estamos numa rota
de crescimento importante e, ló-
gico, sempre atentos às melho-
res alternativas. O IPO será ava-
liado no momento certo, como
consequência de um outro obje-
tivo que a gente queira ter de
aquisições no Brasil ou no exte-
rior. (DR)

Revolução tecnológia inova revestimentos cerâmicos
Carmen Nery
Para o Valor, do Rio

Novos equipamentos e novas
possibilidades em materiais estão
permitindo uma revolução tecno-
lógica e estética no segmento de
revestimentos cerâmicos. Com
uma capacidade instalada de 1 bi-
lhão de metros quadrados e pro-
dução estimada para 2012 de 894
milhões de m2, o setor no Brasil já
ocupa a segunda posição no ran-
king mundial, atrás apenas da Chi-
na, e tem avançado na área de de-
sign, equiparando-se aos grandes
centros da Europa, como Espanha
e Itália. Este desempenho é resulta-
do dos investimentos em inovação
nos últimos dez anos, que começa-
ram no início da década passada
com a revisão da matriz energética
de variadas fontes não sustentá-
veis para o gás natural.

“A migração foi um movimento
generalizado e autônomo do se-
tor, que permitiu uma revolução
tecnológica com a adoção de no-
vas tecnologias como fornos de úl-
tima geração. Estes recursos viabi-
lizaram a produção em larga esca-
la do porcelanato, que exige altas
temperaturas e consome menos
materiais”, diz Antônio Carlos Kie-
ling, superintendente da Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de
Cerâmica para Revestimentos,
Louças Sanitárias e Congêneres
(Anfacer). Há dois anos, uma nova
revolução está em curso com a

adoção de equipamentos de im-
pressão digital a jato de tinta, que
têm permitido reproduzir uma ga-
ma variada de texturas, cores e
imagens. Tudo com maior fideli-
dade aos desenhos e fotografias
gerados nas plataformas de de-
sign, segundo as principais ten-
dências internacionais.

“Outra frente de inovação é o
uso da nanotecnologia, que per-
mite incorporar as propriedades
mais remotas da matéria”, acres-

centa Kieling. Há empresas, por
exemplo, que utilizam nanopartí-
culas de prata como ação antibac-
tericida e outras que estudam usar
o recurso para preenchimento de
cavidades em peças polidas.

Para Ana Cristina Rodrigues,
chefe do departamento de bens
de consumo, comércio e serviços
do Bando Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BN -
DES), as maiores inovações da ca-
deia têm surgido no elo dos for-

necedores, especialmente os de
bens de capital ou de insumos co-
mo coloríficos e esmaltes.

“As impressoras jato de tinta im-
portadas da Itália e da Espanha
permitem acabamentos jamais
vistos no setor. Mas o volume ainda
é pequeno: 57 unidades em um
universo de 94 empresas. A inova-
ção ocorre também no elo da pro-
dução do revestimento com de-
sign, para tirar o máximo proveito
desta tecnologia”, observa.

Os desembolsos do BNDES para
o setor passaram de R$ 72,5 mi-
lhões em 2005 para R$ 85,3 mi-
lhões em 2012, totalizando R$ 730
milhões em operações diretas e in-
diretas. O destaque é a linha Fina-
me, voltada para a aquisição de
máquinas e equipamentos, cujos
desembolsos saltaram de R$ 38,5
milhões em 2009 para R$ 115,3 mi-
lhões em 2011, refletindo a entra-
da em vigor, em meados de 2009,
do Programa de Sustentação do In-
vestimento (PSI), com taxas com-
petitivas para bens de capital e rea-
lização de investimentos.

A Cerâmica Eliane destina 3% do
faturamento - que em 2012 deve
atingir R$ 720 milhões - a inovação
e marketing. Em 2010, adotou a
impressora digital e, segundo Ed-
son Gaidzinski, presidente da em-
presa, tem conseguido recuperar
mercado que havia perdido para
substitutos do porcelanato, como
a madeira e as pedras. “Outra ino-
vação é a produção de peças maio-
res como o porcelanato de 3 me-
tros por 1 metro e 3,5 milímetros
de espessura pesando apenas seis
quilos, o que facilita a logística. É
voltado para fachadas ventiladas,
modernização (retrofit) de prédios
antigos e móveis, e uma inovação
exclusiva da Eliane. “É possível adi-
cionar tecnologia fotovoltáica pa-
ra gerar energia quando a política
energética tornar viável a transfe-
rência de energia para a rede por
parte do usuário", diz Gaidzinski.

Na Po r t o b e l l o, os últimos lança-
mentos incluem a linha Concretís-
syma, que traz a reprodução do
concreto em suas variações e tona-
lidades reproduzindo, inclusive, a
reação do cimento, da cal e do oxi-
gênio da água durante a cura do
concreto. No mármore, as linhas
Marmi Clássico, Travertino Navona
e Universal Collection reprodu-
zem pedras de origem grega, ita-
liana e turca, respectivamente.

Já a Ecodiversa 2012 traz a ma-
deira natural rara, seja pela espé-
cie, seja por efeitos causados pelo
tempo: desgaste natural, pinturas,
pátinas. “Nossa área de design
conta com mais de 36 espécies de
árvores brasileiras, como a araucá-
ria clara que é rara”, afirma Chris-
tiane Ferreira, coordenadora de
marketing da Portobello. “Adqui -
rimos a impressora digital há dois
anos, que revolucionou o design.”

A Cecrisa investiu R$ 10 milhões
em pesquisa e desenvolvimento
em 2012, o que resultou em uma
nova categoria de revestimento, a
tecnologia Crossover. Segundo
Gelcy Pizzolo Torquato, gerente de
marketing e produto da empresa,
a característica principal da Cros-
sover é que a peça de revestimento
mantém as mesmas características
da base à superfície a resistência e
a durabilidade de um porcelanato
tradicional, com variedade estéti-
ca e riqueza de design. Essa nova
tecnologia recebeu R$ 3,5 milhões
em pesquisa e desenvolvimento.

CAROL CARQUEJEIRO/VALOR

Gaidzinski, presidente da Eliane: investimento para recuperar mercado perdido para substitutos do porcelanato
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 mar. 2013, Especial: Pequenas e médias empresas, p. F2.




