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Em 30 de junho começamos a viver um novo ca-
pítulo na história do consumo de energia no país,
com a substituição gradativa de lâmpadas incan-
descentes por lâmpadas fluorescentes.

Os comerciantes tiveram até essa data para reduzir
a zero os estoques de lâmpadas incandescentes de
150 e 200 watts, consideradas as de maior potência.

Esta é a sinalização do governo federal, de acor-
do com portaria assinada no final de 2010. O próxi-
mo passo será a proibição da venda de lâmpadas
de 75 e 100 watts, e assim sucessivamente, de acor-
do com a potência, até meados de 2016.

Se nada mudar até lá, só serão comercializadas
lâmpadas incandescentes de baixa potência para
uso, por exemplo, em veículos, fornos de fogões,
geladeiras e estufas.

O Brasil segue uma tendência mundial. Segundo
Wladimir Pedrone, diretor do Museu da Lâmpada,
de São Paulo (SP), “a lâmpada incandescente já foi
banida na Europa em 2008 e em mais de 40 países
do mundo”.

A favor e contra

A seu favor, as lâmpadas fluorescentes conso-
mem menos energia para gerar a mesma quantida-
de de luz das incandescentes. Isso equivale a uma
economia em torno de 75%. No ambiente domésti-
co, significa mais conforto, pois as incandescentes
são muito quentes. De toda a energia elétrica que
consomem, apenas 5% são transformados em luz.
Os 95% restantes provocam calor. Além disso, as
fluorescentes têm vida útil até 10 vezes superior a
das lâmpadas comuns.

O gasto com energia elétrica é fator determinan-
te para o governo brasileiro provocar a troca de tec-
nologia, embora a tarefa não seja das mais simples.
A resistência às lâmpadas fluorescentes começa pe-
lo preço. Elas são mais caras que as incandescentes.

Outro ponto desfavorável às fluorescentes é o
desconhecimento. É difícil para o consumidor fa-
zer a correlação entre um tipo de lâmpada e outro e
escolher o modelo que melhor responderá às suas
necessidades. Nas gôndolas dos supermercados
apenas os preços diferenciam os produtos.

Mas, o principal ponto contra as fluorescentes
está na ameaça que elas representam para o meio
ambiente e as pessoas, se não forem corretamente
descartadas após o uso.

Se quebradas, as fluorescentes soltam uma poei-
ra de elementos químicos contaminantes, como o
mercúrio e o fósforo empregados na sua fabrica-
ção. Quando jogadas no lixo doméstico destinado
aos aterros sanitários, elas podem contaminar o
solo e a água e afetar a saúde de pessoas e animais.

Na prática

Para evitar o dano tóxico, a Lei Nacional dos Re-
síduos Sólidos, de 2010, ainda não totalmente apli-
cada no país, responsabiliza os fabricantes pela co-
leta e reciclagem das lâmpadas fluorescentes. Bas-
taria o consumidor fazer o descarte em pontos de
coleta, como as lojas de materiais de construção. A
indústria, então, cuidaria de retirar esses “resíduos
sólidos contaminantes” e providenciar a sua corre-
ta reciclagem. 

Mas há poucos pontos de coleta e ainda menos
empresas especializadas na descontaminação de
materiais para a posterior reciclagem de metal e vi-
dro que compõem as lâmpadas. Ou seja, na prática
nem tudo caminha como descrito no papel.

Caso uma lâmpada fluorescente seja quebrada,
evite a inalação da poeira e o contato imediato,
areje o ambiente e afaste pessoas e animais do lo-
cal por um período. Depois, proteja as vias respira-
tórias e as mãos, embale a lâmpada em jornal ou
plástico e a leve a um posto de coleta. A internet
pode ajudar a encontrar um endereço mais próxi-
mo de cada consumidor.

Com isso, aguardamos uma nova fase na troca
de lâmpadas: a substituição das fluorescentes pe-
las LED (Light Emitting Diode), que usam diodos
emissores de luz. O nome é familiar aos brasileiros
ligados a novos aparelhos televisores.

As lâmpadas LED já estão disponíveis no merca-
do. Prometem risco zero, ainda mais durabilidade e
economia no consumo de energia. Por enquanto, o
único empecilho é o preço elevado, em função de
componentes importados.
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O brasileiro pode eco-
nomizar em tudo,
mas, quando está em
pauta a saúde e o bem

estar, ele se mostra disposto a
investir o que for preciso. Não
é por acaso, portanto, que a
cadeia de negócios do setor fi-
tness, que envolve desde fabri-
cantes de aparelhos de ginás-
tica a produtores de suple-
mentos alimentares, cresça a
cada ano no País. De acordo
com números da Associação
Brasileira de Academias (Acad
Brasil), o segmento movimen-
ta R$ 2,3 bilhões anuais, dei-
xando o Brasil como principal
mercado na América Latina e
segundo a nível global.

Outro termômetro do bom
momento dessa indústria é o
segmento de academias. Se-
gundo a Acad Brasil, o total de
unidades pulou de 4 mil, em
2000, para mais de 22 mil no
ano passado, atendendo a mais
de seis milhões de pessoas
atualmente. O crescimento no
número de academias escanca-
ra ainda o fato de que o merca-
do se expande mesmo em mo-
mentos de instabilidade econô-
mica, dizem especialistas.

Segundo o professor de Ino-
vação e Empreendedorismo da
Escola Superior de Propaganda
e Marketing do Rio de Janeiro
(ESPM-RJ), Rodrigo Carvalho,
pesquisar o mercado antes de
investir no setor é fundamen-
tal. Ele cita, por exemplo, o seg-
mento de academias, em que a
concorrência é pesada. “Deve-
se verificar o público-alvo, além
de estudar bastante o ponto
antes de abrir a academia. É
preciso ressaltar que o segmen-
to tem a presença de grandes
redes”, relembra.

Carvalho ressalta que o in-
vestimento inicial costuma ser
elevado, principalmente no
mercado de academias. “Proje-
tar um ambiente bonito e criar
privacidade e conforto aos alu-
nos não bastam na hora de
montar uma academia.” 

Para o professor da ESPM-
RJ, um diferencial competitivo
importante para quem preten-
de investir no segmento de aca-
demias é apostar em discipli-
nas que aliam bem-estar físico
e mental. “É preciso agregar
atividades e serviços que ofere-
ceram o cuidado integral do in-
divíduo, como alongamento,
yoga, pilates e massagens, ex-
plorando o chamado conceito
de wellness”, ressalta.

Moda

Especializada em moda fit-
ness, a By The Beach entrou
no mercado em 1996, quando
a concorrência não era como
atual, lembra a sócia da em-
presa, Vivianne Hossman.
“Hoje, há muito mais marcas
disputando no mercado. Em
compensação, com o crescen-
te interesse dos brasileiros pe-
la saúde, o público-alvo em
potencial cresceu bastante”,
conta a empresária, acrescen-
tando que não são só pessoas
que frequentam academias
que compram seus produtos.
“Apostamos em roupas desco-
ladas e com estilo, que podem

ser usadas longe da acade-
mia”, completa.

Também de olho no merca-
do brasileiro e nos grandes
eventos esportivos previstos
para o Rio de Janeiro, a rede de
academias Fórmula investirá
R$ 3,5 milhões para abrir, em
abril de 2014, sua sétima uni-
dade na cidade, que ficará no
Américas Shopping. “A Fórmu-
la Recreio terá mil metros qua-
drados. Escolhemos o Améri-
cas Shopping por sua localiza-
ção estratégica no meio do bair-
ro, o que proporciona fácil aces-
so e grande conveniência para
os alunos”, antecipa o diretor
geral da rede, Mario Esses.

O executivo conta que, além
da área de aparelhos cardiorres-
piratórios, haverá duas salas de
ginástica para modalidades co-
letivas e vestiários. “Os alunos
terão também outras facilida-
des, como estacionamento gra-
tuito por duas horas no Améri-
cas Shopping”, afirma Esses. 

Outra gigante do segmento
de academias, a rede Bodyte-
ch é constituída por grandes e
médias unidades com foco
nas classes A e B. De acordo
com o sócio-diretor da em-

Cadeia de negócios ampla 
e cheia de oportunidades

MERCADO FITNESS

presa, Luiz Urquiza, vários fa-
tores combinados explicam o
crescimento do setor de fit-
ness nos últimos anos.

“A melhoria da renda da po-
pulação, a forte e contínua di-
vulgação dos benefícios da prá-
tica de atividade física nos
meios de comunicação e os
grandes eventos esportivos são
alguns deles”, diz Urquiza,
acrescentando que a procura
de pessoas com doenças crôni-
cos, como diabetes e hiperten-
são, por atividades físicas tam-
bém elevam a demanda por
produtos e serviços fitness. 

Fornecedores

Dono da Rocha Equipamen-
tos, que fabrica aparelhos de
ginástica, João Rocha conta
que entrou no segmento quase
que por acaso. “A empresa foi
fundada em 1990, mas, no iní-
cio, atuava no ramo de serra-
lheria, fazendo portas, por-
tões, janelas e fachadas de lo-
jas, entre outros produtos. Ob-
servei a crescente demanda no
setor e resolvemos apostar”, re-
lembra o empresário. “Gra-
dualmente, as vendas foram
crescendo e, então, fomos atrás
de modelos e medidas para di-
ferenciar os equipamentos.
Hoje, temos clientes de norte a
sul do País”, completa.

Rocha conta que, na hora
que o cliente vai fazer a compra
dos equipamentos, a empresa
tem o cuidado de passar as
orientações de como fazer a
manutenção preventiva. “ Ou-
tro ponto fundamental é aler-
tar nossos clientes para se pre-
venir com  acidentes aos usuá-
rios”, ressalta.

Há alguns anos, o setor tam-
bém observa a proliferação de
academias em condomínios.
Diretor da RCM, especializada
em gerenciamento de saúde
em condomínios e empresas,
Gabriel Marques conta que
pretende  fechar o ano com
crescimento de 30% no fatura-
mento anual em relação a 2012.
“Nossa expectativa é faturar
R$1,7 milhão em 2013”, diz o
executivo. “Até o final do ano,
estaremos fazendo a gestão da
saúde de  23 condomínios, além
de eventos esportivos no seg-
mento corporativo”, completa.

Segundo Marques, por con-
ta da Copa do Mundo, a esti-
mativa de crescimento na re-
ceita é ainda maior para 2014.
“A ideia é aumentar o fatura-
mento em 50% frente ao ano
anterior”, revela.

O diretor conta que os proje-
tos da RCM são personaliza-
dos, sejam eles voltados para
condomínio ou corporativo.
“Escutamos o desejo do cliente
e analisamos as necessidades a
partir de uma visita técnica pa-
ra posteriormente adequarmos
nossa proposta”,  ressalta.

Já a Private Fitness faz pro-
jetos de academias em resi-
dências. De acordo com o do-
no da empresa, Thomaz Per-
pétuo, a quantidade de unida-
des montadas aumentou cerca
de 50% ao ano desde 2008. “Ins-
talamos equipamentos com
internet, televisão, jogos, mú-
sica, o que dá mais praticidade
a quem vai começar a fazer ati-
vidades físicas”, diz. 

Perpétuo conta que abre, em
média, oito academias por ano.
“Não temos estrutura para
montar mais do que uma aca-
demia residencial por mês ta-
manha a personalização deste
espaço”, diz. “O planejamento é
feito em conjunto com o clien-
tes, definindo quais os equipa-
mentos e atividades que são
mais apropriadas. Em paralelo,
indicamos arquitetos e decora-
dores com experiência neste ni-
cho para nos ajudar.”

DIVULGAÇÃO

Esses: Fórmula abre sua sétima academia no Rio em abril de 2014

Segundo a Acad Brasil, setor, que envolve desde fabricantes de aparelhos de ginástica
a produtores de suplementos alimentares, movimenta cerca de R$ 2,3 bilhões anuais
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