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i n o v a ç ã o  |  c a s o  d e  s u c e s s o

dgard Corona fez engenharia 
química na FAAP, com o 
plano de cuidar do negócio 
da família, a Açucareira 
Corona. Por 14 anos, foi o 

que fez. Mas, em dado momento de 
1996, resolveu diversificar os negó
cios e se associou a uma academia 
no bairro de Santo Amaro, Zona Sul 
de São Paulo. Era o início da história 
da Bio Ritmo, uma das marcas mais 
conhecidas do mercado de fitness. 
Na visão de Edgard, a academia 
tinha dois grandes problemas: a esté
tica do lugar, que não era lá essas 
coisas, e a falta de estacionamento. 
Foram dez anos até conseguir um 
espaço que funcionasse como esta
cionamento e isso valorizou o espaço. 
Mas, dois anos depois, obras de desen
volvimento do Metrô na região desa
propriaram a área do estacionamento. 
A essa altura, Edgard já tinha se desli
gado da açucareira e, logo em seguida, 
deixou a sociedade na academia de 
Santo Amaro. A ideia era tocar a vida 
de empresário sozinho. Ele, então, com
prou um imóvel no 2a andar do Con
junto Nacional, na Avenida Paulista, 
região central da cidade, e instalou 
ali a academia do jeito que sonhava: 
moderna e com projeto arquitetônico 
de João Armentano.
A casa logo atraiu clientes e novas 
fichas foram aplicadas em dois outros 
espaços que ganharam as mesmas 
características da unidade da Pau
lista. 0 primeiro foi no Shopping Con
tinental, na Zona Oeste de São Paulo, 
que deu supercerto. O segundo era 
no Morumbi. “Esse foi o meu pior 
investimento”, diz. Embora a região 
não tivesse concorrentes na época, 
o espaço exigia muito de Edgar. Os 
custos de manutenção eram altos e a

quantidade de clientes não compensava 
o negócio. Para piorar a situação três 
meses depois da inauguração, foram 
abertas no mesmo bairro quatro aca
demias de grupos diferentes.
O quadro delicado exigia atenção e 
Edgard sabia que precisava se movi
mentar para ganhar fôlego. Por isso, 
decidiu participar de um seminário 
promovido pela International Health, 
Racquet & Sportsclub Association 
(considerado o maior encontro de 
negócios em fitness e bem-estar 
da América Latina), que ensinava 
empresários do ramo a vender pacotes 
de matrícula.
Nesse encontro, motivado pelas infor
mações que recebia, Edgard contratou 
uma consultora americana, que acabou 
mudando o processo de venda das matrí
culas e mensalidades, favorecendo o 
chamado de novos “ginastas”.

Era um bom caminho
Enquanto isso, novas unidades da Bio 
Ritmo começavam a surgir: Shopping 
West Plaza, na Zona Oeste de São Paulo, 
Shopping Tamboré, região metropoli
tana, e Higienópolis, Centro. Apesar de 
o negócio estar em expansão, Edgard 
queria melhorar a retenção dos clientes. 
Em contato com o australiano Paul 
Brown, também consultor, conside
rado um expert em manter alunos em 
academias, Edgard aprendeu rápido a 
primeira lição: clientes que alcançam 
resultado e se sentem confortáveis 
trazem mais lucro e melhoram a repu
tação do local.
Brown também sugeriu mudanças, 
uma delas bastante eficiente: a ava
liação física passou a ser individual 
e o método, diferente. “O cliente não 
quer pagar para ouvir que está gordo 
ou sem condicionamento físico. Ele vai

a uma academia justamente porque já 
sabe disso e quer melhorar sua apa
rência”, diz Edgard. “Na Bio Ritmo, 
a avaliação não é feita pelo peso ou a 
largura da cintura. O que importa é o 
aluno sentir que realmente perdeu peso 
e, evidentemente, ver o resultado no 
espelho.” Os treinos também ficaram 
mais curtos e os horários, flexíveis. A 
frequência aumentou em 25%.
No início do ano 2000, Edgard, que já 
administrava oito unidades na capital 
paulista, investiu em sua primeira cam
panha publicitária. Wagner Solano, 
diretor de criação da DW, criou painéis 
de fotos de pessoas se exercitando e o 
nome da academia. Nada mais. 
Nessa época, Edgard, que trabalhava 
de 12 a 14 horas por dia, centralizava 
todo o funcionamento administrativo.
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Em certo momento, a partir de um curso 
que fez sobre gerenciamento de negó
cios, passou a envolver a equipe em 
todo o processo. “Larguei a adminis
tração militar e fui para uma roda de 
conversa. Hoje, sei a hora de debater 
e a hora de tomar sozinho decisões.” 
Os anos 2000, apesar da inauguração 
de mais unidades, a Bio Ritmo passou, 
como qualquer empreendimento, por 
períodos de baixa. Mas, entre um tranco 
e outro, conseguiu se recuperar, até 
que, em 2008, Edgard teve outra boa 
ideia depois de conhecer o modelo ame
ricano de academias de baixo custo. 
Explica-se: mensalidades baratas e 
pouco serviço, bem diferente do estilo 
da Bio Ritmo, que dispõe de equi
pamentos, professores o tempo todo, 
comodidade e sofisticação decorativa. 
Foi com esse plano que surgiram as 
Smart Fit no País. “Uma mensalidade 
na Bio Bitmo sai por R$ 350 em média. 
Uma família de quatro pessoas gastaria 
R$ 1.400 por mês, um custo alto e fora 
do orçamento de 95% da população.” 
0 preço da mensalidade para frequentar 
uma Smart Fit é de R$ 49. Por outro 
lado, nessas unidades não existem 
aulas, o atendimento não é persona
lizado e a decoração não é uma preo
cupação. Ou seja, é um espaço que 
equipamentos, mas o usuário é inde
pendente. “É o atacadão e o refinado.”

Expansão
Esse tipo de academia cresce no 
mundo todo e aqui não é diferente. 
Desde 2009, ano da estreia do empre
sário nesse segmento, foram abertas 
71 unidades. Mas Edgard admite que 
a área de atendimento ainda é pre
cária. Melhorar esse aspecto, aliás, 
é o desafio para os próximos anos. 
“Essas unidades foram feitas para

pessoas que buscam conveniência e 
simplicidade. Não estão interessadas 
em glamour. Conheço casos de pessoas 
da Smart Fit que ganham um salário 
mínimo e nunca pensaram que conse
guiriam pagar por algo tão bom." Edgard 
garante, no entanto, que essas acade
mias, apesar de não oferecerem aulas, 
usam a mesma tecnologia da Bio Ritmo. 
Resumo: o negócio fechou 2012 com 
faturamento US$ 110 milhões. Hoje, 
17 anos depois, são 2.500 professores 
em 23 unidades da Bio Ritmo em São 
Paulo (capital. Santo André. Limeira e 
Piracicaba), além de Belém, no Pará, e 
71 unidades da Smart Fit espalhadas 
pelas regiões Sul, Sudeste, Centro- 
-Oeste e Nordeste do Brasil, e México. 
Os planos para o futuro incluem ainda 
duas Smart Fit no Chile. Não é pouca 
coisa para suar a camisa. 
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Caixa de texto
Fonte: Inovação Brasileiros, São Paulo, n.10, p. 42-46, ago./ set 2013.




