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Grandes redes de academias que atuam no mercado de fitness e bem-estar estão deixando de ser 
empresas familiares e vêm aperfeiçoando cada vez mais a gestão de seus negócios. O objetivo é 
manter a competitividade diante da concorrência acirrada de um mercado em que o público é 
cada vez mais exigente.  
 
De acordo com Waldyr Soares, presidente da Fitness Brasil , empresa que realiza congressos e 
eventos de grande porte destinados a capacitar profissionais do setor, esse mercado está em 
transformação e suas principais tendências são a manutenção do crescimento das atividades com 
programas rápidos e sob medida para pessoas que vivem no ritmo acelerado do estilo de vida 
urbano. “Para se garantir no mercado, as empresas precisam ter bons profissionais e diferenciais, 
como o atendimento individualizado, para criar uma relação duradoura com os alunos”, diz. 
 
Segundo Edgard Corona, diretor presidente da Bio Ritmo Academia , dois acontecimentos 
influenciaram a mudança da administração das grandes redes de academias: a queda da renda 
dos consumidores e a crescente oferta de serviços de academias. “Isso trouxe mais 
competitividade ao mercado”, afirma.  
 
Por conta disso, os executivos que atuam no setor estão em busca de novos públicos e 
reestruturando os planos de gestão de seus negócios.  
Na Bio Ritmo, por exemplo, recentemente foi desenvolvida uma estratégia para ganhar mercado 
que consiste, em parte, na contratação de uma consultoria especializada e na reestruturação da 
área de vendas. Esse setor passou a ter um papel importante para captar novos clientes e manter 
aqueles que já freqüentam a academia. Uma estrutura central de 50 funcionários é responsável 
por dar atendimento e suporte diário a todas as unidades da rede no departamento técnico, 
financeiro, de informática, de marketing e de vendas. A rede conta com 560 funcionários em 13 
unidades. 
 
Mudança de conceito 
 
Paulo Akiau, diretor executivo da Body Systems , representante da Les Mills , situada na Nova 
Zelândia, que desenvolve programas de atividade física para professores de academias, explica 
que o setor passou por uma mudança e hoje o consumidor busca outros objetivos nas academias. 
Na década de 80 o cliente procurava somente a estética corporal. Nos anos 90 passou a buscar 
estética alinhada à vida saudável e ao combate ao sedentarismo.  
Nos dias de hoje, esse conceito mudou para o que chamam no mercado de bem-estar total. Ou 
seja, o cliente busca estética, saúde e uma espécie de espiritualidade. “Nos últimos dez anos, as 
academias passaram a ser administradas com mais profissionalismo e foco no mercado em função 
do crescimento do setor”, avalia Akiau. 
Ele explica que até mesmo a localização da unidade de uma academia define o sucesso da 
empresa.  
 
Ter um empreendimento onde não existe um público de alto poder aquisitivo pode não ser bom 
para o negócio. “Temos um número de academias que não corresponde à realidade do País. Fica 
no mercado quem tem serviço competente”, diz. 
 
Para Maneco Carrano, diretor presidente da Fórmula Academia , as companhias do segmento 
enfrentam grandes problemas, como, por exemplo, a competição com academias instaladas em 
clubes e em condomínios. Para isso, é importante agregar outros serviços, como estacionamento 
no local. Uma das ações da companhia é oferecer aulas com menor número de alunos com o 
objetivo de maximizar o aproveitamento do cliente.  
 



Outra estratégia da Fórmula é o plano de fidelização de alunos: os clientes que freqüentam a 
academia há cinco anos ganham até 20% de desconto em suas mensalidades. Carrano calcula 
que 40% dos alunos atendidos pela academia são clientes há mais de seis anos.  
 
Para incrementar a prestação de serviços a Fórmula oferece também aulas de ioga. Em feriados e 
finais de semana a academia abre somente uma das suas unidades com o intuito de reunir os 
alunos para assim criar um relacionamento entre eles. Atualmente, o grupo atende 11 mil alunos 
e conta com três unidades, duas em São Paulo e uma em Belo Horizonte.  
 
Novos serviços 
 
Para Patrícia Castellar Pirozzi, diretora administrativa da Triathlon Academia , o diferencial da 
academia pode estar na valorização dos valores espirituais e essenciais das pessoas. “É um 
modelo de gestão que chamamos de humanitária e sensorial”, explica Pirozzi.  
 
A academia criou um ambiente chamado “Espaço do Sabor” que oferece aos clientes um cardápio 
balanceado, com pratos mais leves e naturais, além de eventos com degustação de receitas para 
aguçar o paladar dos alunos.  
 
Outras ações da companhia foram desenvolver locais aromatizados com cheiros peculiares. E, 
para sensibilizar a audição do aluno, a Triathlon dispõe de uma rádio interna que toca trilhas 
sonoras adequadas a cada momento. A academia investiu também em estudos de cores para 
tornar o ambiente mais agradável, conta Pirozzi. 
 
Em sua opinião, o maior desafio é ajustar a equipe para que ela busque uma maior integração do 
grupo. “Quando estamos conscientes do nosso papel dentro da empresa e da sociedade gostamos 
mais do que fazemos e nos sentimos mais motivados”, afirma. 

 
 
Leia Mais 
 
Estratégia é oferecer novos serviços 
 
Segundo Augusto Anzelotti, presidente da Life Fitness do Brasil , nos dias atuais o que diferencia 
as empresas do segmento é a qualidade na prestação de serviços. Na academia, por exemplo, a 
falta de equipamentos modernos para a prática de exercícios pode gerar um desgaste para a 
imagem da organização. 
 
A Life Fitness do Brasil conta com 160 engenheiros que desenvolvem pesquisas voltadas para o 
lançamento de novos serviços. Anzelotti conta que em muitos eventos dos quais participa no 
exterior é sempre questionado sobre o desempenho da marca Life Fitness no Brasil. “A resposta é 
óbvia. Fazemos o que toda empresa deve fazer no mercado. Estamos sempre oferecendo novos 
produtos e serviços. Esse é um trabalho de responsabilidade pela marca. É preciso se colocar no 
lugar do cliente para saber das suas necessidades”, diz.  
 
A companhia é considerada por especialistas uma das maiores fornecedores de equipamentos 
para academias. A marca norte-americana conta com cerca de 40 profissionais de vendas no 
Brasil. O forte da organização é a comercialização de aparelhos de alto valor. 
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