
Umbest-sellerquemereceu
elogiosdemuitagenteimportan-
tenosEUA.Aliçãomaiorde
VocêPodeNegociarTudo!
(388págs.,R$79),deHerbCo-
hen,quechegaaoBrasilcomo
selodaEditoraCampus,éque
“avidaéumprocessocontínuo
detentar influenciaroutraspes-
soas,comochefes,clientes,
locadoresde imóveiseatévizi-
nhos”.Acapacidadedenego-
ciar,segundooautor,éda
maior importânciaparaquem
sonhaemfundarumaempresa.

Aspequenasempresaspaulis-
tasterãoaoportunidadedeex-
porseusprodutoseserviços
aosgrandesgruposempresa-
riais,duranteaFeiradeSubcon-
trataçãoeNegóciosdaIndús-
triadoEstadodeSãoPaulo,a
serrealizadadehojeasexta-fei-
ra,noPavilhãoAzuldoExpo
CenterNorte.Oeventoserá
realizadopeloCiespemparce-
riacomaHannoverFairsSula-
mérica.Asubcontrataçãoéum
mecanismodegeraçãodene-
góciosentre pequenas empre-
sas e grandes grupos.

O Sindilav (Sindicato de La-
vanderias e Similares do Muni-
cípio de São Paulo e Região)
promove, no dia 27, um curso
gratuito sobre segurança e
saúde no trabalho. Informa-
ções pelo telefone 3078.8466.
Já o Instituto Endeavor promo-
ve um workshop online sobre
comunicação amanhã, às 9
horas, que será transmitido
pelo site www3.idmc.com.br/
endeavor/.
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OSebrae-MGfirmouparceria
comaONGVisãoMundialpara
expandiromicrocréditonoEsta-
do.Sãoorganizadosbancos
comunitáriosparafinanciarem-
preendimentos.“Cadagrupoé
autogestor.Administramcon-
tas, liberamcréditos,controlam
pagamentoejuros”,explica
GilzeOliveira,gerentedaAgên-
ciaNacionaldeDesenvolvimen-
toMicroempresarial (Ande).O
montantedecrédito liberadoa
bancoscomunitáriosemMinas
atéjunhofoideR$25.610.

Parceria cria bancos
comunitários em MG

Paulistas terão feira
de subcontratação

Saúde e comunicação
em cursos gratuitos
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AnaPaulaLacerda

Jáé fato conhecidodaspessoas
que freqüentam ou trabalham
emacademias de ginástica: em
setembro começa a correria
daspessoasquebuscamentrar
emformaparaoverão,eosesta-
belecimentos ficam repletos de
novos alunos. “Mas esse movi-
mentojáfoimaisforte”,dizWal-
dyr Soares, presidente da Fit-
nessBrasil,empresaderecicla-
gemeaperfeiçoamentoemedu-
caçãofísicaebem-estar.“Atual-
mente está se iniciando um no-
vo ciclo no ramo das acade-
mias, o dos alunos que não bus-
cam a forma física, mas o bem-
estar.”Ele estima que omerca-
do das academias – que movi-
mentou R$ 3,2 bilhões no ano
passado – deve crescer ao me-
nos 5%neste ano.
Isso se deve, segundo Soa-

res, à maior conscientização
daspessoas sobreosbenefícios
da atividade física. “Todos os
diassomosbombardeadoscom
informaçõesde comoviverme-
lhor. As pessoas estão vivendo
mais e querem usufruir desse
tempo com qualidade.” Essas
pessoas–amaioriana faixados
50anos – não sãomaníacas por
malhação e muitas vezes nem
gostam de academia. “Alguma
estão contratando personal
trainers. As academias terão
deseadaptar, sequiseremcon-
quistar esse público.”
OempresárioGlaucoMaga-

sawa selecionou alguns profis-
sionais especializados para li-
dar com esse público em sua
academia, a Planeta Saúde.
“Existem programas específi-
cos para as pessoas quebuscar
o bem-estar. Envolvem exercí-
ciosdemenor impacto, alonga-
mentoseacompanhamentonu-
tricional.” Na Planeta Saúde
há 120 alunos com mais de 50
anos. “Eles chegam aqui e gos-
tamdeencontraratividadesdi-
recionadas.”
OutraestratégiadeMagasa-

wa foi realizar convênios com
escolas, para que seus alunos
tivessem benefícios ao prati-
car exercícios físicos. “Além
dos alunos sazonais, essa épo-
ca é boa para nós porque mui-
tas crianças começam a prati-
car natação.”

ATENDIMENTO
Para Soares, da Fitness Brasil,
o momento é propício para as
pequenas e médias academias.
“Emalgunslugaresnãoháespa-
ço nem público para as mega-
academias.Aspessoas querem
encontrar um lugar que ofere-
ça um bom serviço e um preço
acessível.” No Brasil há cerca
de 7 mil academias (a maioria
concentrada emSãoPaulo e no

Rio de Janeiro), com uma mé-
diade610alunosecommensali-
dademédiadeR$80.“Seencon-
trarem um lugar perto de casa
queatendabem,elasvãoseinte-
ressar, mesmo que não seja
uma imensa academia.”
O empresário Manuel de

Gouveia Neto, junto com as só-
ciasRenataeFabianadeAlmei-
da Costa, aposta nos serviços
personalizados da Via Fitness
para conquistar novos alunos.
“Em um raio de 2 quilômetros,
háentreseisedezoutrasacade-
mias, a maioria de grande por-
te.Senessaseleémaisumclien-
te, aqui eleéumalunoquerece-
beacompanhamentopersonali-

zado. Fazemos avaliações físi-
cas e orientamosparaomelhor
exercício.”
Paraconquistarosalunossa-

zonais, os profissionais da Via
Fitnessestãomontandoprogra-
mas especiais que combinam
exercícios aeróbicos commus-
culação. “São bons para quem
busca resultados rápidos, mas
não são os ideais. As pessoas
ainda estão se conscientizando
de que os benefícios vêm coma
prática constante.”
As aulas sincronizadas são

as de maior procura na acade-
mia, com movimentos de luta,
dança e em camas elásticas.
“Temos de estar sempre aten-

tos ao que existe de novidade
no mercado, porque as pes-
soas enjoam de fazer sempre a
mesma coisa.”

SERVIÇORÁPIDO
Outra tendência que se firmou
nos Estados Unidos e chegou
recentemente ao Brasil foi o
das academias “express”, lo-
cais onde a pessoa chega, faz
exercícios predeterminados
pormeia hora e depois vai em-
bora. Semhorário rígido e sem
turmas definidas.
“Segundo a Organização

Mundial de Saúde, 30minutos
de exercícios por três vezes na
semana já tiram a pessoa da
classificação sedentária”, diz
Soares. “Essas academias exi-
gem pouco investimento, pois
consistem apenas de equipa-
mentos e poucos funcioná-
rios.” O público principal des-
tes locais são aquelas pessoas
que não se sentem à vontade
emacademiascomturmastra-
dicionais.
Após sair deumempregona

área de telefonia e não conse-
guir se recolocar no mercado,
Carmen Soares decidiu abrir
uma academia. Optou por uma
franquia da Curves, academia
“express” voltada para mulhe-
res. “Abri o negócio pensando
nasmulheres como eu, na casa
dos 50 e que querem se sentir
felizes e com saúde.” Com 50

diasdefuncionamento,aaca-
demia de Carmen, em Cam-
pinas (SP), está com 180 alu-
nas. A rede americana Cur-
ves chegou ao Brasil em
2003 e já tem 30 unidades.
No mundo, são 9 mil unida-
des em 30 países.
“Fizumapesquisademer-

cado e notei que esse era um
públicolargado.Atétenhoal-
gumasjovens,masamaioria
das alunas sãomulheres aci-
ma de 30 anos, que traba-
lham e encaixam os exercí-
cios em uma agenda cheia.”

Muitasnãogostavamdeaca-
demias. “Às vezes a gente
tem um pesinho extra, não
tem aquele pique, ou nem
gosta mesmo de academia,
aínãovai.Aquioclimaédife-
rente, ninguém está se exi-
bindo e, sim, buscando uma
vida mais saudável.” Car-
men acredita que em 2 anos
teráretornodovalor investi-
do. “Areceptividade foimui-
to boa e acho que há muito
mercado a ser explorado no
Brasil para esse público.” ●

MICROEMPRESAS

Mercadogirou
R$3,2bilhões
noanopassadoe
devecrescer5%

Academias vão atrás de alunos
que não gostam de academia
Além das aulas tradicionais, empresas se adaptam para receber clientes em busca de bem-estar

Terceira idade terá encontro em novembro
Salão da Maturidade reúne empresas voltadas a um público que movimenta mais de R$ 80 bilhões por ano

FLORES

PERSONALIZAÇÃO–Fabiana (E), Gouveia e Renata acompanham de perto os alunos para evitar que eles se sintam ‘abandonados’ 18
milhõesde flores forampro-
duzidasnoanopassadoem
Barbacena(MG)

40%
daproduçãoéabsorvidaden-
trodopróprioEstadoeou-
tros40%vãoparaoRiode
Janeiro.Aregião temoobjeti-
vodeaumentarem30%a
produçãoaté2007

SEMMALHAÇÃO –Qualidade de vida é foco de turmas deMagasawa

EVENTO

CarlosFranco

Plenitude.Esseéo temadopri-
meiro Salão da Maturidade,
que vai ocupar o Parque
Anhembi, em São Paulo, entre
3 e 5 de novembro, reunindo
empresas divididas em três
segmentos: “Harmonia e Bem
Viver” (agências de turismo,
bancos, empresas de decora-
ção, hotelaria e planos de saú-
de,entreoutras);“ModaeBele-
za” (confecções, empresas cal-
çadistasedeacessórios,bijute-
rias, cosméticos, clínicasdees-
tética, entre outros) e “Espaço
Gourmet” (produtos alimentí-
cios,dietéticos, bebidas, suple-
mentosalimentareseeletrodo-
mésticos, entre outros).

Nesta feira, todos os recep-
cionistas e demonstradores de
serviços serão da terceira ida-
de.AWebfashion,daempresá-
ria Susi Guedes, uma das coor-
denadoras do evento, já come-
çouacadastrar osnomes.A in-
tenção, segundo Susi, é criar
umambientenoqualessepúbli-
co se sinta absolutamente em
casa. E, é claro, gaste, contra-
tando serviços e conhecendo
produtos voltados para aque-
les que têmmais de 50 anos.
Oque estimula a feira é a im-
portânciaeconômicadatercei-
ra idade. Dados da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU)
revelam que 12% da população
mundial tem mais de 60 anos.
O Instituto Brasileiro de Geo-
grafiaeEstatística (IBGE)esti-
ma que, até 2020, a população

idosa no Brasil possa chegar a
30 milhões de pessoas, ou 13%
dapopulação.Dequalquer for-
ma, a pesquisadora Ana Amé-
lia Camarano assegura que es-
sa fatia dapopulação responde
por 53% da renda familiar no
País, sobretudo nos rincões.
Uma parcela importante
dessa população, quando se
aposenta, encontra na abertu-
ra demicroempresas uma for-
ma de semanter em atividade.
Outras passam a integrar nú-
cleosdeproduçãodecooperati-
vas. “O aumento da expectati-
vadevidanoBrasil enomundo
está fazendo comque omerca-
dodescubraopotencialmerca-
dológico da terceira idade, so-
bretudo os da classe média,
que buscam as viagens, aulas
de danças, cirurgias plásticas

etratamentosdesaúdeeestéti-
cos”, diz Susi.
O detalhe mais importante,
apontadoporpesquisasdoIbo-
pe e do instituto Ipsos/Mar-
plan, é o que mostra que essas
pessoas estão economicamen-
te ativas, com empreendimen-
tos próprios, que Susi quer
atrair para a feira. Hoje, gran-
des empresas também estão
voltadas para o atendimento a
esse público. É o caso dos ban-
cos, que têm procurado dife-
renciar serviços para atender
os aposentados, inclusive com
crédito.
OBradesco,porexemplo,es-
táoferecendocafé,cháebiscoi-
to para os aposentados que es-
tão na fila das suas agências,
comoobjetivode lhesapresen-
tar as carteiras de crédito. Já o

Realcriouumprêmioparaa
maturidade, visando a esti-
mular atividades socioeco-
nômicas desse público.
Estimativas de institutos
de pesquisas dão conta de
que brasileiros commais de
50anos, tomandocomorefe-
rência uma renda média de
umsaláriomínimo,conside-
radabaixa, irrigariamaeco-
nomia com R$ 80 bilhões
anuais,dosquaisumaparce-
la significativa para o setor
de medicamentos. Em con-
trapartida, uma outra fatia
é destinada ao lazer, onde
cresceaofertadepacotestu-
rísticos específicos e come-
ça a despontar uma moda
mais fashion voltada a esse
público, que não se aposen-
tou dos prazeres da vida.●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 set. 2005. Economia, p. B18. 




