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Busca por bem-estar altera perfil de academia
Ho j e, 50% das pessoas já vão à academia pensando
no bem-estar. As redes se preparam para atender
novos nichos: crianças e pessoas acima de 50 anos
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As academias de ginástica estão
ampliando o foco de atuação pa-
ra atender a uma nova demanda
de mercado: os que, além da boa
forma, buscam melhorar a quali-
dade de vida. Com isso, aumenta
•o nicho de potenciais usuários,
principalmente pessoas com-
mais de 50 anos e crianças, o que
pode aquecer muito o mercado
em 5 anos, de acordo com o presi-
dente da Fitness Brasil, Waldyr
Soares. O conceito daindústriado
bem-estar, ou wellness, deve mo-
vimentar, mundialmente, cerca
de US$ l trilhão, até 2010. E o Bra-
sil já vem aproveitando as novas
oportunidades do setor: é o maior
daAméricaLatinae o segundo do
mundo em número de acade-
mias, com 7 mil unidades espa-
lhadas pelo País, freqüentadas
por mais de 2,1 milhões de pes-
soas. O segmento movimenta R$
1,6 bilhão por ano e apresentou
um crescimento de 10% em2005.
Mesmo assim, as academias con-
tinuam investindo a fim de se
adequar ànovarealidade.

Segundo Soares, hoje, mais de
50% das pessoas que entram nas
academias em São Paulo buscam

qualidade de vida. "O mercado vi-
ve um momento profundo de
transformação. Agora, as redes,
que ainda não atingiram 20%
desse potencial, devem se prepa-
rar mais ainda para esse momen-
to", afirma.

A rede de academias Fórmula,
desde 1993 no mercado e com
quatro unidades em São Paulo,
Belo Horizonte e Campinas, sem-
pre investiu nesse conceito de
bem-estar, segundo o diretor ad-
ministrativo, Maneco Carrano.
"Defendemos a qualidade de vi-
da e sempre buscamos atender à
família", afirmou o executivo. Re-
sultado disso é que, hoje, 45% da
carteira ativa de alunos têm mais
de 5 anos de casa, mostrando for-
te fidelização. A rede conta ainda
com a parceria da Fit-Cor, que
montou uma clínica de reabilita-
ção cardiovascular nas unidades.
Outro aspecto é que 17% dos alu-
nos são crianças de até 14 anos,
com atividades que vão de nata-
ção parabebês e bale ajudo, den-
tre outras oferecidas na escola de
esportes. A Fórmula, hoje, conta
com 11 mil alunos, e teve um cres-
cimento de cerca de 20% em re-
ceita em 2005, após investir R$3,6
milhões na reestruturação das

unidades do Morumbi e dos Jar-
dins. A meta é incrementar em
10% o número de alunos este ano.

ABio Ritmo, que tem 12 lojas e
22 mil alunos, cresceu 20% em
2005, com investimentos de R$
500 mil no chamado Body Mind,
que inclui atividades relaciona-
das ao corpo e à mente. Apesar
disso, os resultados positivos se
deram pela retenção de alunos,
graças ao programa australiano
Face to Face, exclusivo no Brasil, e
que devolve o dinheiro ao usuário
que não tenha resultados nas 12
sessões de 30 minutos propostas
pelo programa.

O presidente da Companhia
Atlética, Richard Bilton, apesar de
ter tido crescimento de cerca de
15%em2005, acredita que o mer-
cado está mais disputado. Apesar

disso, ele vê boas oportunidades
para novos negócios com a preo -
cupação do bem-estar. A rede
destina 8% de seu faturamento,
de R$ 53,6 milhões, à compra de
novos equipamentos.

Renato Ramalho, sócio da aca-
demia Gustavo Borges, acredita
que as pessoas estão "em busca
de equilibrar o espírito". Com in-
vestimentos em torno de R$ 2,5
milhões em cada uma das três
unidades próprias, os sócios in-
crementaram a estrutura para
grupos que querem fazer da aca-
demia um centro de socialização.
A maioria dos alunos — cerca de
60% — está acima dos 35 anos.
Outros 25% estão abaixo de 11
anos, e somente os 15% restantes
são os jovens que, até pouco tem-
po, lotavam as academias.

Na Viüa Forma, uma das mais
conceituadas academias da capi-
talbaiana, aestratégiaparatornar
o negócio crescente é a mesma.
"Além do convencional, como

musculação e natação, passamos
a oferecer cursos mais atraentes e
criativos, que mexem com a qua-
lidade de vida e com a questão do
stress diário", comenta a proprie-
tária, Carol Souza. Com este novo
leque de serviços, a empresária
espera ter este ano um cresci-
mento de até 25%. "Meu objetivo
é aumentar a minha carteira de
clientes de 1,2 mil para 1,5mil este
ano", destaca Souza. "O curso de
teatro só está funcionando há
duas semanas e já está lotado". No
Recife, a R2 investiu R$ 5 milhões
em questões que contemplam a
qualidade de vida.

Com cerca de 1,3 mil alunos, a
academia lança o programa de
Reabilitação Cardiopulmonar e
Metabólica, destinado a melho-
rar a função cardiovascular dos
usuários. De acordo com um dos
sócios, Rodrigo Longman, a aca-
demia tem um perfil de público
jovem e de alto poder aquisitivo,
mas ele ressalta que "além da ju-
ventude, temos grande parte do
nosso público vindo da terceira
idade e de pós-adolescentes".
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Ecofit reafirma
nova tendência
de mercado

Iniciada na nova tendência de

bem-estar e baseada no tripé

filosófico, cultural e estrutural,

a EcoFit, no mercado paulis-

tano desde outubro do ano

passado, já tem 1,6 mil alunos

e faturamento de R$ 550 mil

mensais. "Queremos romper o

estereótipo da malhação. Hoje,

98% da população sente-se

inibida de freqüentar uma aca-

demia. Nós temos outra forma

de ver o ser humano". A aca-

demia tem parcerias com Gre-

enpeace e S.O.S Mata Atlân-

tica, e oferece palestras e pe-

ças de teatro sobre o tema.

Além disso, trabalha com ilu-

minação natural, papel recicla-

do, coleta seletiva, aproveita a

água da chuva e todas as ma-

deiras utilizadas são certifica-

das. "A nossa expectativa ini-

cial de faturamento foi supe-

rada em 40%. As pessoas têm

muito interesse, estão abertas

e buscam coisas diferentes pa-

ra cuidar da saúde", afirmou o

sócio da EcoFit, Antônio Gan-

dra. Segundo Gandra, a sala de

musculação ainda tem muita

procura, mas serviços diferen-

ciados, como mudras e a dança

somática, estão conquistando

cada vez mais espaço.
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