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GUSTAVO BORGES

Formado em Economia pela Universidade de Michigan, EUA. Empresário 
e palestrante. Foi Vice-Chairman do Comitê de Atletas da FINA. Está no 
Hall da Fama da natação mundial: 4x medalhista olímpico; 4x recordista 
mundial; 19x medalhista pan-americano; 31x medalhista em Copas do 
Mundo. Criou uma metodologia para ensino da natação e comanda uma 
rede com 4 academias.

A crise provocada pelo Covid-19 é algo sem precedentes na recente história da 
humanidade. Ninguém sabe, ao certo, o que ainda está por vir e quais serão os 
impactos que a pandemia irá provocar.  O que já se sabe é que  há, no mundo 
todo, uma quarentena imposta pelo vírus, com boa parte das  pessoas isoladas, em 
suas casas. Escolas, comércios e espaços de lazer foram fechados. As empresas estão 
impedidas de funcionar em plena atividade, os setores produtivos de todos os países 
diminuíram o ritmo, e muitas não estão entregando seus serviços.  

O cenário é difícil. Especialmente para as academias, setor que já está de portas 
fechadas há mais de vinte dias, sem perspectiva de retomada das atividades. O que 
nos cabe, empresários à frente dos negócios do fitness, em todo o país, é lutar por 
apoio governamental, buscar melhores termos nos acordos sindicais de cada estado,  
renegociar contratos com locadores de imóveis, fornecedores e parceiros, para que 
possamos vencer essa crise. Só dá para fazer tudo isso se nos unirmos. 

A ACAD está trabalhando como nunca para entender melhor a situação, buscar 
saídas legais e meios assertivos para minimizar nossos impactos. Como setor, 
precisamos nos preparar para o momento da retomada das atividades. Que seja 
breve. E que possamos salvar nossos negócios, juntos, um a um. 

Um abraço, 
Gustavo Borges
 
gborges@acadbrasil.com.br

Palavra do Presidente

Medidas de apoio 
aos Parceiros 
Gympass
Em todo o mundo, muitos setores - incluindo o nosso - estão 
enfrentando um momento extremamente difícil e sem precedentes. 
Mas tem sido inspirador ver tantas pessoas em nossa indústria se 
unirem, criando soluções inovadoras para ajudar a população a se 
manter ativa e saudável.

No Gympass, levamos a sério nossa responsabilidade com os nossos  
parceiros e trabalhamos duro para criar soluções que ajudarão todos 
nós na adaptação à realidade que estamos vivendo. Veja as primeiras 
medidas que criamos para apoiar os parceiros durante a quarentena:

01. Antecipação do repasse referente às visitas de março

02. Pagamento por Aulas ao Vivo beta

03. Programa de Incentivo Digital

04. Parceria com sistemas de gestão para entrega de ferramentas gratuitas 
que disponibilizam Aulas ao Vivo para usuários Gympass e não-Gympass.

05. Acesso à plataforma de Aulas Gravadas para usuários não-Gympass.

Mais de 17.000 Aulas Ao Vivo já foram disponibilizadas pelos nossos 
parceiros e podem ser agendadas por usuários Gympass!

Esperamos que essas soluções ajudem toda a nossa comunidade a 
permanecer ativa e saudável durante esse período difícil. 

Para mais detalhes, entre em contato no  
relacionamento@gympass.com ou com 
seu representante Gympass.
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Mas o que setor, extremamente 
afetado, tem feito para minimizar 
os impactos? 
No dia 15 de março, o governo do Distrito Federal publicou um decreto proibindo, no 
estado, o funcionamento de academias, durante quinze dias. Rapidamente, a medida 
também foi adotada pelos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em poucos 
dias, a maioria dos estados decretou: as academias deveriam fechar suas portas, sob pena 
de punição. Assim, o setor nacional de fi tness foi um dos primeiros a serem afetados, em 
cheio, pela pandemia do Covid-19 que, até o fechamento desta edição (no dia 9 de abril), já 
havia contaminado cerca de 1,3 milhão de pessoas e levado a óbito mais de 75 mil, segundo 
dados da Organização Mundial de Saúde. 

Além das vítimas que contraíram o vírus, o cenário econômico não poderia ser mais 
alarmante: muitas empresas de quase todos os setores produtivos diminuíram ou cessaram 
suas atividades. Ainda não se sabe o saldo desta pandemia e nem ao menos até quando o 
mundo precisará fi car em suspenso. 

ACADEMIAS ENFRENTAM 
IMPACTOS DO COVID-19

30 mil academias brasileiras fechadas. 

Matéria de Capa
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Atividades suspensas e receita zero 

Passados mais de vinte dias do início 
da quarentena no Brasil, o setor de 
academias tem 100% de suas atividades 
suspensas e, consequentemente, muitas 
empresas não têm receita para seguir 
adiante. Diferentemente dos bares e 
restaurantes que, mesmo fechados, 
continuam prestando algum serviço, com 
a possibilidade do delivery, as academias 
estão, em média, há 20 dias sem qualquer 
atividade e com receita zero. 

Trata-se de um momento de muitas 
incertezas, tendo em vista que a grande 
maioria das academias do país sobrevive 
exclusivamente da frequência de seus 
clientes. Muitas das empresas do setor 
não têm recursos para as despesas, já 
no próximo mês. Algumas academias 
já decretaram falência. Outras estão 
vendendo equipamentos e desistindo 
também. Mas, grande parte dos 
empresários do fitness não perdeu a 
esperança e está disposta a tentar todos 
os esforços para salvar suas atividades e 
preparar o momento de retorno.  

Mas como apoiar as academias? 

Diante deste cenário, assim que os decretos 
de suspensão das atividades entraram em 
vigor, a ACAD criou o Comitê de Gestão 
de Crise Covid-19, uma força-tarefa que 
reúne advogados especializados, diretores 
da Associação, lideranças em cada estado 
e empresários dispostos a doar tempo e 
conhecimento para o setor. Desde então, 
há vinte dias, esse grupo realiza reuniões 
virtuais, diariamente, para debater 
possíveis caminhos de enfrentamento 
desta crise. 

30 mil academias brasileiras fechadas. 
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ACAD no Governo Federal 

No dia 19/03, o deputado Fabio Faria, esteve com o presidente da República e com o ministro 
Paulo Guedes, para quem entregou um ofício da ACAD com algumas reivindicações. 
Entre os pedidos que a ACAD fez estão a suspensão dos pagamentos:

- de impostos federais, estaduais e municipais; 
- de parcelamentos e programas de recuperação fi scal; 
- e a concessionárias de serviços públicos, que independam de utilização do serviço.

“A ACAD vem desempenhando 
um papel fundamental neste 
período em que todas as academias 
permanecem fechadas através de 
orientações específi cas sobre os 
decretos de fechamento, medidas 
provisórias e projetos de lei editados 
pelos diferentes poderes. Tem 
também atuado de forma pró ativa 
na interlocução junto aos Governos 
Federais, Estaduais e Municipais na 
busca por soluções que permitam 
ao setor atravessar este período 
preservando o maior número de 
empregos.”

“O setor de academias é um dos 
mais afetados por toda a crise do 
Coronavírus, pois além do período 
de fechamento que está enfrentando 
terá um retorno lento e gradual de 
suas atividades. A sobrevivência 
de 30 mil academias e 1 milhão 
de empregos diretos e indiretos 
dependerá do apoio e das medidas 
dos diferentes poderes que tenho 
buscado apoiar e viabilizar. Não 
tenho dúvida do apoio da sociedade 
e da sensibilidade dos legisladores 
quanto a importância do setor e das 
medidas de apoio necessárias.”

Luiz Urquiza
CEO da Boodytech

Deputado 
Fabio Faria

8 Abril 2020     Revista ACAD Brasil
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A Associação também usou sua forte 
interlocução com o Governo Federal 
para contribuir com pontos que estão 
previstos na Medida Provisória 936, 
publicada em 1 de abril, que traz  
medidas sobre contratos trabalhistas 
– um dos principais pleitos da ACAD, 
uma vez que folha de pagamento é 
um dos mais significativos custos das 
academias –  para socorrer alguns dos 
setores mais afetados, entre os quais o 
de fitness. 

Em função de todos os esforços 
que vêm sendo feitos, a ACAD é 
reconhecida, pelo Governo Federal, 
como entidade representante do setor 
de fitness. A Associação tem uma 
pessoa da equipe integrando o grupo 
no WhatsApp criado pela Secretaria 
Especial de Produtividade, Emprego 
e Competitividade do Ministério da 
Economia. 

Negociações com o ECAD

Acordos sindicais e  
decisões coletivas

Em vários estados, a ACAD tem 
atuado, por meio das lideranças 
regionais e de sua diretoria, para 
auxiliar nas negociações sindicais. 
A proposta-base inicial teve tem 
como premissa as férias coletivas, 
com pagamento destas para quando 
as academias puderem ser reabertas. 
A partir de 1º de abril, os esforços 
da Associação são para orientar 
os empresários do setor a lançar 
mão, imediatamente, dos benefícios 
contidos na Medida Provisória 936, 
um recurso que poderá contribuir 
para que as academias se mantenham 
vivas. Durante o período de 

fechamento, as academias  
não precisarão pagar  

qualquer valor ao 
Escritório de Distribuição 
e Arrecadação - ECAD. O 
departamento jurídico da 

ACAD conseguiu resposta 
positiva da entidade quanto 

à solicitação de suspenção 
de cobranças. 

Leia matéria especial sobre a 
MP-936, nas próximas páginas. 

Deputado  
Fabio Faria
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Qual tem sido o papel da ACAD em 
meio à pandemia do Covid-19? 

O papel da Associação tem sido 
institucional e estratégico em 
alguns aspectos, e, também, tático e 
operacional em outros. Além de todo 
o trabalho da diretoria e da equipe 
da linha de frente, e de todos os 
esforços do nosso time de advogados, 
o setor conta, hoje, com uma 
verdadeira força-tarefa de empresários 
associados, em todas as regiões, que 
estão dedicados a contribuir para 
que possamos todos vencer essa crise 
inimaginável. 

Em termos táticos e operacionais, 
as lideranças locais têm trabalhado 

muito duro em suas regiões, 
atuando nas questões municipais 
e estaduais, tanto na interlocução 
destes governos, como na tomada 
de providências a partir de decisões 
– decretos e determinações locais. 
O dia a dia com o vereador, as 
abordagens nas câmaras regionais, 
as ações táticas e operacionais que 
dependem de um acompanhamento 
diário têm feito muita diferença. 
Existe, por parte destes empresários 
de academias, em várias regiões do 
país, uma dedicação decisiva para o 
setor como um todo.   

No âmbito institucional e mais 
estratégico, tem apoiado tanto 
fortemente os sindicatos – tanto 
patronal, como laboral –, e os 
conselhos regionais de Educação 
Física. A ideia é entender o que 
vem acontecendo e contribuir para 
tomar as decisões mais assertivas 
e construir algo adequado para o 
setor. Contamos com advogados 
trabalhando dia e noite para redigir 
documentos que possam orientar, de 
forma clara, os empresários à frente 
das academias, quanto às questões 
cíveis e trabalhistas que hoje afetam 
diretamente seus negócios. 

Também temos atuado, diariamente 
e incessantemente, junto ao Governo 
Federal, especialmente ao Ministério 
da Economia, com alguns resultados 
positivos, como a publicação da 
Medida Provisória 936, um apoio 
emergencial que poderá contribuir 
para salvar as academias.

Entrevista com Gustavo Borges,
presidente da ACAD

10 Abril 2020     Revista ACAD Brasil
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O que cada empresário pode 
fazer para minimizar os impactos 
sobre seus negócios? 

Em uma análise de curto-
médio prazo, é trazer para si a 
responsabilidade de entender 
melhor o que a MP-936 traz como 
pacote para socorrer as empresas e 
como isso pode afetar o setor; estar 
atento às orientações e aos decretos 
dos governos (municipais, do seu 
estado e Federal); tomar medidas 
de redução de custo e, por mais 
difícil que seja, ter paciência para 
aguardar o momento da retomada 
das atividades, que ainda não se sabe 
quando será, mas vai acontecer. 

Hoje, mais de 70% do setor é 
constituído por micro e pequenas 
empresas e são gerados cerca de 
1 milhão de empregos diretos. Ao 
contrário dos bares e restaurantes, 
cuja operação tem sido permitida 
pelo sistema de delivery, as 
academias estão impossibilitadas de 
prestar quaisquer serviços. Assim, 
sabemos que para muitas o bolso 
e o fôlego, neste momento, estão 
abalados. Mas acreditamos que os 
esforços desta rede de empresários 
do setor poderá contribuir para que 
muitas empresas possam retomar 
seus negócios, depois que vencermos 
o ponto mais crítico da pandemia.        

Que cenáro as academias podem 
esperar nos próximos meses? 

Se olharmos outros países, como 
China e Itália, que já passaram pelo 
pico da pandemia e, aos poucos, 
retomam as atividades econômicas, 
com abertura das empresas e 
funcionamento da maior parte dos 
serviços, podemos projetar uma 
perspectiva de futuro próximo. Mas 
como cada país tem características 
bem distintas e comportamentos 
diferentes diante da pandemia, 
devemos ser cautelosos quanto às 
projeções. Não adianta pintar o caos 
e imaginar que as academias vão 
ficar fechadas mais dois meses. Mas 
é preciso entender que a abertura 
precoce das academias pode gerar 
uma pressão por parte dos próprios 
clientes. Também devemos prever que 
voltar às atividades não deverá ser 
algo imediato, pois as pessoas, num 
primeiro momento, talvez se sintam 
receosas de sair nas ruas e treinar em 
grupo. Muitos clientes, daqui a alguns 
meses, também estarão retomando o 
fôlego de suas próprias receitas. 

 Neste momento, o setor já conta com 
uma ajuda do governo e precisa fazer 
uso imediato desse socorro, previsto 
na MP-936. Devemos concentrar 
esforços em obter esse apoio e resolver 
a questão dos contratos de trabalho e 
da folha de pagamento, um dos mais 
significativos custos das academias. 
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Qual a importância de o setor se unir, em tempos de tamanha crise? 

Entendo a união das academias como uma das principais estratégias para que 
possamos vencer essa crise e nos manter firmes e fortes. Todos os esforços do 
time de associados têm possibilitado que tenhamos acesso a informações e que 
possamos pressionar governos, entidades, parceiros, empresas de prestação de 
serviços essenciais, a nos apoiar e socorrer nossas atividades. É essa rede que vem 
dedicando tempo, conversando com pessoas decisórias em nosso país, para trazer 
algum tipo de conforto e soluções à superação deste gigante desafio. 

Mais do que nunca, a força do setor será determinante para que os negócios 
possam ser salvaguardados e, assim que possível, as atividades das academias 
sejam restabelecidas. A ACAD entende o momento difícil que todos estão 
passando, mas pede que, na medida do possível, as academias se unam à 
Associação, para que possamos continuar agindo, orientando e trabalhando para 
que o setor se mantenha forte.  
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Com milhares de empresas fechadas em 
todo o país, o setor produtivo brasileiro 
passou a pressionar o Governo Federal 
para tentar desonerar um de seus 
mais significativos custos: a folha de 
pagamento. Neste sentido, a ACAD atuou 
fortemente junto a representantes do 
Ministério da Economia, a quem entregou 
carta com sugestões para socorrer o setor 
de academias. Surtiu efeito. 

Publicada no Diário Oficial em 1 de abril, 
a Medida Provisória 936, batizada de 
Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda, permite que 
as empresas com faturamento anual de 
até R$ 4,8 milhões suspendam todos 

Saiba mais sobre a MP 936 

os contratos de trabalho, ou seja é 
possível zerar as despesas com a folha de 
pagamento, nos próximos dois meses. 

“Estamos certos de que todos os esforços 
valeram a pena e que, de alguma forma, 
contribuímos com o que está contemplado 
na redação da MP-936. A união do setor, 
representada na atuação da Associação, 
contribuiu para que parte dos pleitos do 
setor de fitness fosse ouvida e acatada pelo 
governo. Muitos empresários à frente de 
academias poderão se beneficiar, nesse 
momento de crise”, diz Mario Duarte, 
advogado da ACAD e coordenador das 
ações jurídicas da força-tarefa contra o 
Covid-19. 

MP 936
BOA NOTÍCIA:
Academias
podem suspender
contratos de trabalho

Governo lança medida provisória  
emergencial que trata de emprego e renda
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A MP 936 é uma medida provisória emergencial para socorrer empresas e trabalhadores 
em um cenário de crise, que poderá beneficiar todas as empresas. O benefício contemplado 
dependerá do faturamento anual de cada empresa. A academia poderá suspender os 
contratos de trabalho, passando a não ter qualquer custo com a folha de pagamento, ou 
ainda combinar com seus funcionários uma redução na jornada e no salário de até 70%. 

A MP se aplica para todos os trabalhadores com carteira assinada. Mas as regras são 
diferentes, de acordo com a renda de cada um. O trabalhador que aderir ao acordo não 
terá nenhum impacto futuro no recebimento do seguro-desemprego, em caso de demissão.

Saiba mais sobre a MP 936 

O que é e para que serve?

1. Suspensão do contrato de trabalho

As academias com faturamento anual de 
até R$ 4,8 milhões poderão suspender o 
contrato de trabalho e não terão qualquer 
despesa com o funcionário, pois o 
benefício emergencial será integralmente 
pago pelo governo e equivalerá a 100% 
do seguro desemprego. O empregador 
poderá fazer acordo com os seus 
empregados para a suspensão total do 
contrato de trabalho, pelo período de até 
dois meses. Estes empregados receberão 

Entenda a diferença entre suspensão do contrato  
e redução de jornada e salário

Atenção: a academia deve, imediatamente, 
providenciar os acordos individuais, assinados 
por cada funcionário, para comunicar ao governo. 
Somente 30 dias depois, o governo fará o pagamento.  

A ACAD disponibiliza modelos para acordos no site 
www.acadbrasil.com.br.

o Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda.

Já as academias que faturam mais do que 
R$ 4,8 milhões ao ano poderão suspender 
até 70% das despesas com a folha de cada 
funcionário, mantendo o pagamento de 
um terço do salário para os trabalhadores 
que estejam com o contrato em suspensão. 
Este valor não tem caráter de salário, e sim 
de complementação, não incidindo sobre 
ele, portanto, os encargos trabalhistas.



16 NOVEMBRO 2019      Revista ACAD Brasil

2. Redução da jornada de trabalho

O empregador poderá acordar a redução 
proporcional da jornada de trabalho e de 
salário. Os empregados terão direito ao 
Benefício Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda. Para trabalhadores 
que recebem até três salários mínimos 
(R$ 3.117), estão autorizadas reduções de 
jornada e salário de 25%, 50% ou 70%, por 
até três meses (mantido o salário hora).

Para as pessoas que têm renda mensal  
entre R$ 3.117 e R$ 12.202, jornada e 
rendimentos podem ser reduzidos em até 
25%, por meio de acordo individual. Para 
redução de 50% ou 70% é preciso acordo 
coletivo. Para quem ganha mais de R$ 
12.202 por mês, também há o acesso ao 
benefício e pode-se firmar um acordo 
individual, se o empregado tiver diploma 
de ensino superior.

• Prazo máximo de 60 dias – dois meses. 

• Durante o período de suspensão, o empregador deverá manter os benefícios voluntários 
como vale-alimentação ou plano de saúde.

• No período de suspensão, o empregado não poderá prestar nenhum serviço à academia, 
ainda que parcialmente (nem remoto ou trabalho à distância).

• Garantia provisória de estabilidade ao empregado, durante o período de suspensão e após 
o restabelecimento da jornada de trabalho, por período equivalente ao da suspensão.  

Condições para suspensão
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ATENÇÃO: Válido para os casos de suspensão e de redução. O STF 
determinou que todos os acordos individuais precisam ser enviados ao 
sindicato, caso não haja previsão em aditivo de convenção coletiva. O 
aviso pode ser via e-mail, com solicitação de confirmação de recebimento.  
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3. Acordos coletivos e sindicais

Os acordos coletivos valem para todas as 
faixas salariais. No entanto, a academia 
pode fazer acordo individual com quem 
ganha até R$ 3.117 ou mais de R$ 12.202 
(com diploma de nível superior). A 
academia deve informar os acordos, à 
Secretaria do Trabalho. 

“A publicação da MP-936 simplificou 
a questão das relações de trabalho. Os 
cordos coletivos devem ocorrer em um 
ritmo mais acelerado. Mas é preciso estar 

atento, pois o Supremo Tribunal Federal 
publicou uma liminar determinando 
que tanto as suspensões de contrato de 
trabalho como as reduções de salário, 
previstas na MP-936, só poderão ser 
adotadas após manifestação do sindicato. 
Assim, a academia deve comunicar, em 
até dez dias, cada acordo ao sindicato, 
que deverá se pronunciar. Em todos 
os estados, temos atuado para que as 
academias garantam seus pleitos nos 
acordos sindicais coletivos”, diz Mario 
Duarte, advogado da ACAD. 

• Preservação do valor do salário-hora de trabalho.

• Prazo máximo de 90 dias, durante o estado de calamidade pública.

• Garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o restabelecimento 
da jornada por período equivalente ao da redução. Exemplo: redução de 2 meses, garante 
uma estabilidade dos 2 meses e de mais 2, no total de 4 meses.

• Os acordos coletivos valem para todas as faixas salariais da folha de pagamento.

• A academia tem que informar os acordos, em até 10 dias, à Secretaria do Trabalho do 
governo federal.

Condições para retenção

17
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O empresário tem em mãos uma ótima 
oportunidade de ajustar as contas com as 
opções dadas pelo Governo, através da MP-
936. Existem três grandes variáveis para 
adesão ao programa. 

1. Se a empresa faturou mais de R$ 4.8 
milhões, em 2019.

2. Se o empregado a aderir ao programa 
tem salário inferior a R$ 3.135.

3. Se a empresa pretende suspender 
o contrato ou reduzir a jornada do 
empregado. 

Se a empresa faturou menos que 4.8 milhões 
em 2019, caso a empresa pretenda suspender 
o contrato de trabalho do empregado o 
Governo assumirá todo o valor ao qual ele 
teria direito no Seguro Desemprego. 

Caso a empresa tenha faturado mais que o 
limite, o Governo assume 70% (setenta por 
cento) do valor que o empregado teria direito 
no Seguro Desemprego, e a empresa paga 30% 
(trinta por cento) do salário do empregado. 

Caso o empregado receba menos que três 
salários mínimos, conforme mencionado 
no item 2, é possível que se faça um aditivo 
ao contrato de trabalho para adesão ao 
programa. Aceite por meios eletrônicos 
serão considerados válidos, por conta do 
isolamento social. Embora não haja nenhuma 
previsão expressa na medida provisória, no 
entendimento do Governo, a empresa pode 
convocar empregado de férias em 2 (dois) 
dias para retorno e suspensão, que será válido 
caso haja concordância do colaborador. 

O ministro Levandowski determinou em ação 
direita de inconstitucionalidade sobre a MP 
936 que todos os acordos individuais sejam 
remetidos, no prazo de 10 dias, ao sindicato, que 
poderá pedir para abrir negociação coletiva.   
 
Caso o empregado receba acima do limite de 
três salários mínimos, até o limite de 2 (duas) 
vezes o teto da previdência social (cerca de 
R$ 12.000,00) será necessária anuência do 
Sindicato Profissional através de Acordo ou 
Convenção Coletiva.  

Joana Doin, advogada da ACAD
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Os empregados que recebem mais do que 
duas vezes limite de benefício da Previdência 
Social e possuem diploma de nível superior 
podem convencionar por acordo individual.  

Os empregados que precisam de anuência 
do sindicato, caso não haja acordo coletivo 
que preveja outras condições, podem reduzir 
jornada e salário até 25%, desde que o salário 
final seja menor do que o mínimo nacional. 

A terceira grande variável está na decisão 
entre reduzir jornada e suspender o contrato. 
A segunda opção é mais simples, o contrato 
fica “congelado”.  Empregado não pode 
trabalhar e o Governo pagará 100% ou 70% 
do que o empregado receberia de Seguro 
Desemprego.  Vale transporte, pagamento do 
INSS e do FGTS são indevidos na suspensão.  
Caso o empregado fique com o contrato 
suspenso por mais de 30 dias, perde férias 
proporcionais e a contagem recomeça da data 
do retorno ao trabalho.   

Já a redução proporcional de jornada e de 
salário poderá ocorrer na seguinte escala: 

1. Redução entre 25 e 50% do salário e 
jornada.  O governo paga 50% do que teria 
direito do Seguro Desemprego. 

2. Redução entre 50 e 70% do salário e 
jornada. O governo paga 75% do que teria 
direito do Seguro Desemprego. 

3. Redução maior que 70% do salário e 
jornada. O governo paga 100% do que teria 
direito do Seguro Desemprego.  

O pagamento do vale transporte é devido 
na proporção do deslocamento, e caso haja 
saldo residual deverá haver previsão de 
compensação no retorno ao trabalho. 

O pagamento previdenciário e fundiário no 
caso da redução de jornada continua devido 
com base no pagamento, e não há qualquer 
tipo e interrupção de contagem de férias. 

Os empregados que estão de férias podem, 
em tese, interromper esse período para voltar 
ao trabalho e ter seus contratos suspensos. 
Mas precisam ter a lucidez que correm o risco 
de ter o período anterior já concedido (antes 
da interrupção das férias) considerado nulo 
e portanto o período integral seria devido 
novamente. Risco baixo a ser avaliado, por 
conta do tempo já desfrutado ou do tempo 
ainda a ser utilizado do período de férias.

Importante informar que o programa que 
trata da MP936 terá prazo máximo de 90 
dias, e empresa e empregado poderão flutuar 
entre as opções de adesão durante este prazo.  
Atenção para o limite especial da suspensão 
que é de 60 dias.  

A decisão sobre a adesão ao programa, 
entendendo os prós e contras precisa ser 
feita com antecedência, já que o empregado 
terá direito a estabilidade (não poderá 
ser demitido) pelo mesmo prazo que for 
submetido ao programa.  

Portanto, é muito importante que os 
empresários façam conta: não apenas dos 
salários, mas das obrigações acessórias, 
como previdência, FGTS e férias. 

Nesse momento, comprovar o acordado 
poderá salvar o negócio. Portanto, tudo 
que for combinado precisa virar um 
aditivo. “Cada caso é um caso” deixa 
de ser uma frase famosa e passa a ser, 
literalmente, uma ordem legal.  

“Atenção: para cada passo dado, qualquer que for a decisão do 
empresário, a formalização é fundamental. Os juízes ainda não 

possuem todas as respostas para tantas novas formas de estabelecer 
as relações de trabalho” 

Joana Doin
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Em uma rápida resposta ao fechamento das academias, 
que gradativamente foi sendo decretado em todo país, 
a partir de 15 de março, o Distrito Federal saiu na 
frente e estabeleceu o primeiro acordo coletivo junto ao 
sindicato laboral, com foco na declaração de fechamento 
das academias e urgência para a questão das férias. Este 
acordo, passou a servir como base para as negociações 
em outras praças. A ACAD tem chamado este período 
de 15 de março a 1 de abril de fase 1.

“O destaque do acordo nesta primeira fase foi a 
possibilidade de antecipar as férias dos funcionários, 
para que os profi ssionais horistas possam ter algum 
recurso, e permitindo que, após 30 dias de pandemia, os 
empresários suspendessem o contrato de trabalho, uma 
vez que não há receita”, diz Thaís Yeleni, presidente do 
Sindicato de Academias do Distrito Federal.

Associação cria grupo de trabalho 
e age emergencialmente nas 
negociações, em cada estado. 

ACAD ATUA 
PARA AGILIZAR 
ACORDOS COLETIVOS

Acordos sindicais
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O que muda com a MP-936?

As negociações vêm sendo aprimoradas. 
Os mais recentes acordos – como os 
de Minas Gerais, Pernambuco e Ceará 
– já adotaram, por exemplo, cláusula 
de revogação, que possibilita cancelar 
acordos estabelecidos sob aditivos da 
convenção coletiva, em caso de surgirem 
situações mais vantajosas.

Para o pós-publicação da MP-936, 
batizada de fase 2, a ACAD criou um 
grupo de trabalho, com o departamento 
jurídico da ACAD, Dr. Mario Duarte 
e Dra. Joana Doin à frente, e outros 
advogados especialistas no tema, além 
de representantes da Associação em 
diversas praças, lideranças empresariais 
e presidentes de sindicatos de alguns 
estados. A primeira ação deste grupo foi 
a redação de uma minuta que servirá 
de base para as convenções coletivas, 
em todo país, para dar segurança aos 
empresários, nos casos não cobertos pela 
MP-936.

O destaque da redação desta minuta 
prevê a reprodução, nos acordos 

coletivos, das condições da MP-936 para 
todos os funcionários, uma vez que a MP 
exige acordo coletivo para funcionários 
que ganham entre três salários mínimos 
e R$ 12.202. O pleito de negociação da

ACAD é fechar acordo coletivo para 
todas as faixas de salário, fazendo valer a 
MP-936 para todos os funcionários.

“O que precisamos agora é regulamentar 
as questões da suspenção do contrato 
de trabalho, de forma bem clara e já 
prevendo o momento de retorno das 
atividades das academias. A ideia é 
orientar empresários e profi ssionais para 
que ambos, mesmo com toda a crise, 
possam ter alguma estabilidade”, diz 
Th aís.

A ACAD tem apontado algumas opções 
e caminhos para que, de alguma forma, 
os empresários possam sobreviver 
durante o período de receita zerada, 
mantendo o emprego da maioria dos 
funcionários. Esse é o maior desafi o.  



22 NOVEMBRO 2019      Revista ACAD Brasil

empregado, independente do critério de 
faixa de remuneração ou limitação de 
salários. Assim, buscando o recebimento 
do Benefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda pelo empregado. 

Validada por meio da chancela 
sindical, a aplicação plena dos termos da 
MP-936, para todos os empregados, sem 
limitações de faixas salariais ou critérios 
de exclusão. O acordo individual de 
redução salarial e/ou suspenção de 
contrato deverá ser formalizado por 
escrito ou por meio eletrônico. 

O empregador poderá, a qualquer 
momento, reestabelecer a jornada e a 
remuneração ordinária, ou promover o 
retorno da suspensão dos contratos. 

A redução de jornada e salários e 
demais providências cabíveis, com a 
anuência dos empregados sem limitação 
de faixas salariais, poderá ser livremente 
pactuada, desde que por consenso, e 
até o limite de 70%, conforme regras 
estabelecidas na MP-936. 

Na hipótese de existir supressão 
do pagamento do benefício pago pelo 
Estado (União, Estado ou Município), 
o empregador deverá arcar com o 
percentual previsto na MP-936, desde 
que o empregador não seja prejudicado 
por ações e inefi cácia do governo no 
cumprimento dos prazos. 

Grupo de trabalho cria termo 
complementar à MP-936
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Nesta semana, iniciada em 6 de abril, os 
esforços do grupo de trabalho ACAD 
para estabelecer os acordos coletivos 
junto aos sindicatos têm se intensifi cado. 
Para acelerar o processo de assinatura 
dos acordos em cada estado, este grupo 
redigiu um modelo de Termo Aditivo 
de Convenção Coletiva de Trabalho, 
que pode servir de base nas negociações 
entre as academias e os sindicatos, em 
todo país. A seguir, os principais pontos 
deste modelo. 

Vigência e efeitos

A vigência do presente termo aditivo: 
período de 02 de abril de 2020 a 30 
de junho de 2020 (*), sendo os seus 
efeitos prorrogados mediante novo 
termo de aditivo para atender os 
efeitos da suspensão das atividades 
das academias, ocorridos por nova 
ordem governamental, ou o decreto de 
calamidade pública. 
(*) a orientação da ACAD é que, se possível, 
se estabeleça a vigência do termo com data 
retroativa, a partir de 2 de abril, pós publicação 
da MP-936. 

Aplicação dos termos da MP-936 
para todos os empregados  

Os empregadores aqui poderão optar 
também pela redução da jornada de 
trabalho e salário, e/ou pela suspensão 
do contrato de trabalho. As medidas 
poderão ser aplicadas a qualquer 
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a) informar aos trabalhadores o e-mail e site da entidade laboral.
b) comunicar ao sindicato à título de transparência, qual medida foi adotada,  
contendo as seguintes informações: o prazo de sua duração e modalidade 
adotada; data da comunicação entre empregador e empregado; relação nominal 
dos trabalhadores que integram o acordo fi rmado, contendo nome completo; 
CREF; cargo/função; e-mail e/ou celular; Razão Social e CNPJ. 

Resguardam as partes o exercício do direito individual de oposição à participação 
em qualquer um dos programas aplicáveis com base nas medidas provisórias citadas. 
Ao empregado que não concordar com os seus termos, fi ca o empregador autorizado 
a proceder com a rescisão por comum acordo, tendo em vista a impossibilidade da 
continuidade normal da prestação do serviço em função da situação de força maior 
atual. As demissões que ocorrerem no prazo de validade deste termo aditivo deverão ser 
homologadas pelo sindicato laboral da categoria, de forma virtual. 

As empresas que adotarem as medidas estabelecidas por aditamento e oriundas da 
MP-936 deverão tomar as seguintes medidas: 
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A equipe de advogados da Associação, com o apoio de advogados de academias 
em várias regiões, tem redigido dezenas de documentos para orientar os 
empresários do fi tness, em todo o país. 

”Tem sido uma verdadeira força-tarefa, sem descanso, para que a ACAD possa 
entender toda a situação e apoiar, da melhor forma, os empresários das academias. 
Nossa atuação envolve desde orientações  sobre o que fazer com os contratos de 
trabalho, até as negociações com prestadoras de serviços essenciais, como luz, 
e com proprietários dos espaços alugados para funcionamento das academias, 
incluindo ainda a relação com o ECAD. Também atendemos às solicitações 
emergenciais e procuramos orientar os associados quanto as suas dúvidas”, diz o 
advogado Mario Duarte, coordenador das ações jurídicas da ACAD. 

ATUAÇÃO JURÍDICA
Quais são os pontos críticos para as academias?

Uma das mais 
signifi cativas atuações 
da ACAD em tempos 
de academias com 
portas fechadas, 
sem receita e ainda 
sem prazos defi nidos 
para o retorno das 
atividades é, sem 
dúvida, junto às 
questões jurídicas. Mario Duarte, advogado da ACAD
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“Tem sido uma verdadeira força-tarefa, sem descanso, para 
que a ACAD possa entender a situação e apoiar, da melhor 

forma, os empresários das academias.” 
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Questões trabalhistas

Na parte trabalhista, a ACAD tem 
concentrado esforços para agilizar 
o processo e orientar o setor, nas 
negociações de acordos sindicais, 
mesmo antes da Medida Provisória 936, 
publicada em 1 de abril, pelo Governo 
Federal. Sobre as relações trabalhistas, 
a advogada da Associação, Joana Doin, 
redigiu uma série de orientações que 
foram enviadas aos gestores de academias 
e publicadas nos canais de comunicação 
da Associação. 

Ainda no que diz respeito às questões 
das relações trabalhistas, a ACAD 
está coordenando, com um grupo de 
advogados e empresários associados, 
uma segunda rodada de negociações com 
os sindicatos laborais, para viabilizar 
os benefícios da MP-936 e orientar as 
academias em sua aplicabilidade. 

ECAD suspende cobranças

Nas negociações junto ao Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuição - 
ECAD, o pleito foi garantir que, durante 
o fechamento das academias a entidade 
promova a suspensão das mensalidades 
e demais cobranças. O pedido foi aceito. 
Em resposta à solicitação da Associação, 
o ECAD informou: “Entendemos o 
momento crítico vivido por muitos 
que estão impedidos de exercer suas 
atividades comerciais e, por esse motivo, 
informamos que já estamos respeitando 
todos os Decretos Estaduais e Municipais 

Negociações com a Aneel

durante o período de fechamento desses 
estabelecimentos. Ressaltamos que as 
mensalidades de abril já haviam sido 
emitidas antes da publicação dos decretos. 
Em caso de dúvidas, pedimos que entrem 
em contato com as unidades do ECAD 
através de e-mail”.

Em caso de cobrança, a orientação da 
Associação é que a academia procure o 
escritório regional do ECAD e solicite 
a devida adequação ao posicionamento 
ofi cial de não pagamento.

Também está sendo feita uma gestão 
junto à Agência Nacional de Energia 
Elétrica - Aneel, para negociar a 
suspensão de pagamento da demanda 
contratada de energia, para aquelas 
academias que têm obrigatoriedade de 
pagar mensalidade mínima estipulada em 
contrato. Concomitantemente, este pleito 
foi feito também junto ao Ministério 
da Economia, com a intenção de que 
fosse incluído em uma possível medida 
provisória, publicada pelo Governo 
Federal. 

A resposta da Aneel na mais recente 
conversa entre a agência e o comitê 
da ACAD foi a de que em breve será 
publicada uma normatização tratando 
desta questão. “Temos a expectativa que 
essa nossa atuação gere medidas positivas 
para o setor e que, as mesmas, sejam 
anunciadas ainda esta semana”, diz Mario 
Duarte. 

Questões cível e de consumidor
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Ainda que não haja determinações ofi ciais 
sobre certas cobranças empresa-cliente, 
os escritórios municipais e estaduais do 
Programa de Defesa do Consumidor - 
Procon, assim como a Secretaria Nacional 
de Defesa do Consumidor - Senacon, 
têm adotado posicionamentos, às vezes 
distintos, a respeito das cobranças que 
podem ou não ser feitas por empresas 
que estão inoperantes ou operando 
parcialmente, em tempos de Covid-19. 

O que dizem os escritórios do Procon?

Os Procons têm sido enfáticos em dizer 
que, no período em que a academia 
estiver fechada, as cobranças de pacotes 
e mensalidades não são devidas, pois 
signifi cam prática abusiva. As duas 
principais preocupações do Procon têm 
sido: a cobrança indevida pela academia 
que fechou as portas e a negativa ao 
receber pedidos de cancelamento.

2. Receba todos 
os pedidos de 
cancelamento, 
sem restrição.

1. Criar e-mail 
exclusivo 
para o cliente 
solicitar 
cancelamento 
do contrato.  

4. Informe o 
cliente sobre 
as providências 
que serão 
tomadas a partir 
do aceite de 
cancelamento.  

3. Ainda que não  possa 
processá-las, por não 
estar funcionando, 
todas estas 
solicitações devem   
ser aceitas.   

5. Os pedidos 
deverão ser 
operacionalizados, 
de forma retroativa, 
assim que as 
atividades da 
academia sejam 
reestabelecidas.  

Dicas ACAD sobre cobrança aos clientes: 

Contratos com clientes O que diz a Senacon?

Em nota técina publicada em 3 de abril, a 
Senacon diz que as academias não estão 
obrigadas a suspender automaticamente 
as cobranças. E que, caso o cliente não 
concorde com a cobrança, poderá buscar 
acordo com a academia para negociar 
crédito futuro ou algum benefício em 
troca da não suspensão dos pagamentos. 

O comitê ACAD tem acompanhado os 
pareceres sobre a questão e tem orientado 
os proprietários e gestores de academias 
a seguir as decisões destes órgãos de 
proteção e defesa do consumidor. 

“Devemos fi car atentos, pois o Procon 
diz que as academias não podem cobrar, 
enquanto estiverem fechadas. Já a 
Senacon defende que a cobrança é devida. 
Nossa orientação é para que o empresário 
nunca recuse um pedido de cancelamento 
de cobrança e de contrato. Ainda assim, 
sempre vale a tentativa de negociar, 
oferecendo, ao cliente, benefícios futuros”, 
diz Mario Duarte.   
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A ACAD enviou ao Ministério da 
Economia uma sugestão para a criação de 
uma moratória de obrigação em relação 
ao pagamento do aluguel dos imóveis 
usados para as atividades das academias. 
Até o fechamento desta edição, este pleito 
não havia sido incluído em medidas 
provisórias do governo. Sob o tema, 
foi proposto, pelo senador Antonio 
Anastasia, um projeto de lei, no qual 
um dos artigos propõe a suspensão dos 
aluguéis para os contratos residenciais. 
A Associação trabalhou pela inclusão de 
uma emenda que contemplasse também 
aluguéis comerciais, mas o projeto foi 
aprovado e justamente o parágrafo sobre 
a suspensão do pagamentos de aluguéis 
foi retirado. O Senado entendeu que nem 
mesmo os contratos residenciais devem 
ser mexidos. 

Contratos de aluguel

O Comitê ACAD ainda não esgotou as 
possibilidades de diálogo com o governo  
e vai insistir em tratar do tema via medida 
provisória, para socorrer as academias. O 
pleito para algum tipo de alívio para as 
academias frente às locações ainda está 
em aberto e será pauta dos próximos dias, 
nas ações emergenciais da Associação. 

Enquanto não saí norma do governo, o 
empresário deve buscar uma negociação 
diretamente com o proprietário do imóvel. 
Neste sentido, um passo importante é 
notifi cá-lo de que o estabelecimento está 
fechado e a academia não tem receita, 
solicitando uma negociação amigável.

Mas, além de fortalecer a Associação e 
seguir as orientações do que está sendo 
proposto para o coletivo, o que cada 
empresário pode fazer para minimizar os 
efeitos do fechamento de sua academia? 

Dicas ACAD para 
enfrentamento da pandemia

1. Reduzir custos da 
academia, em todas as 
áreas possíveis, sempre 
atentos às questões legais.  

2. Fazer uso imediato 
das vantagens previstas na 
Medida Provisória 936.

3. Notifi car o locador 
do imóvel, solicitando 
suspensão ou renegociação 
do contrato de locação. 

4. Caso não seja possível 
negociar, ajuíze uma ação 
contra o locador. É possível se 
obter a negociação pela via 
judicial.

5. Seguir as recomendações 
jurídicas para não correr 
riscos de ações por parte 
de clientes, fornecedores e 
funcionários.
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Vale tentar o diálogo com cada cliente. Mesmo na visão mais conservadora de 
um dos órgãos de proteção ao consumidor, se o cliente concordar em manter os 
pagamentos, mesmo com a academia fechada, a cobrança deixa de ser abusiva e 
passa ser um acordo válido. O ideal é que a academia garanta alguma restituição 
o benefício futuro.

“Nossa dica é que a academia entre em contato com o cliente e exponha a sua 
situação. Agindo com transparência, é possível informar que precisa da receita 
para manter funcionários e para estar apta a, na reabertura, receber todos 
os clientes, da melhor forma possível. É importante oferecer algo em troca da 
fi delidade. Pode ser uma prorrogação do pacote pós-reabertura, descontos em 
cobranças futuras, mensalidades mais em conta. Caso o cliente aceite o convite de 
se manter, o único cuidado que deve ser tomado é que qualquer que seja o acordo, 
este precisa ser selado via e-mail, para que fi que registrado”, diz Duarte.  

Tente gerar ou recuperar receita

este precisa ser selado via e-mail, para que fi que registrado”, diz Duarte.  
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O que academias estão 
fazendo diante da pandemia?

AÇÕES NO MUNDO 

Assim como no Brasil, em muitos países, as academias foram os primeiros 
estabelecimentos a fecharem as portas, por causa da pandemia mundial do Covid-19. 
Com os primeiros casos registrados na Europa, a região italiana da Lombardia foi a 

primeira a decretar a suspensão das atividades das academias, no dia 24 de fevereiro. 
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Desde então, cada cidade tem enfrentado suas próprias difi culdades e as empresas de 
fi tness, em todos os continentes, têm buscado apoio nas associações de seus países.

Monica Marques, representante nacional da ACAD e membro do Conselho da IHRSA tem 
participado das reuniões virtuais entre as federações e associações de academias de vários 
países. A maioria tem buscado apoiar as empresas do setor, com pleitos junto aos governos, 
orientações jurídicas e espaços dedicados a informações sobre a crise.  

“A IHRSA e a ACAD Brasil têm 
trabalhado, sem medir esforços, para 
apoiar, orientar e proteger as academias 
do mundo todo e do Brasil. Novas 
informações e novas medidas chegam o 
tempo todo, e as associações contribuem 
para que os proprietários e gestores das 
academia possam tomar as melhores 
decisões, no tempo certo. Além disso, a 
troca de experiências entre associados de 
diversas localidades é preciosa, encurta 
caminhos e gera uma grande corrente 
de solidariedade. É um momento muito 
delicado e devemos nos unir, debater e 
encontrar soluções para nossos negócios 
e o setor”, diz Monica Marques. 

O que tem sido feito ao redor do mundo 

Reino Unido

Fechamento das 
academias: 23 de março

Apoio governamental: o governo 
está pagando 80% dos salários dos 
funcionários.
Comportamento das academias: as 
boutiques estão cobrando por aulas 
sob demanda e transmissão ao vivo. 
A maioria dos grandes redes está 
oferecendo, gratuitamente, videoaulas ou 
treinos ao vivo, via Instagram.

Espanha

Fechamento das 
academia: 15 de março 

Apoio governamental: ainda não 
defi nido. 
Comportamento das academias: para 
as renovações de contrato, nenhuma 
academia está cobrando taxas. Algumas 
empresas devolveram 50% das taxas em 
março e não cobraram nada em abril.
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Bélgica

Fechamento das 
academias: 9 de março

Apoio governamental: os funcionários 
contratados (folha de pagamento) 
receberão 70% de seu salário até um 
salário máximo de 2700€ Euros por mês. 
Após, o dia 4 de abril, o governo pagará 
160 Euros por dia às empresas que 
estiverem fechadas. 

Itália

Fechamento: 24 de 
fevereiro (Lombardia) 

O fechamento nas demais regiões foi em 
9 de março.  
Apoio governamental: o governo 
oferece crédito tributário sobre aluguéis 
e suspensão dos pagamentos de 
contribuições sociais. 
Comportamento das academias: na 
renovação de clientes, as academias 
estão negociando com os clientes, que 
podem optar em suspender o contrato 
ou continuar pagando os planos. 

Alemnha

Fechamento das 
academia: 16 de março

Apoio governamental: o governo 
está pagando 60% dos salários dos 
funcionários. O aluguel do imóvel onde 
a academia funciona não precisa ser 
pago nos próximos três meses. O valor 
deste período será cobrado em parcelas, 
durante os próximos dois anos. 
Comportamento das academias: a 
maioria das academias deu aos clientes 
duas opções: continuar pagando o 
plano, para apoiar sua academia (com 
vantagens futuras) ou cancelar o 
contrato.

Áustria

Fechamento das 
academias: 16 de março

Apoio governamental: o governo 
austríaco está dando até €500.000 em 
um empréstimo garantido para cada 
negócio que se qualifica. No entanto, a 
responsabilidade será das empresas. Os 
bancos estão oferecendo taxas diferentes 
para tais empréstimos. E 90% dos 
salários serão cobertos pelos governos e 
10% pelas academias. 
Comportamento das academias: 
a maioria das academias congelou 
os planos e as taxas de adesão, até a 
reabertura.

Luxemburgo

Fechamento das 
academias: 9 de março

Apoio governamental: os empregados 
contratados receberão 80% de seu salário 
até um salário máximo de 2500€ bruto 
por mês. 
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“Não vamos receber ajuda do governo 
porque o pacote de socorro é para 
empresas de menor porte. O programa 
disponível para empresas maiores leva 
à uma dívida adicional, que estamos 
tentando evitar o máximo possível. Para 
tentar manter o cliente, oferecemos a 
oportunidade de pagar a mensalidade de 
abril, com direito a um crédito de US$ 
100 e mais um mês grátis. Cerca de 15% 
aderiram a este pacote de vantagens. 
Também desenvolvemos aulas virtuais, 
temos parceiros para mais ofertas de 
videoaulas e estamos promovendo de 
cinco a sete treinos, por dia, ao vivo com 
nossos instrutores. Na próxima semana, 
vamos começar a planejar a reabertura 
das academias, previstas pelo governo 
para acontecer em junho.”

Exemplos dos Estados Unidos e Irlanda

Chris Craytor

Presidente da 
ACAC Fitness 
& Wellness 
Centers 

Estados Unidos 

Alan Leach

CEO da  
Academia 
Westwood

Irlanda 

“Por aqui, há um subsídio salarial 
temporário, para manter o funcionário 

empregado. Para reter clientes, 
suspendemos a cobrança da mensalidade 

de abril, de todos os clientes e, em 
acordo, eles manterão o contrato. 

Tivemos grande engajamento com essa 
medida. Agora, nossos esforços estão 

concentrados na estratégia de reabertura. 
Estamos trabalhando muito, pois será a 

nossa maior campanha de marketing, em 
30 anos de história. É como ter que abrir 

seis novas academias, sem nenhuma 
renda, e com o objetivo de voltar a ter 

35 mil clientes pagantes, o mais rápido 
possível. O curioso é que, antes do 

Covid-19, eu estava envolvido em muitas 
questões. Agora, sou obrigado a olhar 

para o meu negócio”.  

A maioria das academias em todo o mundo está com receita zero, sem conseguir 
oferecer quaisquer serviços aos seus clientes. Mas há aquelas que, neste cenário de portas 
fechadas, têm apostado nas aulas virtuais, seja por aplicativo da própria empresa ou com 
recursos mais simples como treinos gravados pelos celulares dos personal trainers. O 
afastamento social acelerou o uso de ferramentas digitais, porque muitas pessoas estão 
treinando em casa, a partir destes recursos. Com maior ou com menor qualidade, com 
mais ou menos conteúdo, essa é uma forma de, minimamente, atender os clientes. 

Aposta nas 
aulas virtuais
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Em alguns grupos virtuais, empresários 
de várias partes do mundo começam a 
debater sobre estratégias de reabertura 
das academias. Pode parecer cedo para 
o otimismo, mas o fato é que esse dia 
vai chegar. Será preciso criatividade, 
inovação, ações de comunicação e 
marketing para trazer todos de volta. 
A boa notícia é que muitas pessoas 
estão experiemntando treinar em 
casa e isso pode ser um sinal de novas 
oportunidades para as academias. 

“Alguns empresários estão pensando 
em medidas para facilitar o retorno 

dos clientes, assim que as academias 
tiverem permissão para voltar a 
funcionar. Produzir máscaras de 
tecido para distribuir a cada um 
dos alunos, informando que só será 
permitido treinar com elas; dispor 
de um funcionário na recepção que 
possa orientar a cada um que entrar a 
passar álcool gel nas mãos são algumas 
das ideias. Será preciso criarmos um 
ambiente de credibilidade e vantagens 
para que as pessoas se sintam seguras a 
voltar, o quanto antes, aos treinos. É um 
desafio imenso”, diz Monica Marques.

Mudanças no  
estilo de vida

Estratégias para  
reabertura 

Na China, uma recente pesquisa mostrou 
que as pessoas têm experimentado 
mudanças no comportamento e no estilo 
de vida. Novos hábitos: as pessoas estão 
lavando as mãos com mais frequência, 
apresentado melhor qualidade no sono e 
praticando mais atividade física. 

A Organização Mundial da Saúde - OMS 
tem atribuído a prática de exercícios 
ao aumento da imunidade, o que é um 
estímulo a mais. A organização tem 
feito campanha para que as pessoas 
se mantenham ativas, mesmo durante 
a pandemia. A Unidade de Atividade 
Física da OMS tem compartilhado 
materiais para ajudar pessoas de todas as 
idades e habilidades a se movimentarem 
mais – mesmo que estejam a maior parte 
do tempo em casa. 

Muitas pessoas passaram a treinar por 
motivos variados: têm medo de engordar, 
uma vez que ficar em quarentena 
aumenta as chances de comer mais, ou 
porque movimentar o corpo ajuda a 
passar o tempo, ou ainda para baixar 
o nível de ansiedade e também por ser  
extremamente prazeroso e divertido. E 
ainda faz muito bem à saúde geral.  

As academias podem ser grandes aliadas 
para manter as pessoas em suas rotinas 
de atividades físicas, tanto no período 
de quarentena – disponibilizando 
aplicativos, treinos virtuais, videoaulas, 
e orientando seus clientes a participarem 
das mais diversas modalidades –, como 
depois que a pandemia passar. O setor 
de fitness tem tudo o que é preciso para 
atrair às academias essas pessoas que 
começam a experimentar o lado positivo 
e os benefícios das mudanças de hábito.
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Fonte:  
Kantar Health
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PATROCÍNIO MASTER

Patrocinadores

newfi tness.com.br

lifefi tness.com.br casadofi tness.com.br

br.matrixfi tness.com gympass.com

Apoiadores

Membros

fi tnessbrasil.com.br 

fl oty.com

shoppingdasacademias.com.br

marketingdeacademia.com.br

metodologiagb.com.br

listenx.com.br ppa.com.br 

www.pactosolucoes.com.br 

w12.com.br
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