
 

 

Academia Foguete fecha negócio com Venture Builder  

A Academia Foguete, maior case da atualidade no mercado fitnes, já está se movimentando 

para alavancar seu crescimento em 2022 e tornar-se uma plataforma muito maior do que já é. 

Fundada pelo empreendedor e educardor físico Ricardo Lapa, a Academia Foguete acabou de 

fechar parceria com Marcelo Smarrito, através de suas iniciativas de projetos digitais. 

Conhecido por turbinar marcas exponenciais e negócios digitais como BTFIT (onde foi CEO), 

PicPay, ONDA, ONSET (Ex DODGER) e Crossfit Crown, Smarrito avaliou a Academia Foguete 

como uma das maiores iniciativas de fitness online do Brasil e a maior academia ao vivo do 

mundo.“Tivemos a percepção de vanguarda e inovação da Academia Foguete e por isso fomos 

atrás para investir”, conta Marcelo Smarrito, sócio da empresa e com vasta experiência no 

mercado financeiro. “Nosso primeiro passo é ir ao mercado para buscar um CEO que cuide de 

toda gestão da plataforma”, explica Smarrito, e com isso, o fundador e controlador Ricardo Lapa 

passará a focar estritamente em conteúdo atuando como diretor técnico da Academia Foguete. 

Com um modelo de receita recorrente e uma audiência fabulosa, a academia de Ricardo Lapa 

está sendo preparada para surpreender mais uma vez. “O Brasil é uma potência mundial no 

ranking de quantidade de academias de tijolo, mas nesse mundo online, conseguimos construir 

algo muito mais escalável e democrático!”, explica Ricardo Lapa, que já investe há 10 anos em 

estratégias digitais no mercado fitness.  

 

Em julho de 2021, a SmartFit fez a primeira oferta de ações no mercado de academias brasileiro, 

e logo na sequência, e previsto para esse ano ainda, a rede de academias Bluefit também planeja 

levantar cerca de 450 milhões de reais em uma oferta pública inicial de ações. “O mercado de 

Fitness no Brasil ainda tem uma elasticidade gigantesca. Além da consolidação e crescimento 

natural do mercado, 40% da população brasileira é sedentária. Entendemos que o caminho 

digital, é o melhor atalho para mudar esse cenário.”, afirma Smarrito. 

SOBRE MARCELO SMARRITO 

Desde 2012 Marcelo Smarrito (https://www.linkedin.com/in/marcelo-smarrito-b987a722/),  as suas iniciativas 
tem na sua essência dois focos estratégicos principais: investir em StartUps exponenciais nas 
áreas financeira, saúde e bem-estar e fitness ou ajudar empresas de bilhões de faturamento e 
milhões de clientes a pensarem como se StartUps fossem. Smarrito hoje tem participação 
estratégica e societárias em diversas StartUps com características exponenciais e management 
team diferenciado. Adquiriu profundo conhecimento da Lei do Bem - MCTI (Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação) e já coleciona diversos projetos beneficiados e implantados com 
esta ferramenta fiscal. Alguns endereços de referência: BTFIT (Grupo BodyTech - https://bt.fit/pt/#), 
PicPay (https://picpay.com/site), ONDA (Banco de Formosa – Argentina - https://siempreonda.com), ONSET 
(ecommerce esportivo - https://www.onsetfitness.com.br) e Crossfit Crown (maior rede de CrossFit da 
America Latina - https://crownbrazil.com.br). 
  
 

https://www.linkedin.com/in/marcelo-smarrito-b987a722/


SOBRE ACADEMIA FOGUETE 

A Academia Foguete hoje é conhecida por mais de 50 mil alunos espalhados pelo mundo e 
considerada a maior academia de fitness online na América Latina também pelo unicórnio 
Hotmart (maior plataforma de cursos online do Brasil). A Academia Foguete vem liderando o 
ranking de cursos mais vendidos na plataforma. O fundador Ricardo Lapa enxergou a 
oportunidade de fazer bons negócios trazendo um novo conceito de “treino em casa”, 
investindo mais de 1 milhão de reais em um estúdio digital exclusivo para melhorar e humanizar 
a interação com seus alunos. O sucesso, além da enorme quantidade de clientes, trouxe grandes 
patrocinadores, artistas, atletas profissionais e influenciadores. “É a maior e melhor sala de aula 
do mundo! São mais de 500 pessoas em cada aula numa dinâmica muito divertida. Elas 
interagem no telão durante as aulas ao vivo e todos recebem orientações, dicas e apoio no que 
for preciso em todas as modalidades”, conta Lapa. Entre seus alunos há nomes influentes como 
de Chay Suede, João Vicente, Marcelo Serrado, Tiago Martins, Bruna Griphao, Isabella Santoni, 
Marina Moschen, Rachel Apollonio, Fernanda Nobre, Nathalia Guitler do futevôlei brasileiro, 
Maria Clara do nado sincronizado brasileiro, Bruna Wurts da patinação artística brasileira e 
Amanda Godoi, entre outros. A Academia Foguete tem mais de 170 aulas ao vivo por mês, de 
funcional, força, dança, yoga, luta, circuito, método Lapa Team e Cross, além de um inventário 
de treinos gravados para as pessoas fazerem exercícios, on demand, em casa ou dentro de uma 
academia. Os professores da Academia Foguete trazem um estilo de vida saudável, leve e 
equilibrado, com uma comunicação digital humanizada, cheia de humor e, muitas vezes, ao lado 
de grandes influenciadores brasileiros. Nas aulas, ratificam a importância essencial da atividade 
física como rotina regular, e assim, convencem que um treino em casa pode ser tão eficiente 
quanto dentro de uma academia. “Durantes as aulas da Academia Foguete a grande maioria 
dos alunos mantem a câmera ligada, sem ter vergonha de si mesmo, sem preocupação com 
comparações, porque reunimos as pessoas pela saúde e não apenas por estética. Estamos todos 
na mesma tela nos apoiando e nos divertindo”, conclui Lapa.  
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