
Pedro Dores Outubro - 2020

Key Points na abertura de um 

Estúdio



Pedro Dores Outubro - 2020                                                            Key Points na abertura de um Estúdio

▪ Tipo de Negócio 
Estúdio Privado Vs Aberto ao Público

Exclusivo PT vs Serviços complementares, Aulas de Grupo

Trabalhar Sozinho vs Equipa ou aberto a 3ºs


▪ Espaço Necessário 
Quando maior o negócio, mais difícil de encontrar o espaço, aumento dos custos fixos, 
importa considerar todas as variáveis.
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▪ Tipo de Equipamento 
Equipamento premium? Treino Funcional? 2ª mão? Quantas pessoas a trabalhar? 
Aulas de Grupo? Que tipo de Aulas?


▪ Localização 
Com base no tipo de negócio que querem montar, devem fazer a melhor escolha. Uma 
boa localização representa 50% do sucesso do projeto;
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▪ Estacionamento 
Será um fator determinante? É necessário?


▪Obras 
Necessárias? Alugar um espaço já preparado? Excelente oportunidade vs investimento 

elevado em obras?


▪ Licenciamento 
Apenas se fecham contratos, depois de garantir a viabilidade do licenciamento
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▪ Financiamento 
Qual o investimento necessário e qual a fonte?


▪ Estrutura de custos 
Tenho os custos detalhados ao mais pequeno pormenor? Não podem existir 
SURPRESAS!!!


▪ Fontes de Faturação 
Tipo de negócio vs Possibilidades de Faturação
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Definição: Ponto onde os custos (Variáveis e Fixos) igualam as receitas, 

ou seja ponto de equilíbrio onde as empresas deixam de ter prejuízo. 



Pedro Dores Outubro - 2020                                                             Break Even – A bússola do Sucesso



Pedro Dores Outubro - 2020                                                             Break Even – A bússola do Sucesso

Como Calcular: ▪ Quais os meus custos fixos? 
▪ Custos variáveis? Existem? Suplementos; Consignação; Sub – 

arrendamento. 
▪  Quais as fontes de Receita?  
▪ Exemplar de registo nos documentos de apoio. 
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Caso não existam custos variáveis (receitas secundárias), encontramos o break-even na 

relação entre os custos fixos e o número de clientes necessário para atingir o valor de ZERO 

EUROS de prejuízo.  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Custos Fixos 

Custo fixo é um custos independente do nível de atividade da empresa. Qualquer que 
seja a quantidade produzida ou vendida 

Principais 
▪Renda

▪Empréstimos

▪Energia/Gás e água

▪Seguros
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Principais 
▪Vencimentos (dependendo do modelo de negócio)

▪Contabilidade

▪Software de Faturação

▪Telecomunicações

▪Condomínio
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Custos Variáveis 

 São custos que variam segundo o volume de vendas ou de produção 

Principais 
▪Suplementos

▪Roupa de Fitness

▪Honorários com serviços complementares




Pedro Dores Outubro – 2020                                                             Projeção de Despesas e Faturação 

Faturação Principal 

Entrada monetária que é proveniente do core business da empresa, ou seja da sua 
atividade principal. 

Receitas Principais 
▪Serviço de Treino Personalizado

▪Aluguer do espaço a outros PT´s

▪Mensalidades de sócios
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Faturação Secundária 

Entrada monetária que é proveniente de serviços complementares à atividade principal. 

Receitas Secundárias 
▪Aulas de grupo avulso

▪Subaluguer de gabinetes 

▪Venda de suplementos

▪Venda de roupa

▪Venda de Merchadising
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▪ Capital Próprio 
Financiamento a Recursos sejam eles próprios, de família, amigos ou parceiros que estão 
dispostos a investir


▪ Empréstimo Bancário 
Financiamento com taxas mais baixas e duração mais prolongada, é necessário um 
business plan (analisar documento de apoio) a justificar o negócio e o investimento. 
Habitualmente está disponível para empresas já com alguns anos e resultados no 
mercado.
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▪ Crédito Pessoal 
O crédito aos consumidores é um contrato de crédito celebrado com particulares, sem 
fins comerciais ou profissionais, pelo que não é necessário justificar o fim do dinheiro.


▪ Leasing Equipamento 
É uma operação de financiamento que consiste na cedência de utilização de um 
determinado bem por parte de uma Locadora (Banco) a um Cliente (locatário), durante 
um período de tempo, mediante o recebimento de uma renda.
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▪ Hipoteca 
Contrato através do qual um devedor ou um terceiro afetam especialmente os bens 
imóveis ou direitos reais sobre eles como garantia para o cumprimento de uma 
obrigação.


▪ Linhas de Apoio – IAPMEI 
Apoiar a criação de empresas e o desenvolvimento de novos negócios, por empresas de 
Micro dimensão, na fase inicial do seu ciclo de vida através de financiamento bancário, 
com garantia mútua.
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Considerações 
▪Ser cauteloso na análise das possibilidade de financiamento, pois por vezes o 

dinheiro mais fácil é o mais caro 


▪Ter em consideração que mesmo com possibilidade de financiamento fácil, os 

custos de investimento deve ser sempre reduzidos


▪Negociar sempre um período de carência (6 a 12 meses)


▪Considerar um valor de fundo de maneio para apoiar o arranque no negócio
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