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Precificação
É um dos pontos onde mais Personal Trainers sentem dificuldades, quer seja no 
online, quer seja no presencial.


No caso do online pode levar a que muitas vezes a precificação não esteja de 
acordo com o valor que entregas, maioria das vezes está abaixo. O que leva 
muitas vezes à desmotivação, muito trabalho para pouco retorno.


Nesta aula vou passar-te um modelo de precificação que te irá ajudar a resolver 
este problema para sempre e ainda o vais poder ajustar à tua realidade sempre 
que quiseres.



Modelo de precificação 
progressivo
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O modelo de precificação progressivo 
• É um modelo bastante comum em produtos online;


• As pessoas pagam com base nas funcionalidades que mais precisam;


• Normalmente são apresentados em 3 ou 4 níveis de produtos.



EXEMPLOS
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CANVA
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ZOOM
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BASIC

MAIS POPULAR 

GOLD
DIMOND

• Plano de Treino Semanal


• Acompanhamento 24/7


• Chamada via ZOOM de 15 min 
quinzenal


• Aconselhamento Alimentar


• Acesso ao grupo privado de alunos

• Plano de Treino mensal


• Acompanhamento 
Quinzenal


• Acesso ao grupo 
privado de alunos

50€/mês

123€/mês
350€/mês

• Plano de Treino Semanal


• Acompanhamento 24/7


• 1 Treino Acompanhado via 
ZOOM de 30 min 
quinzenal;


• Plano Alimentar


• Acesso ao grupo privado 
de alunos

Acompanhamento Online



Como precificar cada um dos 
produtos?

9



Precificação
1. Define o teu valor/hora base;


2. Quanto tempo tens de investir para completar cada um dos pontos que 
incluíste nos teus produtos?


3. Soma o tempo total por mês de cada um dos pontos e verifica o preço por 
mês de cada produto.
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Exemplo Precificação
A: Imaginando que em um dos teus produtos tens 15min de acompanhamento via Zoom o 
teu valor/hora base são 40€. Significa que só neste acompanhamento irias cobrar 20€/mês;


B: Imaginando que demoras 30 min a fazer um plano de treino individualizado, em média, e 
neste pacote tens um plano semanal para fazer: 4 planos * 30 min = 2h = 80€/mês.


C: Se juntares o A e o B no mesmo pacotes: 


4 planos * 30 min = 80€ 


15 min de acompanhamento via ZOOM quinzenal = 20€ 

TOTAL = 100€/mês



MUITO OBRIGADO! 🤩
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