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Modelo de Comissões
Este é um dos modelos mais comuns de trabalho em Portugal. Modelo em que 
o cliente paga o serviço de treino personalizado ao ginásio e depois o ginásio 
paga-te uma percentagem desse valor ou uma percentagem sobre o valor do 
treino dado. 


• O cliente paga ao ginásio e tu recebes uma comissão;


• Normalmente é a regime de prestação de serviços;


• Podem haver locais com percentagens variáveis consoante a performance;
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Prós
• Normalmente neste modelo o ginásio oferece-te horas fixas de trabalho como, rotas, aulas de grupo, 

avaliações, reavaliações, etc.


• Modelo em que tens uma equipa e estrutura por trás que está interessada no teu crescimento de 
faturação, uma vez que se tu cresceres significa que também estás a dar mais a ganhar ao ginásio. 


• Normalmente são locais que apostam muito em formação interna gratuita;


• Podes ter maior volume de oportunidades reativas na angariação;


• Dependendo das percentagens é possível construir um bom rendimento mensal;


• Entre: 700€ (Low Performers) e 3000€ (Top Performers)*

* Valores meramente especulativos, podem variar para cima ou para baixo



Contras
• A precificação é feita pelo ginásio e é fechada;


• O cliente paga ao ginásio primeiro e só depois o ginásio te paga a ti;


• Tens menos controlo sobre algumas variáveis do teu negócio;



Porque pago uma comissão?
A comissão que pagas ao ginásio é como se fosse a tua contribuição para:


• Os custos básicos do ginásio, como água, luz etc;


• Custos pela tua formação e apoio no negócio;


• Garantia de volume de oportunidades (Pessoas para avaliar e reavaliar, etc.)


• E, obviamente à parte disto é uma fonte secundária de rendimento para o 
ginásio. 




Como funcionam os sistemas de remuneração?

• Comissão fixa;


• Comissão variável.

Podem existir vários sistemas de remuneração dependendo da marca onde irás 
trabalhar, no entanto deixo-te dois que são muito comuns encontrar dentro dos 
modelos de comissão:



Comissão fixa
Na comissão fixa é definida uma percentagem fixa que fica para o Personal 
Trainer e a percentagem que fica para o ginásio sobre o valor total faturado 
por cliente ou sobre o valor do treino dado.


• Por exemplo, o cliente paga 160€ por mês, o ginásio fica com 50% do valor e 
o Personal Trainer fica com os outros 50%.


• No caso de percentagem por treino, 160€ são 4.33 treinos por mês, significa 
que o valor hora são 36,95€ se a percentagem for 50% irás receber 18,47€ 
por treino dado. 


Atenção que a estes valor haverá sempre os imposto tanto para o ginásio como 
para o Personal Trainer. 



Comissão variável
Nas comissões variáveis normalmente o que acontece é que existe uma progressão 
na percentagem recebida pelo Personal Trainer consoante a sua performance. 


Este é um modelo de comissão encontrado em muitos ginásios, em que o objetivo 
é compensar mais aqueles Personal Trainers que conseguem ter um melhor 
rendimento.


• Normalmente definido por níveis;


• São colocados targets de equipa e targets individuais; 


• Os targets normalmente são contabilizados em horas vendidas. 



Como funciona a contabilização de horas vendidas?
Em média os meses têm 4.33 semanas. Quando por exemplo, um ginásio cobra uma 
mensalidade de PT ao sócio onde o mesmo tem direito a 1 sessão semanal significa 
que ao fim de 3 meses poderás de dar mais uma sessão a esse cliente.


• Quando vendes uma mensalidade de PT 1x60 adicionas 4.33 horas ao teu target, 
adicionas essas horas em todos os meses que o teu cliente estiver a pagar;


• E se forem packs? Os packs fazemos a conta certa, se o cliente comprar um Pack 
de 8 sessões de 60 minutos significa que vais adicionar 8 horas ao teu target.


Nota: Este é apenas um modelo de contabilização de target, dependendo dos 
ginásios e das suas regras internas podem haver formas diferentes.



Let’s go! 🚀


