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Modelo de Rendas
Este é um modelo também bastante comum de encontrar no mercado em 
Portugal.


• Tu pagas uma renda ao ginásio, és livre de fazer o teu negócio, utilizar as 
suas instalações e equipamentos;


• Neste caso o cliente paga-te o serviço de Treino Personalizado diretamente a 
ti; 


• Os valores das rendas variam de marca para marca. 



Personal Trainer
Cliente

Ginásio

Paga o serviço de Treino Personalizado diretamente ao Personal Trainer

Paga uma renda ao ginásio 

Paga uma mensalidade ao ginásio



Prós
• És 100% dono do teu negócio;


• Tens controlo sobre o preço que queres cobrar (Alguns ginásios colocam um valor/hora 
mínimo que deve ser cobrado);


• Volume de pessoas dentro do espaço para fazer a angariação;


• Se fores proativo na angariação podes construir um rendimento muito acima da média.


• Entre: 700€ (Low Performers) e 5000€ (Top Performers)*

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



Contras
• Começas com um saldo negativo (A renda), o primeiro objetivo será chegar 

ao Break Even, só após esse ponto começas a trabalhar para o lucro;


• Menos fontes de angariação reativas (em alguns casos);


• Menor apoio por parte da estrutura/ equipa (em alguns casos);


• Exige maior auto-disciplina na gestão do negócio;


• Em alguns casos apenas podes desempenhar as funções de Personal Trainer, 
noutros até podes ter outras funções dentro do clube como dar aulas de 
grupo e fazer sala de exercício, aqui vai depender de marca para marca. 



Porque pago uma renda?
• Porque é a forma de poderes realizar o teu negócio;


• O ginásio não cobra nada ao cliente pelo serviço de PT, portanto para o 
ginásio as rendas são a sua fonte de faturação relacionada com o PT;


• Para suportar os custos da utilização do espaço e materiais;


Neste campo acaba por ser muito semelhante ao modelo de comissão, no 
entanto em vez de deixares parte daquilo que faturas com o ginásio, pagas uma 
renda fixa. 




Como funcionam os sistemas de remuneração?
O cliente paga-te diretamente a ti. És tu o responsável por receber os 
pagamentos, realizar a faturação diretamente ao cliente pelo serviço prestado, 
etc. 



Let’s go! 🚀


