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Precificação para Personal Trainer
Presencial & Online

Prof. Cauê La Scala Teixeira, M.Sc., Ph.D.

Conteúdo do curso

• Personal training presencial
– Fatores básicos para determinação do preço

• Custo, margem percentual de lucro, valor percebido

– Fatores complementares para determinação do preço
• Frequência, prazo, escalabilidade, média de preço, público, habilidade de venda

• Personal training online
– Fatores básicos para determinação do preço

– Fatores complementares para determinação do preço
• Suporte, trabalho intelectual

Estudos complementares

LIVRO IMPRESSO



17/08/2020

2

Estudos complementares

CURSO ONLINE

Estudos complementares

PROFISSIONAIS

Luiz Domingues Rafael Miranda Givanildo Matias

Material de apoio

• Calculadora de preço

• Estudos
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contato@caueteixeira.com.br

www.caueteixeira.com.br

Cauê La Scala Teixeira

@cauelascala

“Tudo posso Naquele que me fortalece” (Fl. 4:13)

Canais de comunicação

Precificação para Personal Trainer
Presencial & Online

Personal training PRESENCIAL

Quanto cobrar pelo serviço presencial?

• Fatores básicos que devemos considerar?

1. Custo
• Qual é o meu investimento para oferecer o serviço?

• Quanto custa a minha hora trabalhada?

2. Margem percentual de lucro

• Quanto eu pretendo lucrar com isso?

• Qual é o percentual aceitável de lucro para o meu tipo
de serviço?
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O custo da hora do Personal Trainer

Custo médio da hora trabalhada no país

~R$22,00

Quanto lucrar?

• Custo

– R$22,00

• Preço

– 100% de lucro: R$44,00

– 200% de lucro: R$66,00

– 300% de lucro: R$88,00

– 400% de lucro: R$110,00

– 500% de lucro: R$132,00

↑ valor agregado

↑ valor percebido

Valor percebido

• Fatores mais considerados pelos clientes

1. Conhecimento técnico
• Fator mais relevante para contratação

• Capacidade de resolução de problemas específicos

• Provas sociais

2. Atendimento

• Fator mais relevante para manutenção

• Experiências positivas que superam expectativas
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Quanto cobrar pelo serviço presencial?

• Fatores complementares que devemos
considerar?

1. Frequência da prestação de serviços

• Quantas vezes por semana eu atendo?

2. Prazo de contratação
• Por quanto tempo estou assegurado?

3. Escalabilidade

• Qual o meu limite de faturamento?

Quanto cobrar pelo serviço presencial?

• Fatores complementares que devemos
considerar?

4. Média de preço

• Qual o preço praticado no mercado?

5. Público alvo
• Qual potencial financeiro do meu público?

6. Habilidade de venda

• Eu pagaria o que eu cobro?

Frequência

• Quantidade semanal de dias de atendimento
e/ou de prestação do serviço

1. Frequência baixa → preço + alto

2. Frequência alta → preço + baixo

3. Serviço híbrido → preço intermediário

• Atendimento com frequência baixa + prescrição para os
demais dias



17/08/2020

6

Prazo

• Tempo assegurado de prestação do serviço

1. Prazo pequeno → preço + alto
• Ex. cliente eventual (TAF, pré-temporada, período de

férias)

2. Prazo extenso → preço + baixo

• Ex. cliente habitual

Escalabilidade

• Limite de faturamento na hora trabalhada

1. Escalabilidade baixa → preço + alto
• Ex.: atendimento 1x1

2. Escalabilidade alta → preço + baixo

• Ex.: small groups

Média de preço

• Preço praticado na sua região de atuação

Domingues Filho et al. (no prole)
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Público alvo

• Pessoas em condições e dispostas a pagar pelo
serviço

Rendimento domiciliar per capita 2019 (IBGE)

Habilidade de venda

• Cérebro racional vs. Cérebro emocional

Precificação para Personal Trainer
Presencial & Online

Personal training ONLINE
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Quanto cobrar pelo serviço online?

• Fatores básicos que devemos considerar?

1. Custo
• Redução de custos, permitindo readequação de preços

2. Margem de lucro

3. Valor agregado/percebido

Quanto cobrar pelo serviço online?

• Fatores complementares que devemos
considerar?

1. Suporte

• Qual o nível de suporte que eu ofereço?

2. Escalabilidade
• Qual o meu limite de faturamento?

3. Trabalho intelectual

• Qual é a exigência de trabalho “pensante”?

Suporte

• Nível de assistência que você oferece ao cliente

1. Suporte baixo → preço baixo
• Ex.: prescrição de planilha com base em anamnese via

formulário digital ou e-mail; grupo de desafio no
whatsapp

2. Suporte médio → preço médio

• Ex.: consultoria/assessoria online com contato mais
frequente (ex.: semanal)

3. Suporte alto → preço alto
• Ex.: aula ao vivo por vídeo-chamado; mentoria
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Escalabilidade

• Limite de faturamento na hora trabalhada

1. Escalabilidade baixa → preço + alto
• Ex.: atendimento 1x1 (videochamada)

2. Escalabilidade alta → preço + baixo

• Ex.: small groups (videochamada); aplicativos e
plataformas de assinatura

Trabalho intelectual

• Trabalho intelectual vs. trabalho físico

1. Trabalho intelectual baixo → preço + baixo
• Ex.: 1 hora dedicada ao atendimento via vídeo-

chamada

2. Trabalho intelectual alto → preço + alto

• Ex.: 1 hora dedicada a elaboração de uma planilha
mensal de treino

Precificação para Personal Trainer
Presencial & Online

Bônus
Perguntas e respostas
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Dúvidas comuns

• As taxas cobradas por academias devem ser
embutidas no preço?

• Quanto cobrar no home personal training?

• Como cobrar sessões com menos de 1h (ex. 20
minutos)?

• Como ofertar descontos sem comprometer os
lucros?

Precificação para Personal Trainer
Presencial & Online

Bônus
Perguntas e respostas


