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Foi-se o tempo em que montar um Home Gym era um sonho inacessível, exclusivo para pro-
fissionais de musculação, em casas grandes e com altos investimentos. 

O desenvolvimento dos programas de treinamento e da mentalidade fitness universalizou o 
treino para além do “puxar ferro”. A necessidade da prática regular de atividades físicas que já 
foi restrita aos nichos de marombeiros e atletas, hoje é geral. Você pode conhecer quem não 
faça exercícios, mas duvido que conheça alguém que negue a importância deles para a saúde 
e estética. 

Mas como conciliar a  necessidade de malhar, treinar, de se manter ativo, com as outras várias 
obrigações cotidianas que nos limitam em tempo, espaço e recursos? 

Este guia vai te ajudar a entender porque cada vez mais pessoas buscam o home gym como 
solução para saúde e beleza, gastando menos e economizando tempo. 

E mais, se você também deseja ter o seu próprio Home Gym, encontrará nas próximas pági-
nas várias informações e dicas para planejar e realizar este sonho.

INTRODUÇÃO
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O QUE É UM HOME GYM
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Antes de mais nada é importante que você entenda que Home Gym é o seu espaço pessoal 
de treino. Pode ser um quarto do seu apartamento ou da sua casa, sua garagem, um espaço 
do seu escritório ou até do seu jardim.

Com esta consciência você é capaz de entender que montar um home gym está ao alcance 
de qualquer pessoa.

Um home gym não é um projeto específico, 
um modelo fechado que necessariamente deva 
ter este ou aquele equipamento (ex.: barras e 
anilhas). Afinal, se os boxes funcionais, as aca-
demias, os studios e os centros de treinamento 
são diferentes, por que o home gym seria um 
modelo único?

A ideia é justamente a oposta. Home gym é uma 
solução que possibilita personalizar projetos fit-
ness, dentro dos limites de espaço e investimen-
to de cada pessoa. É a otimização do ambiente e 
do orçamento que você dispõe para suprir a sua 
necessidade e cumprir a sua meta fitness.
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POR QUE UM MONTAR 
HOME GYM
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Antes mesmo de 2020, quando a pandemia impôs ao mundo uma rotina de treino em dis-
tanciamento social, o número de home gyms já crescia nos principais mercados. Diante da 
demanda crescente, as principais marcas fitness aumentaram seus investimentos para criar 
soluções que otimizam espaço e investimento para os treinos. E a otimização é a principal 
razão para você ter o seu próprio home gym.

É uma necessidade

Para Cooper Mitchell, profissional especialista em reviews de equipamentos e acessórios, ter 
um home gym é mais do que um simples desejo, é uma necessidade. Coop defende que ter 
o seu próprio home gym otimiza o seu tempo e o seu dinheiro, gerando benefícios de curto, 
médio e longo prazos.  

Otimiza seu tempo/treino

A primeira e mais óbvia vantagem de ter um home gym é a otimização do seu tempo. Esta-
mos todos de acordo que na correria dos dias atuais tempo é um bem cada vez mais escasso 
e valioso. Não é atoa que diariamente as pessoas lamentam falta de tempo para realizar tare-
fas, descansar ou se divertir. 

Mas como um home gym economiza e otimiza o seu tempo?
 • disponível 24/7;

 • não perde tempo com deslocamento de ida e volta para o box/academia. Ex.: 15 
minutos de deslocamento para ir + 15 minutos de deslocamento para voltar;

 • dispensa o tempo de preparação da mochila e shakeira;

 • o treino começa na hora que você quer e pode, não em horários fixos. Ex.: sua 
aula está marcada para 19hs, mas você foi direto do trabalho e chegou às 18h30 no box. Neste 
caso terá de aguardar 30 minutos para começar a treinar; 

 • permite ajustar o seu treino ao tempo disponível em dias específicos. Ex.: em 
determinado dia você não dispõe de 1h30 para treinar (1h de treino + 30min para ir e voltar da 
academia), mas tem 25 minutos sobrando na sua rotina. Neste caso você faz um treino de 25 
minutos que seria impossível realizar no box ou na academia e se mantém ativo;

https://www.garagegymreviews.com/about-us.php
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 • permite fracionar o treino em horários diferentes do dia para formar um treino diá-
rio completo. Ex.: você encontrou disponível 30 minutos no turno da manhã e 30 minutos no 
turno da noite. Neste caso você faz a parte de técnica ou força pela manhã  e o wod no perío

do noturno, formando um treino completo naquele dia;

 • permite que você cumpra o intervalos prescritos no treino sem distrações e não 
precisa dividir o uso de equipamentos;

 • permite que você cumpra programas de treinamento personalizados. Ex.: as aulas 
do seu box/academia são de 1h de duração, mas você deseja seguir um programa é de 1h30 
de treino diário.

Todo este tempo que ganha com o home gym, você pode investir na família, no trabalho, cui-
dando de si e dos seus relacionamentos.

Economiza seu dinheiro

Muita gente que sonha em ter um home gym pensa que é caro e por isso nem avalia a viabili-
dade do projeto. Mas você já parou para calcular os custos do treino em uma academia tradi-
cional?
 • mensalidade. (A maioria dos equipamentos do seu home gym terão durabilidade 
superior 10 anos);

 • custos de deslocamento (gasolina, uber, ônibus, estacionamento);

 • aquela calça/bermuda/blusa/camiseta da última coleção que você comprou pra 
se destacar no treino; 

 • toda a família pode treinar sem custo adicional por pessoa; 

 • além da economia ao longo dos anos, como proprietário do equipamento, você 
pode vender (cash back) aquele que não usa ou quer trocar e reaver parte do dinheiro investi-
do.  

Para ver em números quanto representa a economia alcançada com um home gym, leia o 
capítulo Quanto custa montar um home gym.
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Seu Home Gym, suas regras

Outra grande vantagem de montar um home gym é que é o seu espaço. No seu espaço 
você quem define e aplica as regras:

Limpeza (controle sanitário)

A última vantagem que destacamos de ter o seu próprio home gym 
não parecia tão óbvia até a ocorrência da pandemia de Covid-19. Não 
temos como ignorar o crescimento do número de home gyms a partir 
da pandemia. Este assunto inclusive foi objeto de artigo próprio da sé-
rie que relaciona a pandemia com o crescimento do universo fitness.

De fato, no home gym além da autonomia para controlar quando 
higieniza o espaço, você tem controle de quem acessa e mais infor-
mações sobre as possibilidades de riscos sanitários.

• treinar sem camisa ou de rou-
pa de banho;

• a playlist da sua escolha;

• controle de limpeza e higiene;

• quanto e onde está o magné-
sio;

• como definir a estação de 
equipamentos;

• Petfriendly.

https://www.pood.com.br/blog/pandemia-acelera-crescimento-dos-home-gyms/
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QUEM NÃO DEVE MONTAR 
UM HOME GYM
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O fato de que montar um home gym está ao alcance de qualquer pessoa não quer dizer que 
toda pessoa deve montar um home gym. Não mesmo!

Existem várias vantagens de ter o seu próprio home gym que veremos a seguir em Por que 
montar um Home Gym. Mas também existem desvantagens. E vamos começar pelos contras:

Menos socialização

Sem dúvida um dos maiores valores do treino em estabelecimentos comerciais é a socializa-
ção. Não é por menos que os modelos modernos de treinamento funcional trabalham a forma-
ção de comunidade como um dos princípios básicos para o sucesso do negócio.

Numa realidade de home gym, por mais que você reúna ou agregue frequentemente parceiros 
de treino no seu espaço, a perda em socialização é inevitável.

Mais disciplina

Além da socialização que cria compromissos mútuos de engajamento no treino, no box você 
tem a presença do coach e uma aula com horário para começar e terminar. Este ambiente é 
extremamente propício para manter treinando mesmo as pessoas menos disciplinadas. Para 
a maioria das pessoas o constrangimento de sair no meio da aula é maior que a vontade de 
parar pelo cansaço.

No seu home gym você geralmente não terá este constrangimento. Sua maior motivação para 
continuar suando é a sua disciplina e a sua mentalidade.

Ou seja, se você depende do convívio e da motivação proporcionados pela comunidade para 
treinar, o home gym não é sua melhor opção.
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DICAS PARA MONTAR 
UM HOME GYM
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Antes de sair comprando equipamentos que não sabe se realmente irá usar, leia as dicas que 
reunimos para te ajudar na montagem do Home Gym ideal para você.

 1. Respeite o limite do seu espaço

A montagem do seu Home Gym não começa pela definição dos equipamentos que você so-
nha em ter. Começa pela definição do seu espaço disponível.

De nada adianta o desejo e a disponibilidade de orçamento para comprar um rig de 4,50 mts 
para escalada de corda se o seu pé direito tem só 2,5 mts de altura.

Para respeitar o seu limite de espaço você deve considerar tanto a área de treino quanto as so-
luções para guardar os equipamento. Um projeto bem elaborado certamente otimiza sua área 
e permitirá a experiência mais completa de treino possível para o seu espaço. 

Você já encontra no mercado brasileiro várias opções de estruturas e equipamentos projetados 
para otimizar o seu espaço. Rigs e GHD retráteis, barras de pull up, caixas e barras compactas, 
suportes de guarda de equipamentos de parede.

 2. Defina suas prioridades (respeite seu orçamento)

Tenha certeza de que independente do seu limite ser baixo ou alto, você pode ter o seu próprio 
Home Gym! Para isso você deve respeitar o seu orçamento disponível.

Respeitar o seu orçamento orienta o que, por que e quando comprar. Exemplo: Com 8 mil 
reais você pode comprar um remo ergômetro, e com um remo ergômetro você pode fazer um 
tipo de exercício: remada simulada. Mas com os mesmos 8 mil você compra rack + barra de 
pull up + conjunto de barra e anilhas + kettlebells + halteres + medicine balls e outros acessó-
rios. Eu concordo que todos nós queremos ter um remo, mas definitivamente o segundo com-
bo de equipamentos te dará muito mais alternativas de treino.

 3. Comece pelo básico

É natural que o seu sonho seja o Home Gym mais completo possível. Com vários equipamen-
tos e acessórios desde os mais básicos aos mais avançados e exclusivos. 

Como vimos o home gym começa pelo projeto e não pelas compras. Você já definiu seu es-
paço e conhece o limite do seu orçamento. É hora de começar a executar o seu sonho. Não 
vacile: comece pelo básico!

https://www.pood.com.br/power-rack-retratil-curto.html#.X0R9BchKiUk
https://www.pood.com.br/ghd-retratil-pood-fitness.html#.X0R9FMhKiUk
https://www.pood.com.br/catalogsearch/result/?q=barra+de+pull+up
https://www.pood.com.br/caixa-para-salto-plyo-box-pood-otimizada.html#.X0R9JshKiUk
https://www.pood.com.br/squat-rack-pood.html#.X0SWNshKiUk
https://www.pood.com.br/catalogsearch/result/?q=medicine+ball
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Começar pelo básico não é começar pelos itens mais baratos (sobre equipamentos baratos 
veremos no item seguinte). Começar pelo básico significa priorizar equipamentos e acessórios 
que te darão várias alternativas e a experiência mais completa possível de treino. 

O sucesso do seu Home Gym é você realmente se engajar e fazer uso diário e útil do box que 
você montou em casa. É importante que os primeiros equipamentos e acessórios já te ga-
rantam muitas variedades de treinos para você se envvolver com a experiência de treinar em 
casa. Além de uma experiência mais completa, os equipamentos básicos te darão fôlego para 
com o tempo ir investindo em itens mais específicos e exclusivos.

 4. Priorize equipamentos “baratos”

A primeira coisa que vem a sua cabeça quando pensa em barato é preço baixo? Se sim, você 
está ERRADO(A). Existe uma grande diferença entre custo (preço - quantia que você precisa 
desembolsar para comprar um equipamento) e valor (barato ou caro). Ex.: Uma anilha que 
custa R$ 190 que entrega 5 anos de durabilidade é muito mais barata que uma de R$ 100 que 
quebra com 1 ano de uso.

Para saber se um equipamento é barato você deve saber o valor dele. E para saber o valor 
você deve analisar:
 • custo

 • segurança

 • desempenho

 • durabilidade 
A diferença entre equipamentos baratos e caros é um dos temas da Consultoria Pood. 

 5. Tenha um espelho

Esta dica pode soar bem estranha para quem treina CrossFit. Ao contrário do que acontece 
nas academias onde os espelhos são itens obrigatórios, nos boxes de CrossFit eles são quase 
proibidos.

Não vamos entrar na discussão sobre vaidade e distrações que envolvem ter ou não espelhos 
na área de treino. 

O fato é que, no seu home gym, você geralmente treinará sem a presença de um coach para 
avaliar a técnica e a segurança na execução dos seus movimentos. Neste caso, os espelhos 
são recomendados justamente para melhorar o seu treino. Mesmo quando treinar sozinho 
você terá um recurso para avaliar o padrão dos seus movimentos.

https://www.pood.com.br/blog/equipamento-barato-vs-equipamento-caro/
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OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 
PARA UM HOME GYM
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Reunimos a lista dos principais equipamentos para home gym. Estes equipamentos são con-
siderados os principais por serem os mais procurados e também porque são os mais recomen-
dados por especialistas:

 • kettlebell

 • halter (dumbbell)

 • corda de pular

 • sandbag

 • barra de pull up

 • caixa de salto (plyobox)

 • banco reto ou ajustável

 • barra de levantamento

 • anilhas

 • rack/rig

 • crash pad (espuma anti-impacto)

 • argolas

https://www.garagegymreviews.com/ultimate-home-gym-guide
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/condicionamento/kettlebells.html
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/condicionamento/dumbbells.html
https://www.pood.com.br/catalogsearch/result/?q=corda+de+pular
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/condicionamento/sandbags.html
https://www.pood.com.br/catalogsearch/result/?q=pull+up+bar
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/condicionamento/caixas-box-jump.html
https://www.pood.com.br/catalogsearch/result/?q=banco
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/levantamento-de-peso/barras.html
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/levantamento-de-peso/anilhas.html
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/rigs-racks-suportes.html
https://www.pood.com.br/crash-pad-d120-par.html#.X1fg6nlKiUk
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/ginastica/argolas.html
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Barra de levantamento e anilhas (barbell)

Banco reto ou ajustável

Rack/ Rig

 Barra de pull up

O conjunto de barbell (barra de levantamento + anilhas) tem 
um custo alto, mas agrega um valor ainda maior ao seu Home 
Gym. Em Dicas para montar seu home gym vimos a diferença 
entre custo e valor. Custo é o preço em reais que se paga para 
ter, valor são os mais de 10 anos de treino com muitas variações 
de técnica e força.

 Especialmente recomendados para treinos de força, os bancos 
estão entre os equipamentos mais procurados para home gym. 
O modelo ajustável permite uma variação  maior de exercícios e 
treinos, mas o menor custo é um atrativo para o modelo banco 
reto de supino.

Racks ou Rigs são estruturas essenciais para o suporte do con-
junto de barbell em treinos de agachamento (squat), supino 
(benchpress), desenvolvimento (shoulder press) e técnicas de 
levantamento olímpico. 

O modelo squat rack permite o ajuste da altura de suporte do 
barbell, mas não acompanha barra de pull up. Já os rigs se 
caracterizam por ter além da solução de suporte do barbell o pul 
up integrado na estrutura.

A barra de pull up pode estar integrada a um rig (ex.: squat rack) 
ou ser instalada separadamente. Existem vários modelos no 
mercado para encaixar em qualquer ambiente. O importante é 
encontrar um equipamento que garanta segurança na suspen-
são do corpo do atleta.

https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/rigs-racks-suportes/estacoes-de-agachamento.html
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/rigs-racks-suportes/gaiola-funcional.html
https://www.pood.com.br/blog/barra-de-pull-up-qual-e-o-melhor-modelo/
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Caixa de salto (plyobox)

Halter (dumbbell)

Argolas

 Kettlebells

A plyobox é um equipamento de baixo custo que garante seus 
treinos de condicionamento cardiorrespiratório e de explosão 
muscular. Além disso, a sua caixa de salto pode ser usada como 
um apoio alternativo ao banco de supino reto.

Os halteres provavelmente são os equipamentos mais procura-
dos para home gyms. Isso porque além de serem os preferidos 
da musculação, os halteres permitem a execução adaptada de 
qualquer movimento funcional.

 O kit de argolas é um equipamento de baixo custo e essencial 
para treinos ginásticos. Pode ser fixadas no teto, em suportes 
próprios ou até mesmo na sua barra de pull up. Os ajustes de 
altura permitem a configuração do equipamento para vários mo-
vimentos diferentes (muscle ups, dips, remadas, push ups, toes 
to rings, pull ups…).

O Kettlebell é um equipamento essencial para treinos funcio-
nais. Sua versatilidade permite treinos de técnica e de força de 
forma dinâmica com ganhos de condicionamento, coordenação, 
balanço e equilíbrio.
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Corda de Pular

Crash Pad (espuma anti-impacto)

Sandbag

 A corda de pular é o acessório mais popular para condiciona-
mento físico. A combinação do pulo de corda com outros equi-
pamentos de home gym pode programar treinos extremos. Os 
ganhos são cardiorrespiratórios, perda de gordura, fortalecimen-
to dos ombros e pernas, aumento de coordenação motora e de 
agilidade.

As espumas anti-impacto viraram itens quase obrigatórios para 
home gyms. Se nas academias comerciais é mais comum ver-
mos piso emborrachado, nos home gyms você geralmente en-
contrará crash pads. Isso porque um crash pads de qualidade é 
muito eficiente absorção de impactos do barbell, dos kettlebells 
ou dos dumbbells.

No home gym você deve precisar proteger o seu chão de azu-
lejo ou porcelanato e diminuir o ruído do treino para não ter 
problemas com a família ou com os vizinhos. O crash pad é a 
solução.

Além do baixo custo, existem várias vantagens de ter um san-
dbag no seu home gym. Existem modelos com várias opções 
de pegadas e configuração de pesos diferentes que garantem a 
programação de treinos completos com um único item.

https://www.pood.com.br/blog/4-principais-vantagens-de-treinar-com-o-sandbag/
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/condicionamento/sandbags.html
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QUANTO CUSTA MONTAR 
UM HOME GYM
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Montar um home gym certamente fará você economizar muito dinheiro com o passar dos 
anos. Mas o fato é que o investimento inicial é significamente mais alto que o valor de uma 
mensalidade. Então qual é o investimento inicial? Quanto custa montar um home gym? Quan-
to dinheiro eu vou economizar ao longo do tempo ao optar por um home gym?

Para responder essas perguntas precisamos lembrar que a escolha dos equipamentos, da 
marca, da quantidade e da modalidade podem variar muito. Estas diferenças mudam comple-
tamente os custos e a vida útil de um home gym. 

Diante da várias possibilidade para equipar um home gym, consideramos os valores médios 
dos equipamentos mais procurados e recomendados para treinos completos. A partir daí com-
paramos os custos médios com o gasto de treinar em academia comerciais. 

Os equipamentos considerados são os principais equipamentos em utilidade e versatilidade 
para home gym:

 • kettlebell

 • halter (dumbbell)

 • corda de pular

 • sandbag

 • barra de pull up

 • caixa de salto (plyobox)

 • banco reto ou ajustável

 • barra de levantamento

 • anilhas

 • rack/rig

 • crash pad (espuma anti-impacto)

 • argolas

https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/condicionamento/kettlebells.html
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/condicionamento/dumbbells.html
https://www.pood.com.br/catalogsearch/result/?q=corda+de+pular
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/condicionamento/sandbags.html
https://www.pood.com.br/catalogsearch/result/?q=pull+up+bar
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/condicionamento/caixas-box-jump.html
https://www.pood.com.br/catalogsearch/result/?q=banco
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/levantamento-de-peso/barras.html
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/levantamento-de-peso/anilhas.html
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/rigs-racks-suportes.html
https://www.pood.com.br/crash-pad-d120-par.html#.X1fg6nlKiUk
https://www.pood.com.br/equipamentos-crossfit/ginastica/argolas.html
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Economia para sua família inteira

Considerados todos os principais equipamentos para a montagem completa de um Home 
Gym o investimento será de R$ 8.000,00 - R$ 10.000,00. Este investimento garante não só 
o treino de uma pessoa, como da família inteira e sem custos adicionais. 

Em condições normais de mercado esta compra pode ser parcelada em até 10x e representará 
uma parcela de R$ 1.000 mensais. Um investimento mensal inicial 4x maior que o valor mé-
dio de uma mensalidade de box/academia comercial (R$ 250 mensal).   

A vantagem é que após quitar o seu equipamento os treinos dos próximos 10 anos já estão 
pagos. O seu treino, da esposa/marido, dos filhos…  10 anos não é exagero. Considerada que 
a intensidade e frequência do uso em home gyms depreciam muito menos, equipamentos de 
qualidade durarão mais que 10 anos.

Com base na durabilidade dos equipamentos é bastante comum vermos a comparação custo 
de home gyms vs custo de academias comerciais em 10 anos:
 • 10 anos de home gym: R$ 10.000,00 (treina você e sua família a hora que quise-
rem);

 • 10 anos de box/academia comercial R$ 30.000,00 (valor médio mensal de R$ 
250,00 para apenas uma pessoa. Os custos existentes de deslocamento não foram considera-
dos).

O valor economizado ao longo do tempo será útil para outros compromissos e para incremen-
tar o seu Home Gym (ghd, bike, remo...)

Cash Back

Outra grande vantagem de ter o seu próprio home gym é que os equipamentos são seus. Isto 
significa que se não quiser mais usá-los ou preferir trocar alguns deles você pode recuperar 
parte do valor investido vendendo o equipamento usado.
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Home Gym vs Box/Academia Comercial

Partindo do consenso de se exercitar é essencial para a sua saúde física e mental, reconhece-
mos que há inúmeras formas e opções de como e onde treinar. 

Aqui vamos abordar as vantagens e as desvantagens das duas principais opções para se man-
ter ativo. Home gym ou box/academia comercial: qual a melhor opção para o seu treino?

Para facilitar para você, organizamos duas tabelas com os prós e contras de cada opção de 
treino.

*A maioria das vantagens são tratadas no artigo Porque montar um Home Gym e as desvan-
tagens em Quem não deve montar um home Gym
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Na imagem a seguir destacamos os principais itens do comparativo Home Gym vs Box/Aca-
demia comercial:

* Custo médio considerada a lista de principais equipamentos para home gym;
** Mensalidade média de R$ 250 considerada. Os custos de deslocamento para academias 
comerciais não foram considerados no comparativo e podem ser compensados com os custos 
de contratação de um programa profissional para o treino em home gyms;
*** Tempo médio considerado aula+deslocamento. Pode ser ainda maior se considerar que os 
horários são fixos e o atleta tem que esperar a o horário da aula para começar a treinar;
**** Cash back (mínimo considerado: 30%) é opção que o dono de um home gym tem de ven-
der os equipamentos usados que não usa ou que deseja trocar.
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PERGUNTAS CRUCIAIS 
ANTES DE MONTAR UM 
HOME GYM
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Após analisar as vantagens e desvantagens, é bastante recomendado que você responda al-
gumas perguntas cruciais antes de decidir montar um Home Gym:
 • com que frequência você vai treinar?

 • se tiver um Home Gym, você irá treinar lá?

 • ter um Home Gym coincide com sua meta fitness?

Não basta tirar um saldo positivo entre prós e contras. Mais do que ser vantajoso generica-
mente, tem que ser bom para você…

Com que frequência você vai treinar?
O fato é que treinar custa dinheiro qualquer que seja o lugar. Tanto é que os planos de aca-
demias e box comerciais são geralmente precificados de acordo com número de treinos por 
semana.

Para quem monta um home box a lógica é a inversa. Como já adquiriu os equipamentos, 
quanto mais o atleta treina menor o custo de cada treino. Ou seja, se a frequência de treino é 
baixa ter um home gym é caro, se a frequência é alta ter um home gym é barato.
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Se você tiver um home gym, quem treinará nele?

Já partimos do pressuposto de que você treinará no seu home gym. Mas só você exclusiva-
mente? 

A pergunta é pertinente porque o uso por familiares ou até amigos representa uma economia 
ainda maior em ter um home gym. Além da possibilidade de dividir parte dos custos em equi-
pamentos com um amigo(a) que treina no seu home gym, os seus familiares também econo-
mizarão as mensalidades de academias comerciais. A economia se multiplica pelo número de 
pessoas. 

Quanto mais gente treina em academia comercial, mais caro fica. Quanto mais gente usa o 
home gym, mais barato fica.
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Ter um home gym coincide com sua meta fitness?

Vimos que ter um home gym é um projeto de médio ou longo prazo. Então se a sua meta 
fitness é curta e você não se vê ativo daqui a alguns anos, talvez não seja a hora de comprar 
equipamentos para treinar em casa. Neste caso, continue treinando em estabelecimentos co-
merciais e se com o tempo a sua meta fitness passar a coincidir com as características de um 
home gym, reconsidere.

O gráfico acima demonstra que nos 3 primeiros anos de home gym a quantia investida ainda 
é superior a 3 anos de mensalidades em uma academia comercial. No 3º ano você alcança o 
break even, ou seja, o ponto de equilíbrio entre o custo do home gym e de mensalidades em 
box comerciais. A partir do break even, quanto mais tempo passar, mais economia você terá e 
mais barato será o seu home gym. 

Portanto, a sua meta fitness deve estimar que você se manterá ativo pelo menos pelos próxi-
mos 3 anos.
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CHEGOU A HORA
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Se você já está aqui e continua desejando ter o seu próprio home gym, você está pronto para 
investir de forma consciente e segura em um home gym. 

Chegou a hora!
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Ficou com dúvidas ou quer solicitar um orçamento?

Entre em contato atrávés do QR Code abaixo ou envie um e-mail para
consultoria@pood.com.br e solicite seu atentimento personalizado Pood.

www.pood.com.br

https://www.pood.com.br/

