
O P.R.A é um meio seguro e prático de 
automatizar as vendas da sua academia. 
Com ele diretamente no Fitsys É possível 
receber pagamentos dos seus clientes 
através das principais bandeiras de 
cartão de crédito na modalidade à vista, 
parcelada ou ainda fazer uma pro-
gramação de pagamento recorrente 
através de débito em cartão de crédito.  

Sem taxas mensais e sem obrigação de 
compra. Para contar com esta facilidade 
na sua academia os usuários do Fitsys 
precisam escolher um pacote de 
transações e efetuar o primeiro pagamen-
to via cartão de crédito ou débito em 
conta. Quando seu pacote chegar próxi-
mo ao fim iremos fazer uma nova 
cobrança do mesmo pacote adquirido 
anteriormente. Caso queira aproveitar os 
nossos descontos progressivos, basta 
escolher um novo pacote antes da reno-
vação dos seu pacotes. Quer voltar a 
usar seu sistema sem o P.R.A? Solicite o 
cancelamento a qualquer momento antes 
da renovação do seu pacote, ao acabar 
seus créditos o Fitsys não permitirá 
novos recebimentos. 

Possibilita a diminuição ou eliminação da circulação de 
dinheiro e cheque dentro e fora do seu estabelecimen-
to. Além de economia de tempo na verificação, 
programação e depósito
Transações totalmente criptografadas com verifi-
cação dos dados de segurança durante o processo de 
aprovação;
Processos redundantes para garantir a efetivação do 
processo no momento da venda;

Os dados do cartão ficam em ambiente totalmente 
seguro. Segue 100% as regulamentações do PCI DSS, 
que é o programa de segurança oficial das bandeiras 
de cartão de crédito, reconhecido internacional-
mente.

+  Faturamento4

Em relação as mensalidades, o Pagamento Recorrente Automático tem a vantagem de obrigar o aluno a 
solicitar o cancelamento, quando nas outra formas, basta o aluno não pagar que seu vínculo com a 
academia estará bloqueado ou suspenso;

Com relação aos planos, evita o momento delicado da renovação que é feita de forma automática. Elimi-
na também a necessidade de estratégias para que a renovação dos planos não caia nos períodos de baixa.;

O pagamento da academia passa a ser mais um dos pagamentos que o aluno já está acostumado a fazer 
como: conta de luz, telefone e o próprio cartão de crédito que muitos já usam em débito automático.

Como não usa o limite do cartão de crédito, fica 
muito mais fácil para o aluno fazer a adesão, sem se 
preocupar se vai ter ou não limite hoje e se vai preju-
dicar alguma compra futura parcelada que ele esteja 
pensando em fazer. Não tem cartão de crédito? Tudo 
bem também, nosso sistema permite vendas com 
débito automático em conta corrente;

Segundo a IHRSA, é o modelo de vendas que tem o maior índice de retenção;

+Retenção2

O que é?

Todo aluno gostaria de fazer o plano anual por causa 
dos descontos oferecidos mas nem todos podem ou 
querem um plano de longa duração. Nestes casos 
um plano de Pagamento Recorrente Automático, 

Pagamento parcelado via cartão de crédito normal-
mente tem uma taxa acima do valor à vista, como o 
Pagamento Recorrente Automático só usa este 
modelo,  pode-se obter uma economia de até 1% 
nas suas taxas.  Além disso, nossa taxa normal para 
academias é de 2,92%, nos envie seu CNPJ e estimativa 
de faturamento que iremos lhe enviar uma proposta 
que poderá surpreender e sua academia poderá ter 
todos estes benefícios sem aumentar em nada suas 
despesas.

C o m o  
f u n c i o n a ?

C o m o  é  c o n t a b i l i z a d a  a  t r a n s a ç ã o ?

+ Segurança1

Agilidade nos processos - Está abrindo uma academia 
ou tem pico de vendas? Imagina quantos clientes a 
mais você consegue matricular se não tiver que 
preencher 12 cheques para cada um deles?

A mensalidade - paga mês a mês na academia - 
tem um alto índice de atraso e também muita 
solicitação de mudança de data de vencimento, 
com o Pagamento Recorrente Automático estes 
prejuízos desaparecem;

Fraudes em academias tendem a ser frequentes. Com 
a eliminação da circulação de dinheiro todo seu fatu-
ramento vai para o lugar que devia, seu banco!

com valor intermediário entre as mensalidades e o 
plano anual ajuda muito seu pessoal de vendas a 
não perder este aluno;

Tudo isto feito de forma automática, sem sair do siste-
ma para preencher cheques ou passar o cartão na 
maquininha. 

+Vendas3

Ao fazer a quitação de uma conta usando a cobrança automática durante um 
processo de matrícula, rematrícula, renovação ou mudança de plano  o siste-
ma irá enviar automaticamente a transação para a operadora do cartão ou 
banco, ao retornar com uma aprovação ou negação será debitada uma 
transação. Lembrando que a responsabilidade da aprovação é totalmente da 
operadora de cartão.

Este processo se chama Gateway de pagamen-
to e usa um servidor remoto que faz a análise 
de crédito, autoriza os pagamentos e guarda 
com total segurança os dados do cartão do 
cliente e outros dados sensíveis por meio de 
criptografia para  garantir  que as  informações 
trafeguem de forma segura entre o computa-
dor do cliente e a instituição financeira que irá 
processar o pagamento e retornar com a 
aprovação ou não. Este processo todo tem um 
custo baixo em relação a agilidade e segurança 
que ele proporciona.

Ainda preciso usar 
a maquininha?

Por que  é  feita  uma cobrança 
por operação se já pago a taxa 
para a operadora de cartão?

Não, você pode mudar o modelo de 
cobrança que você tem com a sua 
operadora para e-comerce e ficar 
isento desta taxa. Como o aluguel 
da maquininha varia de R$90,00 a 
R$130,00 por máquina e a maioria 
das academias tem pelo menos duas 
máquinas esta economia pode ser 
bem significante. 

Pa g a m e nto  R e co r re nte  Au to m at i co

www.ifitness.com.br

Quantidade 
de trações

250
500

1.000
2.000
3.000
5.000

10.000
20.000

Preço Total

R$ 390,00
R$ 640,00

R$ 1.140,00
R$ 2.000,00
R$ 2.670,00

R$ 3.900,00
R$ 6.900,00

R$ 12.000,00

Custo unitário

R$ 1,56
R$ 1,28
R$ 1,14
R$ 1,00
R$ 0,89
R$ 0,78

R$ 0,60
R$ 0,69

Economia

17,95%
26,92%
35,90%
42,95%
50,00%
55,77%
61,54%

-

Ainda está  na  dúvida?  
Entre  em contato  agora  mesmo!

As tarifas por transação (Gateway) serão cobradas 
seguindo a tabela abaixo

P o r  q u e  e s c o l h e r  o  
P a g a m e n t o  R e c o r r e n t e  

A u t o m á t i c o ?

Pagseguro 4,99% + 0,40 por transação. 
Mercado pago  4,99% 
Moip 6,9% + 0,34 por transação 
Paypal 6,4% + 0,60 por transação

Outras opções de pagamento cobram taxas bem mais altas, por 
exemplo:

Nosso sistema de pagamentos pode ser totalmente integrado ao seu 
sistema sem nenhum custo de implantação.  

Quais as bandeiras aceitas? Aceitamos as principais bandeiras do 
mercado, MasterCard e VISA, que respondem por mais de 95% das 
transações. 

Aumento do ticket médio. Os planos de Paga-
mento Recorrente Automático tem um ticket 
médio superior ao dos planos mais longos e 
tendem a se tornar 30% das suas vendas. 


