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RESUMO 

O campo de atuação de um profissional graduado em Educação Física é 

vasto (Junior et al., 2013). Baseado no contexto mercadológico atual, um nicho de 

mercado que vem crescendo é o do treinamento personalizado (Junior et al., 2013). 

O personal trainer (PT) é definido por Sanches (2006 apud. Silva et al., 2016) como 

o profissional graduado em Educação Física que oferece um programa de exercícios 

personalizados a um aluno/consumidor. Segundo Rodrigues (1996 apud. Bossle 

2008), a atividade chegou ao Brasil no início da década de 90, porém Bossle (2009 

apud. Gomes e Caminha, 2014) antecipa um pouco o acontecimento dizendo que 

chegou nos anos 70 com o auge da teoria de Cooper. A popularização entre astros 

de Hollywood ao treinamento personalizado nos anos 80 e sua consequente 

divulgação midiática ajudaram no crescimento da modalidade (Bossle, 2008). Junior 

et al. (2013) comentam que a profissão é prestadora de serviço à saúde e que o 

profissional deve especializar-se cada vez mais para atender pessoas na 

perspectiva individual e personalizada. Assim, temos o PT prestador de serviço, 

inserido em um novo cenário mercadológico, que caminha em paralelo à tradição 

cultural do profissional de Educação Física (professor) em diferentes especialidades 

e concepções. Estabelecida essa conexão entre profissional e cliente, é interessante 

caracterizar o papel do profissional que trabalha com o treinamento personalizado 

de uma perspectiva empresarial, que procura satisfazer e fidelizar clientes vendendo 

um serviço em treinamento e aptidão física (Bossle, 2009). Toda relação de 

negócios tem seus processos baseados em atendimento. Os clientes desejam 

experiências memoráveis e a empresa, ou no caso, o PT deve ser quem proporciona 

essa experiência, que é vivenciada pelo cliente através do atendimento (Bossle e 

Fraga, 2011; Campus, 1999 apud. Disney Institute, 2011). Para Braga (et al., 2014) 

atender bem é servir o cliente da melhor maneira, e não de forma mecanizada, é 

interessar-se verdadeiramente e mostrar-se disposto para, não somente solucionar o 

problema, mas superar as expectativas, entendendo cada um em sua 

individualidade. Mais difundido, os conceitos e aplicações do marketing no 

treinamento personalizado acompanham muito bem e somam com a ideia do ótimo 

atendimento. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivos demonstrar a 

importância e a necessidade de um atendimento de excelência no trabalho do PT. 



 
 
 

Para a realização deste trabalho adotou-se a estratégia de revisão de literatura, que 

tem como fonte de dados livros, artigos e monografias. 
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ABSTRACT 

The field of action of a professional graduated in Physical Education is vast (Junior et 

al., 2013). Based on the current market context, a growing market niche is 

personalized training (Junior et al., 2013). The personal trainer (PT) is defined by 

Sanches (2006 apud Silva et al., 2016) as the professional graduated in Physical 

Education that offers a customized exercise program to a client / consumer. 

According to Rodrigues (1996 apud Bossle 2008), the activity came to Brazil in the 

early 1990s, but Bossle (2009 apud Gomes and Caminha, 2014) anticipates the 

event a little saying that it arrived in the 70s with the peak of theory of Cooper. The 

popularization of Hollywood stars to personalized training in the 1980s and their 

consequent media coverage helped to shape the modality (Bossle, 2008). Junior et 

al. (2013) comment that the profession is a provider of health care and that the 

professional must increasingly specialize to serve people from an individual and 

personalized perspective. Thus, we have the PT service provider, inserted in a new 

market scenario, that walks in parallel with the cultural tradition of the Physical 

Education professional (teacher) in different specialties and conceptions. It is 

interesting to characterize the role of the professional that works with personalized 

training from a business perspective, which seeks to satisfy and loyal customers by 

selling a service in training and physical fitness (Bossle, 2009). Every business 

relationship has its processes based on attendance. The customers want memorable 

experiences and the company, or in this case, the PT should be the one who 

provides this experience, which is experienced by the customer through the 

attendance (Bossle and Fraga, 2011, Campus, 1999 apud Disney Institute, 2011). 

For Braga (et al., 2014) to respond well is to serve the client in the best way, not in a 

mechanized way, is to be truly interested and willing to not only solve the problem, 

but to exceed expectations, understanding each one in their individuality. More 

widespread, the concepts and applications of marketing in personalized training 

follow very well and add to the idea of great service. Therefore, the present study 

aims to demonstrate the importance and the need for excellence in the PT's work. 

For the accomplishment of this work the strategy of literature review was adopted, 

which has as a source of data books, articles and monographs. 

 

Keywords: Personal Trainer; provision of services; attendance; marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 

O campo de atuação de um profissional graduado em Educação Física é 

vasto, abrange docência em Educação Física, treinamento esportivo, preparação e 

avaliação física, orientação em exercício físico e gestão (Junior et al., 2013). 

Baseado no contexto mercadológico atual, uma tendência de mercado que vem 

crescendo e vigorando nos espaços de condicionamento é o do treinamento 

personalizado (Anversa e Oliveira, 2011; Junior et al., 2013). O próprio segmento de 

treinamento personalizado também possui grande leque de segmentos, podendo 

focar-se na população envelhecida, pessoas com sobrepeso, crianças, atletas, 

mulheres pré e pós-natal, entre outros. O serviço não é somente complementar, e é 

possível criar uma carreira conceituada, já que estão modificando significativamente 

a vida das pessoas (ACSM, 2011). 

Junior (et al, 2013) menciona a fase de consumo da atividade física, que já 

está integrada a uma ampla divulgação nos meios de comunicação e meio digital 

(Kotler et al, 2017), fazendo com que o próprio corpo já transfigure esse fenômeno 

de mercado. Tratando-se de uma geração que conduz a própria saúde de forma 

independente do atual sistema, e, notando a mudança em seus corpos, não vão 

deixar que o envelhecimento ou o sedentarismo os guie para uma vida mais curta ou 

menos saudável (ACSM, 2011). Bossle (2008) corrobora a ideia e acrescenta que o 

destaque na mídia de grande circulação a respeito da orientação e individualização 

no treinamento, aparecendo em programas de televisão, jornais e revistas focados 

na temática “fitness”, já não sendo mais um fenômeno temporário, e fazendo com 

que a população adepta ao sedentarismo procure na atividade física o que é 

necessário para que se alcance a qualidade de vida, aumentando a procura de 

supervisão individual, isso torna o Personal Trainer (PT) o protagonista dentro dessa 

gama de serviços (Anversa e Oliveira, 2011; Bossle e Fraga, 2011). 

O trabalho de treinamento personalizado é definido por Domingues Filho 

(2006 apud. Silva e Bossle, 2016) como particular e especial, respeitando a 

individualidade biológica, desenvolvido e orientado por um profissional da Educação 

Física, com atenção à segurança. Bossle (2016) cita que os objetivos gerais podem 

abranger questões estéticas, de reabilitação ou mesmo de manutenção da saúde. Já 

que boa parcela da população está envelhecendo e as morbidades comuns à idade 
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os acompanham, como dores nas articulações, menopausa, colesterol alto, 

diminuição da densidade mineral óssea e controle do peso (ACSM, 2011). Assim, 

conduzir e orientar seus clientes ao seu objetivo, seja ele qual for, é o que fará o 

cliente retornar rotineiramente ao seu serviço, dando margem para alcançar o 

resultado tão desejado (Saba, 2012). E igualmente importante, fazer com que se 

torne um defensor da sua marca (Kotler et al, 2017). 

Consequentemente, os clientes depositam confiança e expectativas em 

relação ao seu “sucesso” nesse profissional (Gomes e Caminha, 2014). De forma 

natural os laços entre o PT e seu cliente estreitam-se a cada sessão de treino, o que 

pode facilitar o uso de expressões de apoio e motivação (Zaneti, 2009), e também 

entender mais profundamente as necessidades do cliente, para poder atender cada 

vez melhor suas expectativas e solucionar seus problemas (Kotler et al, 2017). 

O PT também é definido pelo ACSM (2011) como sendo um profissional da 

aptidão que desenvolve e implementa uma abordagem individualizada para liderar 

programas de exercício na população sadia ou com autorização médica para a 

prática de exercícios, e por Sanches (2006 apud. Silva e Bossle, 2016) como o 

profissional graduado em Educação Física que oferece um programa de exercícios 

personalizados para um aluno/consumidor, fato que direciona o PT como alvo do 

fenômeno e das exigências do mercado de consumidores que almejam saúde, boa 

forma, desempenho e contam com características de personalização dos serviços 

(Gomes e Caminha, 2014). A profissão pode ser exercida em estúdios, clubes ou 

centros esportivos, academias, ruas, praças e também em domicílio (Zaneti, 2009). 

O ACSM (2011) também descreve como papel do PT: entrevistar clientes em 

potencial com a finalidade de tomar conhecimento da viabilidade se começar a 

prática de exercícios físicos (atestado médico, nutricional, fisioterápico, terapêutico, 

entre outros); ajuda o cliente na busca de metas realistas, motivá-los e modificar 

essas metas se necessário; prescrição dos exercícios, acompanhamento e 

modificação de acordo com as progressões baseadas nas metas do cliente; 

demonstrar e instruir o cliente acerca das técnicas específicas dos exercícios para 

que sejam executadas de forma mais segura e eficiente possível e corrigir técnicas 

que sejam incorretas ou perigosas; supervisionar e até proteger (em caso de 
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exercícios livres com muita carga) os clientes no momento de execução dos 

movimentos; manter registros do progresso, ou falta dele, relacionados ao programa 

de exercícios, para que possa alterar a estratégia ou continuar com ela se for o 

caso; e se manter bem informado para responder perguntas relacionadas à saúde e 

aptidão feita pelos clientes, educando-os com o objetivo de fazer com que se tornem 

independentes em relação à execução dos exercícios. 

O PT vem sendo o responsável por programas e atividades que têm como 

objetivo melhoria da aptidão física, saúde devido à preocupação social em 

relacionado à qualidade de vida, na característica individual e personalizada. 

Geralmente procurado por pessoas insatisfeitas com sua estética e um modelo de 

corpo a ser alcançado, ou que apenas visam manter a forma tanto física, como 

mentalmente, preservando sua juventude, tornam-se um excelente aliado no 

combate ao sedentarismo e à obesidade. É citado ainda a potencialização no 

desempenho (performance), muito comum quando tratamos de atletas (ACSM, 

2011; Anversa e Oliveira ,2011; Gomes e Caminha, 2014).  

Segundo Rodrigues (1996 apud. Bossle 2008), a modalidade de serviço 

chegou ao Brasil no início da década de 90, porém Bossle (2009 apud. Gomes e 

Caminha, 2014) antecipa dizendo que chegou nos anos 70, com o auge da teoria de 

Cooper. Bossle (2008) ainda destaca que, nos anos 80, a popularização de astros 

de Hollywood ao treinamento personalizado, e sua consequente divulgação midiática 

ajudaram no crescimento da modalidade, que se fortaleceu nos EUA e em outros 

países como o Brasil. O grande leque nas possibilidades de atuação potencializou a 

popularização do trabalho do PT nos dias de hoje (Gomes e Caminha, 2014). 

Com a caracterização de exigências e demandas de mercado atuais, o 

profissional graduado em Educação Física, que era categorizado apenas como 

professor, agora passa a ser um profissional que foca seus esforços nos interesses 

da comunidade de consumo, agora mais conectada e exigente, com o acesso 

instantâneo e quase irrestrito à internet, onde antigas fronteiras geográficas e 

demográficas se tornam mais transitáveis, e a estrutura de acesso à informação 

deixa de ser vertical, e se torna horizontal, deixando os clientes mais exigentes 

seletivos, sofisticados e com alto grau de expectativas e ansiosos (Costa et al, 2015; 
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Kotler et al, 2017). Porém, tratar a atuação do PT sem a clássica condição e 

característica de ser um “professor”, não somente um prestador de serviço pode ser 

um erro, já que ensinar é fundamental, comunicar com eficiência informações que 

irão melhorar a saúde de seus clientes aumentarão a taxa de sucesso do seu 

trabalho e do objetivo do cliente (ACSM, 2011; Junior et al, 2013). 

Junior et al. (2013) comentam que o trabalho no treinamento personalizado 

torna-se prestador de serviço à saúde. O volume de conhecimento em detrimento 

das diferentes categorias de atuação na área da saúde exige maiores esforços por 

parte do profissional, que deve se especializar-se cada vez mais para atender 

pessoas na perspectiva individual e personalizada. É necessário ir além do 

conhecimento simplista da fisiologia e conhecer suas necessidades e a cultura de 

cada cliente entendendo o ser humano, e as comunidades de consumo, que estão 

ganhando cada vez mais força (Junior et al, 2013; Kotler et al, 2017). Exige-se esse 

tipo de conduta de um profissional competente, pois apenas o conhecimento técnico, 

apesar de essencial, não é o fator determinante para o sucesso dos profissionais 

que trabalham com o treinamento personalizado (Saba, 2012; Zaneti, 2009). Sendo 

que, segundo Cockerell (2013), a atitude do profissional, a personalidade, conduta e 

outras características são cruciais para fazer com que o atendimento ao cliente se 

torne diferenciado. 

O âmbito em que se localiza o PT faz com que a profissão, envolva questões 

sobre competência, especialização, domínio de linguagens específicas, relação 

entre empresa e produto, serviços e qualidade, entre outros, inserindo-se em um 

universo expandido do trabalho exercido pelo profissional (Junior et al., 2013). 

Questões técnicas do trabalho como aquelas da “fisiologia, anatomia, biomecânica, 

aprendizagem motora, disciplinas do eixo científico e pedagógico da educação 

física” vão ao encontro para compreender melhor o indivíduo em sua integridade 

total, tanto física, quanto ética, psíquica e social (Junior et al., 2013). O profissional 

que trata com pessoas agora deve compreender o consumidor como ser humano 

pleno, adotando e refletindo, sempre, acerca de valores humanizados (Kotler et al, 

2017). 
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Nesse sentido, o PT é a referência no trato com pessoas que procuram esse 

tipo de serviço e de organização de trabalho, passando o cliente a ser um 

consumidor do serviço de aptidão física vendida pelo PT, serviço esse, que pode ser 

interpretado como objeto de compra, o que acaba por acrescentar símbolo de valor 

e poder ao comprador/cliente, gerando certo status social (Bossle, 2008).  

Sobre a prestação de serviço, Junior et al. (2013) mencionam que quando o 

profissional parte dos conhecimentos específicos da área e afins, por exemplo, 

conhecimentos na parte tecnicista, comportamental ou administrativa, sentem a 

necessidade de maiores esforços no que tange o acesso a estudos científicos mais 

especializados e refinados, entra em mérito a contextualização do processo de 

prestação de serviços, que abrange os conhecimentos acima citados. Em conjunto, 

a indústria cultural passa a focar no mercado descrito como promissor e o PT é o 

profissional alvo desse novo sistema de prestação de serviço (Junior et al., 2013). 

 Em seu estudo, Gomes e Caminha (2014) organizaram o conteúdo de alguns 

artigos. Uma parte interessante do estudo mostra os motivos da busca ao serviço 

oferecido pelo PT. Os motivos mais recorrentes segundo os autores foram: “a) 

Mercadorização dos serviços relacionados à qualidade de vida; b) Necessidade de 

um “cuidador pessoal”; c) O status que o PT confere; d) Democratização do serviço 

(e, portanto, acesso dos diversos públicos); e) Necessidade de motivação para 

praticar atividade física sistematizada; f) Manutenção ou melhoria das capacidades 

físicas; g) Alcance de resultados estéticos; h) Necessidade de orientações seguras e 

específicas”.  

Estabelecida essa conexão comercial entre profissional e cliente, é 

interessante caracterizar o papel do profissional que trabalha com o treinamento 

personalizado de uma perspectiva empresarial, que procura satisfazer e fidelizar 

clientes vendendo um serviço em treinamento e aptidão física (Bossle, 2009). O PT 

é o responsável integral pelo funcionamento do seu negócio, seu desempenho é 

dependente única e exclusivamente dele, do “indivíduo-empresa”. Quando tratamos 

do PT e seu trabalho, algumas literaturas relacionadas trazem palavras recorrentes, 

como: concorrência, clientes, vendas, negociação, serviço, consumidor, mercado, 

que reforçam a ideia acima. É interessante verificar a linguagem marcadamente 
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empresarial nessas literaturas, como se fossem uma espécie de livros do tipo “auto-

ajuda” (Bossle e Fraga, 2011). 

Voltando ao estudo de Gomes e Caminha (2014), outras categorias que 

focam nas competências necessárias para promover empregabilidade, ou mostrar o 

que seria desejável na execução do exercício do PT, são: “flexibilidade; autonomia; 

versatilidade; atualização constante (formação continuada); motivação intrínseca e 

equilíbrio entre experiência prática/conhecimentos teóricos. [...] saber lidar com 

situações-problema de forma eficaz, favorecendo a obtenção da confiança do 

cliente”. Características essas que não são relacionadas à parte tecnicista do 

treinamento personalizado. 

O gerenciamento dessa empresa, que é o PT, exige que ele mesmo 

desempenhe várias funções ao mesmo tempo, de gerente, contador e pessoa que 

presta o serviço, ocupando todos os cargos da própria empresa. E para garantir seu 

sucesso, ele deve possuir algumas habilidades como de identificação do público 

alvo, de vendas, retenção e fidelização dos clientes, fixação de uma imagem que 

faça com que o PT se estabeleça no mercado competitivo por mais tempo, e mostre 

às pessoas o diferencial de seu serviço, percorrendo um bom caminho até que os 

prospectos se tornem compradores fiéis e/ou defensores da marca (Bossle e Fraga, 

2011; Kotler et al, 2017). 

Uma das melhores maneiras de se diferenciar, de acordo com ACSM (2011), 

é estabelecendo-se como profissional consistente, confiável e respeitado, está na 

percepção de quão bem você trabalha e atende seus clientes e como se posiciona 

dentro do seu mercado ou comunidade de trabalho ou prestação de serviços. 

Todas as relações de negócios têm seu início e seus processos baseados em 

atendimento, sendo pelas redes sociais, por telefone, ou pessoalmente (Costa et al, 

2015). Os clientes desejam experiências memoráveis e a empresa, no caso o PT, 

deve ser quem proporciona essa experiência, que é vivenciada pelo cliente por meio 

do atendimento (Bossle e Fraga, 2011; Campus, 1999 apud. Disney Institute, 2011). 

Os valores dessa experiência, captada através dos cinco sentidos, serão carregados 

na memória dos seus consumidores e o cliente deverá ser o epicentro de todas as 
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ações tomadas pela empresa. Assim o atendimento passa a ser o marco diferencial 

para tornar o serviço mais atrativo, fazendo com que o preço deixe de ser o único 

fator definidor da compra. Atendimento torna-se um fator primordial para conquistar, 

ou não, os clientes (Cockerell, 2013; Costa et al., 2013; Costa et al., 2015).  

Para Braga (et al., 2014) atender bem é servir o cliente da melhor maneira, e 

não de forma mecanizada, é interessar-se verdadeiramente e mostrar-se disposto 

para, não somente solucionar o problema, mas superar as expectativas, entendendo 

cada um em sua individualidade. Através do bom atendimento consegue-se valorizar 

a imagem própria, atrair e reter clientes (Costa et al., 2015). Trata-se de “o que 

fazemos” e “como fazemos”, não adiantando possuir uma ótima sistematização 

corporativa de atendimento ao cliente, se a pessoa que de fato atende não possuir 

as qualidades necessárias (Cockerell, 2013). 

Os conceitos e aplicações do marketing no treinamento personalizado 

acompanham muito bem e somam de maneira excelente com a ideia do ótimo 

atendimento. O marketing é definido por Kotler (2000 apud. Teixeira e Freitas, 2004) 

como a administração de mercados objetivando trocas, com o objetivo de servir, 

satisfazer as necessidades do cliente. Aprofundando a ideia, o autor ainda cita um 

braço desse sistema chamado de “marketing de relacionamento”, que quer dizer 

criar, manter e fortalecer o relacionamento que a empresa tem com os clientes. 

Kotler (et al, 2017) em sua publicação mais atual, trás o marketing digital à tona, já 

que a era da conectividade impera os meios de comunicação atuais, onde quaisquer 

pesquisa de preço, qualidade, consulta de amigos e familiares (forte grupo de 

influência) para aprovação de uma marca, está em seu celular, no bolso da calça. 

Espera-se atualmente do PT muito mais que o cuidado com a prescrição de 

exercícios. O PT poderá ser a única pessoa a quem o cliente pode se dirigir para 

falar sobre suas batalhas diárias e o estresse que precisa controlar no lar ou no 

trabalho para conseguir uma boa noite de sono. E o PT pode incentivar seus clientes 

a fazerem mudanças positivas em seu comportamento, sendo que ainda precisarão 

se esforçar para encontrar a própria motivação. Uma das missões do treinador 

personalizado é ajudar o cliente a encontrar a motivação interna que o ajudará a 

moldar um estilo de vida mais saudável, e isso vai muito além da prescrição de uma 
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série de exercícios. Entra em cena mais uma estratégia a ser considerada, o 

coaching relacionado ao estilo de vida, que quando tem suas técnicas aplicadas ao 

treinamento personalizado vem se mostrando extremamente eficaz nas tarefas e 

serviços do PT (ACSM, 2011), e será mais bem apresentado a diante. 

No entanto, apesar de ser um fator imprescindível para qualquer prestador de 

serviço, incluindo o PT, não há uma base de dados sólida e satisfatória de estudo 

onde o atendimento ao cliente na perspectiva do trabalho do treinador individual seja 

o objeto chave da pesquisa, sendo que Chiavenato (2007 apud Costa et al, 2015) 

defende que o atendimento é um dos tópicos de maior importância no negócio. 

Criando uma lacuna de conhecimento e pesquisa interessante de se explorar, dadas 

às circunstâncias de mercado já descritas e a importância do atendimento. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo demonstrar a importância e 

necessidade de um atendimento de excelência, estabelecer estratégias na 

sistematização do atendimento, como também diretrizes práticas para aprimorar 

suas capacidades em atendimento e, por fim, traçar os saberes necessários para 

atender com excelência. 

2. MÉTODOS 

O estudo realizado foi uma revisão bibliográfica descritiva e exploratória 

relacionada ao tema personal training e atendimento. O primeiro passo constituiu a 

seleção de estudos pertinentes por meio de pesquisa eletrônica de artigos e livros.  

As bases de dados consultadas foram: Lilacs, Scielo e Scholar Google. Os 

descritores utilizados para a busca do material nas plataformas foram “personal 

trainer”, “atendimento ao cliente”, “qualidade em serviços”, “qualidade em 

atendimento”, “personal trainer e marketing”, sendo assim a base de dados literários 

apenas compreendem literaturas em português, sendo os artigos e alguns livros 

nacionais e o restante dos livros traduções.  

Foram selecionados artigos e livros, de 2000 a 2018. Ao todo foi somado um 

montante de 14 artigos e 11 livros para a realização do presente trabalho. Alguns 

livros foram incluídos nas referências por conseguirem explicar pontos chave no 
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contexto do livro e contribuírem de forma totalmente congruente com o tema do 

trabalho. 

Os artigos, pela rica abordagem teórica compreenderam em maior parte as 

partes iniciais do trabalho onde a contextualização e as introduções ao assunto se 

fizeram importantes. Assim como a abordagem mais prática dos livros dominaram 

mais os tópicos finais por entregarem a forma de perspectiva da profissão que é 

realizada em ambientes práticos e cotidianos, por isso exigem maior carga do konw-

how de quem pode contribuir dessa forma. 

3. PERSONAL TRAINER E SUA EMPRESA 

3.1. MISSÃO, VISÃO, VALORES E OBJETIVOS 

Como toda empresa ou organização de sucesso em longo prazo e dignos de 

confiança, o PT também deve possuir ideologias bem definidas, os pilares básicos, 

que norteiam e são o ponto de partida de todas as ações da empresa, e no que se 

baseia o atendimento: missão, visão, valores e objetivos (ACSM, 2011; Disney 

Institute, 2011; Saba, 2012), e o ACSM (2011) complementa com a descrição do 

serviço, que seria como o trabalho é realizado, em congruência aos outros tópicos. 

Esses tópicos devem estar claros de maneira que seja exposta sua 

importância e que sejam colocados em prática no cotidiano como filosofia de 

trabalho, tópicos unificadores que regem a conduta do profissional. Caso contrário 

se tornam palavras em vão. Saba (2012) descreve o que seriam essas definições. 

Missão: “... refere-se ao propósito, ao por que da empresa existir”. 

Onde deve constar o que o PT faz, em que negócio/mercado está inserido 

e o que quer que seu negócio continue sendo ao longo do tempo. 

Visão: “... relaciona-se com o que a empresa quer se tornar”. Uma 

projeção para o futuro esperado pelo profissional/empresa. Indo além de 

sua posição atual, representa aonde o PT quer chegar e o que ele quer 

ser, é o seu ideal. 
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Valores: “... são convicções claras e fundamentais que a empresa 

defende e adota como guia de gestão”. Princípios norteadores de todas 

as decisões, atitudes e comportamentos claros do PT, alinhando todos os 

três pontos supracitados em ação e funcionando. 

Objetivos: “... determinam o rumo a ser seguido: são propósitos 

desejados e perseguidos pela empresa...”. 

È de extrema importância ressaltar que todos os quatro pontos devem estar 

alinhados de maneira que um corrobore o outro com coerência. A junção dos tópicos 

serve para que todos eles impulsionem e deem sustento ao outro, e vice-versa. 

Dando o máximo de base e segurança para o trabalho do PT, evitando conjecturas e 

proporcionando experiências positivas para o profissional e seu cliente, de forma 

que a comunicação seja clara em sua missão e valores (ACSM, 2011). 

Com as tendências de mercado mudando constantemente as empresas 

devem ter atualização constante e dinamicidade para acompanhar esse fenômeno 

causado pela conectividade. Entretanto o que deve se manter inabalável são os 

códigos e a personalidade da marca, sua essência, seu motivo de existir. Tendo o 

núcleo sustentado por fortes pilares, seus segmentos podem ser flexíveis (Kotler et 

al, 2017). 

3.2. TEMA E PADRÕES DE ATENDIMENTO 

Outra definição que acompanha o que se definiu por “missão”, e dá ainda 

mais subsídio para que haja um atendimento incrível é o “tema de atendimento” 

(Disney Institute, 2011), que é o preceito orientador, uma frase que determina se 

suas ações se sustentam ou não. Representa o que a empresa significa e por que 

ela existe. O “tema do atendimento” é uma frase que, com clareza, define o 

propósito do PT e cria sua imagem. 

Definido o “tema de atendimento”, é hora de delinear os “padrões de 

atendimento”, correspondente aos “valores”. Que, por meio de palavras, 

estabelecem critérios sustentadores do tema e garantem como ele será concretizado 

e entregue para os clientes. Eles podem ser estabelecidos por ordem de prioridade e 

podem ser inspirados em alguma outra organização, mas é importante que sejam 
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reestruturados ao longo de sua experiência como prestador de serviço para melhor 

atender cada cliente (Disney Institute, 2011). 

Albrecht e Bradford (1992 apud Costa et al, 2015) já reconheciam a 

importância de se sistematizar o atendimento de forma que se entre em contato com 

os clientes para colher dados que sejam úteis para lhe dar vantagem competitiva no 

mercado. 

3.3. PERSPECTIVAS DE MERCADO 

Igualmente essencial é traçar um paralelo e comentar sobre o novo mercado 

e o novo consumidor, agora mais conectado todo tipo de informação quase 

instantaneamente onde o cliente usa as redes sociais para interagir com a marca, 

uma vantagem para ambas as partes, da empresa para comunicação, e o cliente 

para possíveis dúvidas, questões e insatisfações (Costa et al, 2013; Junior et al., 

2013), e como o PT deve se estabelecer diante disso. 

Algumas características devem ser esclarecidas para que a compreensão de 

pontos chave se torne mais clara, num contexto onde forças inclusivas, sociais e 

horizontais ganham espaço, e comunidades de consumidores e os círculos sociais 

possuem cada vez mais influência e mais credibilidade em detrimento às 

campanhas de marketing e às vezes, preferências pessoais. Kotler (et al, 2017) é 

quem defende essa teoria e as define de forma clara. 

Ser inclusivo significa viver em harmonia em meio às diferenças, é a 

redefinição de como as pessoas interagem entre si, sendo que as barreiras 

demográficas e geográficas já não existem. Também no que tange acesso à 

informação e pertencimento às comunidades on-line, onde a pessoa encontra-se em 

meio à pessoas que compartilham de opiniões, posições e gostos em comum (Kotler 

et al, 2017).  

Ser “horizontal” significa que você agora pode se conectar com as 

comunidades de consumidores para a “cocriação”, e com concorrentes para a 

“coopetição”, sendo que antigamente acreditava-se que a inovação vinha de dentro 

da organização. Mas, com o tempo, percebeu-se que esse modelo não era 

suficiente para acompanhar o mercado em constante mudança. O modelo horizontal 

depende de fontes externas para as ideias que, por meio de recursos internos, é 
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colocado à prova com os consumidores (Cobra, 1998 apud Braga et al, 2004). A 

confiabilidade também se torna mais horizontal. Os consumidores que eram 

facilmente influenciados por campanhas de marketing e necessitavam de opiniões 

de especialistas, agora preferem seu círculo social (amigos, família, seguidores nas 

redes sociais) do que nas propagandas. A horizontalidade também remete à relação 

com os clientes, que devem ser considerados colegas da marca (no caso, do PT), e 

o PT por sua vez se revelar seu caráter autêntico e honestidade acerca de seus 

valores o que garante confiabilidade (Kotler et al, 2017). 

E, por fim, a característica social dá à “conformidade social” um peso 

importante na decisão de compra. Os consumidores vêm se importando cada vez 

mais com a opinião de outros, que já não são considerados como alvos passivos, e 

compartilham também suas opiniões carregadas com grande leque de avaliações, a 

famosa propaganda boca a boca. As empresas não devem se opor, e se estiverem 

cercadas por composições honestas e reputação forte, não tem porque se 

preocupar. Sendo quase impossível esconder comentários, reclamações, ou até 

falha nesse novo mundo digital e transparente (Kotler, 2017). O PT deve se adaptar 

a esse novo cenário. 

Usualmente as estratégias de marketing começam segregando o mercado em 

grupos homogêneos em relação à fatores psicográficos, geográficos, demográficos e 

comportamento, em seguida é escolhido um perfil de publico alvo para levar seu 

foco. Porém esse processo já materializa a abordagem vertical, onde as marcas 

tomam decisões unilaterais sem a interatividade dos clientes, que se sentem 

invadidos por spams. Atualmente as comunidades de consumidores tomam o lugar 

dos segmentos. Essas comunidades são formadas pelos próprios consumidores, por 

fatores definidos por eles mesmos, e são imunes a ações unidirecionais e spams 

(Kotler et al, 2017). 

3.4. O CLIENTE 

Aibrecht e Bradford (1992 apud Costa et al, 2015) ao caracterizar o cliente, é 

claro ao posicionar o mesmo como a pessoa mais importante do negócio, sendo ele 

o propósito de nosso trabalho e merecedor de toda a atenção e cortesia possível. E 

como ser humano íntegro e com sentimentos, deve ser tratado com todo respeito e 

não ser encarado apenas como o dinheiro que entra. 



16 
 

4. PERSONAL TRAINER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

4.1. PRODUTO x SERVIÇO x EXPERIÊNCIA 

Freitas (2005) menciona em seu texto que como consequência da crescente 

competitividade do mercado na segunda metade do século vinte, o preço passou a ser 

o principal diferencial competitivo das organizações. Anos depois, os clientes ficaram 

mais criteriosos em relação às falhas e defeitos, e passaram não somente a analisar 

preço, mas também a considerar o fator qualidade. Ainda nesse período, a 

competitividade das empresas foi sendo fundamentada no tripé Produtividade x 

Qualidade x Flexibilidade, que começaram a gerar a diferenciação entre as 

organizações na prestação de serviços. 

“Serviço”, segundo Albrecht (1992 apud Braga et al, 2004), é um resultado 

psicológico e inteiramente pessoal de um indivíduo, ao contrário de um produto físico 

que tem um impacto impessoal no cliente. Toledo (1991 apud Braga et al, 204) também 

diferencia “produto” de “serviço” ao descrevê-lo como intangível (pouca ou nenhuma 

materialidade), de demanda flutuante (impossibilidade de estocagem), inesperado 

(venda, produção e consumo instantâneo) e heterogêneo (dificuldade de padronização, 

por ser fornecido por pessoas). 

Kotler e Armstrong (2003 apud Costa et al, 2015) complementa essa 

diferenciação mencionando que para se destacar as organizações devem ser peritas 

não apenas no produto em si, como também na construção de clientes, entregando 

valor e satisfação. 

B. Joseph Pine II e James Guilmore (1999 apud Disney Institute, 2011) vão além 

ao caracterizar a nova era de consumo e da prestação de serviços. Os autores 

sugerem que passamos por uma fase onde a economia industrial, com foco na 

produção e acúmulo de bens, e a economia baseada na prestação de serviços, onde 

os “agregados de serviço” eram somados para tornar os produtos mais atrativos, já não 

vigoram mais. Pensar somente em lucro é pensar em curto prazo (Costa et al, 2013). 

Entramos agora na era que os autores chamam de “economia da experiência”, 

onde os produtos e serviços não passam de acessórios das experiências comandadas 

pelo PT. Onde todos os esforços giram em torno do propósito de encantar, em busca 

da melhor sensação possível, que o cliente leva na memória mesmo após o fim da 
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sessão de treino (Pine II e Guilmore, 1999 apud Disney Institute, 2011; Rifkin, 2001 

apud Bossle, 2009). 

Kotler (et al, 2017) compactua dessa visão, dizendo por diversas vezes em sua 

obra que as ações de marketing devem contribuir para potencializar a experiência do 

cliente acima de tudo. Onde ele menciona as mudanças de marketing que antes era 

centrado no produto, depois passou a ser centrado no consumidor, e atualmente é 

centrado no ser humano, na era digital. 

Isso fará com que o engajamento do cliente se fortaleça, conduzindo-o a voltar 

ao consumo dos seus serviços e virar um defensor da sua marca, fazendo a boa 

propaganda boca a boca com seus amigos e família, os influenciando a conhecer seu 

trabalho como treinador individual. Mantendo o foco no cliente, estabelecendo relações 

de confiança e credibilidade, caso contrário o mau atendimento pode contribuir para o 

afastamento e perda do cliente, além da imagem negativa (Braga et al, 2014; Kotler et 

al, 2017). 

A marca do PT é seu ativo intangível, geralmente composta por uma imagem, 

um nome e um slogan (geralmente o nome do próprio treinador), é intrinsecamente 

ligado á experiência do cliente e a qualidade do seu serviço. É a representação do que 

o sujeito pode experimentar ao ter um momento de desfruto dos serviços do PT. Por 

isso, quando sua representação for visualizada pelo prospecto, ela deve ser 

imediatamente ligada às coisas boas (Bossle, 2009; Kotler et al, 2017), como bem estar 

e saúde (Silva et al, 2013), ou se seu objetivo é trabalhar com foco em hipertrofia, boa 

forma e músculos hipertrofiados seriam mais apropriados para fixar sua marca 

(O’Brien, 1999 apud Bossle, 2009; Brooks, 2008 apud Bossle, 2009), sendo que a 

promessa de sua marca deve corresponder à experiência vivida pelo cliente no 

cotidiano do serviço (Bossle, 2009). 

Zarifian (1999 apud Anversa e Oliveira, 2011) descreve que competência, no 

contexto dos serviços, requer saber lidar com adversidades improváveis, 

transcendendo predefinições e conceitos já estabelecidos, dominando a comunicação 

para compreender seu cliente e fazer com que ele te compreenda. 
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5. ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA 

O bom atendimento é um dos principais ativos das organizações para fidelizar 

clientes (Teixeira e Freitas, 2004). Ele pode ser feito de várias formas, desde o trato 

com a pessoa, até o a maneira como se veste, comunicação (verbal e não verbal), 

posturas e gestos, que irão projetar a imagem que quer passar (Saba, 2012; Robins, 

2017). Recomendações como cumprimentar seu cliente de forma acolhedora e 

simpática, ser prestativo em relação às dúvidas e esclarecimentos, cortesia, 

competência, seriedade, elegância e estímulo, combinados certamente farão com 

que o nível de satisfação das pessoas em relação ao seu serviço aumente. Nada 

pode ser negligenciado e tudo importa no momento que estiver com seu aluno. O 

que ele sentir, ouvir e ver irá influenciar sua experiência e percepção dos seus 

serviços, sendo ancorado em sua memória e fazendo com que o cliente sempre 

relacione aquela lembrança, boa ou ruim sobre sua marca (Disney Institute, 2011; 

Saba, 2012; Robbins, 2017). 

A palavra “excelência” vem do termo em latim excellens, é aquilo que ultrapassa, 

vai além (Cortella, 2017). O cliente ao ir de encontro com o PT em sua primeira aula 

leva inúmeras expectativas, frequentemente bem elevadas. Se o PT corresponde 

com disponibilidade, interesse, olhar integrado do sujeito como pessoa, envolve a 

pessoa para que vá animado ás sessões de treino, solucione problemas e conquiste 

a gratidão do cliente, ele alcança o que é conhecido como “fator UAU!”. Conquistado 

com treinamento, motivação e propósito (Cortella, 2017; Costa et al, 2013; Disney 

Institute, 2011; Kotler, 2017). 

O “fator UAU!” é a expressão de satisfação de quando o cliente fica sem 

palavras, um termo de surpresa. Significa não somente satisfazer a ansiedade oculta 

e as noções preconcebidas dos seus serviços, como também ir além, superar 

expectativas e obter muito mais. Quem experimenta essa sensação certamente se 

engajará aos seus serviços e será um “evangelista” da sua marca, defendendo-a e 

espalhando a notícia para seu círculo social. Para isso, é imprescindível que o 

cliente tenha uma experiência fascinante, encantando-o, para além de seu serviço, 

fruto da dedicação no mais alto nível, fazendo assim com que momentos “UAU!” não 

sejam por acaso, mas criados intencionalmente, se deseja ter uma reputação pelo 

atendimento de qualidade, com plena atenção aos detalhes que envolverão o cliente 
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na perspectiva mais pessoal possível e fará com que se sinta reconhecido como ser 

humano, integralmente (Braga et al, 2014; Cockerell, 2013; Costa et al, 2013; Costa 

et al, 2015; Disney Institute, 2011; Kotler, 2017). 

Atenção aos detalhes é relativamente necessário no caminho para alcançarmos 

os resultados desejados, reter clientes e o obter encaminhamentos e 

recomendações feitos por clientes. Deve-se prestar atenção a todos os movimentos 

dos clientes, não apenas contar suas repetições (ACSM, 2011). 

O atendimento para ser considerado extraordinário e focar na experiência do 

convidado deve ter a perspectiva do cliente, total empatia ao imaginar, ou até 

experimentar o ponto de vista do mesmo, conhecendo suas necessidades, desejos e 

utilizar essas informações para melhorar sua experiência no nível mais pessoal 

possível. Walt Disney é citado por Disney Institute (2011), pois costumava andar 

pelos seus parques como um convidado e incentivava seu “elenco” (nome dado aos 

funcionários) a experimentar de seus próprios serviços para extrair o máximo de 

impressões possíveis de seu negócio (pontos positivos e negativos) e melhorá-lo 

periodicamente para os clientes, descobrindo quem são, o que esperam, o que 

estão fazendo, que lugares mais frequentam, ouvindo as pessoas (Braga et al, 2014; 

Disney Institute, 2011; Saba, 2012). 

Isso pode vir a ser um tema de aprofundamento, já que “qualidade” é um tema 

extremamente subjetivo, podendo haver inúmeras interpretações. Apesar disso, as 

várias definições de qualidade apontam para a valorização do cliente e sua 

satisfação (Costa et al, 2015). O Disney Institute (2011) lida com a sistematização do 

olhar empático, na perspectiva do cliente, para melhor entende-los, usando do 

neologismo “guestologia”, derivado de guest, palavra em inglês para convidado 

(nome dado aos clientes que visitam o parque) e o sufixo “logia” que se refere à 

“estudo”, sendo o estudo de mercado e cliente. A base de dados proporcionada 

deve movimentar e melhorar constantemente o ciclo de atendimento, já existente, 

estabelecendo critérios que desenvolvam estratégias e ajustes para melhor atender. 

A empresa faz a analise de dois fatores de forma quantitativa e qualitativa: fatores 

demográficos e psicográficos, respectivamente. O primeiro descreve atributos físicos 

e características socioculturais do indivíduo, o segundo procura compreender o 
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estado mental do indivíduo, considerando o que precisam e o que querem, quais são 

suas expectativas e as sensações que o cliente vivencia no contato com seu serviço. 

As organizações vêm centrando seu olhar para aspectos pré-venda e não para o 

pós venda, discutindo muito sobre atrair e não sobre relacionamento. A melhor 

maneira de reforçar a manutenção dos clientes que já envolvidos é oferecendo 

níveis de satisfação superior valorizando sua importância pra o PT, com foco em 

seus desejos, necessidades e na satisfação, mostrando-se essencial conhecer essa 

pessoa (Costa et al, 2015; Teixeira e Freitas, 2004).  

Conectar-se com as pessoas com empatia é uma qualidade necessária. É 

preciso saber quando oferecer apoio nos vários pontos do relacionamento do PT 

com o cliente, lidando com suas forças e fraquezas. Existirão clientes com facilidade 

para aderir a programas de exercícios, mas também haverá quem tenha dificuldade 

em mudar comportamentos e estilo de vida para alcançar seus objetivos. É preciso 

estar preparado para lidar com frustrações e desapontamentos, equipado com 

otimismo, fazendo-as entender que são responsáveis diretas pelas metas 

alcançadas e as desejadas. O trabalho do PT é de facilitador, porém a razão real de 

seus sucessos tem motivação interna (ACSM, 2011). 

Ouvir os clientes e conseguir se colocar no lugar dele, a fim de compreendê-los, 

irá oferecer ao PT as ferramentas necessárias para intervir de forma motivacional no 

treinamento, que segundo Pinheiro (2000 apud Anversa e Oliveira, 2011) significa 

intervir com eficiência e determinação. Utilizando-se de aspectos biológicos, 

morfológicos e psicológicos, promovendo bem estar físico e mental. 

O termo “marketing de relacionamento”, já mencionado antes, faz alusão 

exatamente a esse tipo de prática. É prestar o seu serviço para o mesmo cliente por 

mais tempo possível, mantendo os níveis de satisfação e até elevando ao antecipar 

suas necessidades e criando valor, com escuta ativa, cultivando e suprindo suas 

necessidades, passando a ter como resultado sucesso e lucratividade. O cliente 

anseia por ser reconhecido, identificado e respondido (Braga et al 2004; Costa et al, 

2013; Costa et al, 2015; Kotler, 2000a apud Teixeira e Freitas, 2004). 

Sobre o atendimento, ainda vale destacar que, por ventura, erros normalmente 

virão a ocorrer, mas o tempo de resposta para corrigi-las deve ser de forma 
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imediata. E mais do que isso, é fundamental se tornar ciente da causa do problema 

para reduzir a probabilidade de nova ocorrência, estando o PT receptivo a críticas, 

reclamações, sugestões e solicitações, deve-se ter consciência de que isso os 

conduzirá na melhora da prestação de seu serviço e não tomar como uma ofensa ou 

como ocorrência isolada. Para que isso ocorra, o PT deve ter um canal de 

comunicação com os clientes que possibilite ouvir os clientes e responde-los com 

atenção (Costa et al, 2015). 

Kotler (1998 apud Braga et al 2004) sugere que toda essa gama de informação, 

e a utilização desses dados para melhor atender o cliente acaba por agregar valor 

ao seu serviço, fazendo com que nas negociações, haja melhores oportunidades de 

se explorar esse valor agregado de forma bem calculada para que se ajuste o preço 

de acordo com o a percepção de valor do seu serviço pelo cliente e com o 

nivelamento do mercado, tentando investigar PT’s que oferecem que oferecem um 

serviço semelhante ao seu e na mesma região. 

O mesmo autor, já naquela época, defendia que as organizações que desejam 

obter vantagem competitiva no mercado aderem à formulação de parcerias, que vão 

além do seu campo de atuação para agregar os seus serviços, agregar ainda mais 

valor percebido e credibilidade para seu produto e entregar resultados superiores. 

Afiliações médicas, fisioterápicas, nutricionais e terapêuticas se fazem necessárias 

para amparar o sujeito das mais variadas abordagens na área da saúde. O PT pode 

oferecer-se para atender esses profissionais para que possam testemunhar sua 

competência, ou podem apenas mostrar seu programa de condicionamento físico a 

eles, fazendo com que acompanhem o que seu paciente faz quando se exercita. 

Uma relação de troca de informações acompanha também troca de indicações 

(ACSM, 2011). 

A postura ética profissional do PT é outra competência a se considerar. A palavra 

originada do grego “ethós” significa “seguir hábitos construídos a partir de relações 

coletivas com seres humanos nos ambientes onde vivem constituindo um conjunto 

de valores e crenças”, sendo a ética inerente à ação humana, e quando transferindo 

ao serviço prestado pelo PT, requer relações justas, conduzida sob um conjunto de 

normas (Anversa e Oliveira, 2011). Que se fundem à ideia de missão e valores, já 
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mencionados e essenciais para sustentar qualquer decisão ou ação, conduzindo o 

PT ao sucesso como profissional. 

 

6. PERSONAL TRAINER E CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS 

6.1. AQUISIÇÃO E TIPOS DE CONHECIMENTOS 

ACSM (2011) mostra que várias são as maneiras de se adquirir conhecimento. 

Alguns deles são adquiridos em formações e graduações (1), outros são através da 

prática do trabalho, ou seja, experiência naquela função (2), ou o lugar que você 

trabalha lhe conceda conhecimento para que possa cumprir determinada função (3), 

melhor descrevendo-as: 

1) Pode ser de graduações (acadêmica, formal) que pode durar cerca de quatro 

anos, mestrados duram de 18 meses a dois anos e doutorados, cerca de três 

anos após o mestrado. Cursos, workshops, seminários e até cursos on-line 

tipicamente variam de 18 meses a dois anos. Internatos, aulas práticas e 

trabalha de cooperativa estudantil (geralmente com a tutela de algum 

professor) podem, ou não, compor esse quadro. Usualmente nas áreas da 

ciência do exercício, fisiologia, educação física, cinesiologia, ciência do 

esporte, e PT. 

 

2) Alguns PT’s que já foram atletas de rendimento, ou não, podem transformar 

sua paixão pelo esporte ou modalidade em motivador para que preencha 

algumas lacunas do conhecimento ainda não adquiridas ao iniciar sua 

carreira. Esse profissional deve capacitar-se de maneira que domine a área 

técnica e científica de seu trabalho, além de poder buscar algum profissional 

mais experiente que possa lhe orientar em outros aspectos. No trato com o 

esporte, ainda, esse ex-atleta vem munido com know-how especifico daquele 

esporte, com várias percepções e experimentações do que da certo, ou não, 

além de tudo que aprendeu com seu técnico, e que agora pode incorporar em 

seu trabalho. 
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3) Alguns estabelecimentos na área da saúde oferecem programas formais de 

treinamento e outros processos para nivelar seus profissionais nas mais 

diversas áreas. Esse treinamento pode ser oferecido, periodicamente, por um 

profissional mais experiente que exerce a mesma função a mais tempo e 

domina os aspectos do trabalho. Os estabelecimentos mais compromissados 

podem até arcar com investimento em educação continuada para seus 

funcionários.  

 

Outra vantagem no conhecimento experimental é se já desfrutou da 

experiência de ser um antigo aluno do trabalho personalizado de algum treinador. Se 

aquela experiência é de natureza positiva e significativa na vida do indivíduo.  

 

6.2. CATEGORIAS DO CONHECIMENTO ESSENCIAIS 

Zaneti (2009), Bossle e Fraga (2011) e Júnior (et al 2013) já foram citados 

anteriormente frisando que o PT, por lidar com pessoas e por ser uma empresa de 

uma pessoa só, deve estar atento a outros tipos de conhecimento que não somente 

o técnico, específico da nossa área. O ultimo autor cita os aspectos 

comportamentais e administrativos como essenciais para a prestação de serviços do 

PT, e que cada um desses tópicos devem ser reforçado com especialização e 

aprofundamento. Anversa e Oliveira (2011) corroboram a ideia trazendo os saberes 

técnicos, interpessoais e administrativos / marketing pessoal á tona como pilares 

para a profissão do PT. 

E para potencializar as competências do PT, se faz necessária formação 

continuada e treinamento constantemente. Chiavenato (1999 apud Costa et al, 

2013) define o termo “treinamento” como: [...] uma experiência aprendida que produz 

uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e que melhora sua 

capacidade de desempenhar um cargo[...] , através do qual as pessoas aprendem 

conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos. Investir em 

treinamento é fundamental no trato com os clientes e é um aliado no que se refere à 

rentabilidade do PT, já que visa aumentar as habilidades do PT em todas as áreas. 

Gunter e Molina Neto (200 apud Aversa e Oliveira, 2011) sobre o assunto, ainda 
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acrescentam os motivos de atualização em relação aos avanços tecnológicos, assim 

como propiciar reflexões sobre a prática atual, e consequente mudança de 

comportamento para melhorar atitudes que estejam defasadas. 

O PT, segundo Freidson (1994 apud Anversa e Oliveira, 2011) precisa ser “... 

altamente instruídos e readaptáveis, com competências especializadas, capacidade 

de resolução de conflitos coletividade e flexibilidade, e que entendam para além do 

fazer”. 

O ACSM (2011) também mostra como essencial às partes técnicas fundamentais 

como anatomia, cinesiologia, biomecânica e fisiologia, avaliação, assim como 

elaboração de programas de exercícios, mas também considera modificação de 

comportamentos e saberes administrativos como bases para a condução do trabalho 

como PT. Anversa e Oliveira (2011) concluem seu trabalho alertando os leitores 

sobre a análise sobre a formação e intervenção do PT, para desmistificar a relação 

da formação e do aprofundamento apenas em áreas técnicas e desvinculação de 

questões interventivas, defendendo que a especialização deve ser, além dos 

aspectos técnicos instrumentais, também nas outras áreas que os autores chamam 

de interventivas e que já foram mencionadas acima. 

6.2.1. TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS 

Como dito, o papel de “professor/educador” não pode ser descartado da 

essência do PT (ACSM, 2011; Junior et al, 2013). Sendo assim, é fundamental que o 

PT consiga conduzir seu cliente no exercício transmitindo mensagens sucintas, 

claras e objetivas, organizando seu conhecimento de forma integrada e em uma 

sequência lógica, objetiva e operacional. Aproveitando ao máximo do leque variado 

de estratégias nas abordagens educacional, científica e prática, disseminando 

informações corretas e coerentes para que o modismo não prejudique o processo de 

aprendizagem do cliente (Zarifian, 1999 apud Anversa e Oliveira, 2011; ACSM, 

2011). O programa deve seguir uma sequencia didática lógica que facilite a 

compreensão do aluno para melhor aderência do cliente ao programa, baseando-se 

em estudos científicos (Saba, 2012). Estratégias interventivas utilizadas por Robbins 

(2017) podem ser transferidas para a área da didática técnica, quando ele trata dos 

órgãos sensórios do corpo e destaca os sentidos de audição, visão e tato 

(cinestésico) que é por onde os seres rebem as informações predominantemente e 
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as processam. É interessante saber estratégias de abordagens das três categorias 

com intuito de conseguir ensinar movimentos a seus alunos com o maior número de 

possibilidades possíveis para que haja a melhor compreensão por parte deles, como 

mostrar os caminhos a serem seguidos com demonstrações físicas, e, 

consequentemente, melhor execução que pode diminuir riscos ao aluno. Porém 

avaliar o grau do tato e forma de falar é importante para que o cliente não fique 

constrangido ou se sinta mal (Saba, 2012).  

Orientar o cliente na busca de seus objetivos é um dos deveres do PT, seja 

aptidão física, estética, desempenho, qualidade de vida, e o meio de intervenção 

utilizado para isso é o treinamento físico (Gomes e Caminha, 2014). O domínio sobre o 

conteúdo técnico seriam os relacionados aos aspectos científicos do treinamento 

desportivo, fisiologia do exercício, biomecânica aplicada, aprendizagem motora e 

avaliação física. Além de somar esse conteúdo com as várias modalidades esportivas 

ou de treinamento físico (Anversa e Oliveira, 2011). Entretanto, Gomes e Caminha 

(2014) prezam pela desmistificação de que o curso bacharelado em Educação Física 

deve ser voltado unicamente aos conhecimentos técnico-instrumentais. 

O ACSM (2011) sugere que os conteúdos a serem dominados ao princípio são 

os estruturais e de movimento. Trata-se da anatomia funcional, abordando o 

posicionamento anatômico do corpo, planos e eixos de movimento, postura, 

movimentos e estruturas articulares, sistema esquelético, sistema musculoesquelético, 

amplitude de movimento e estabilidade articular. 

E da cinesiologia e biomecânica, correspondentes, respectivamente, à ciência 

que estudo o movimento e a ciência que envolve a aplicação de forças na perspectiva 

mecânica aos organismos vivos, onde se estuda como a integração do sistema 

nervoso, muscular e articular, respondem aos princípios dos ramos da física que reúne 

análise das ações de força, alavancas, movimentos angulares e lineares, torques, 

saberes essenciais ao elaborar os programas de treinamento seguros (prevenindo 

lesões e auxiliando na reabilitação de lesões), efetivos e eficazes que melhoram o 

desempenho em atividades esportivas e do cotidiano. A biomecânica, baseada em 

critérios ergonômicos individuais e específicos, que explica porque uma técnica deve 

ser mais apropriada para um indivíduo do que outras (ACSM, 2011; Zaneti, 2009). 
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Zaneti (2009) diz que o primeiro estágio, e talvez o mais importante relacionado 

a aspecto técnico, é a avaliação física, que oferece ao PT a base de dados necessária 

para análise da resposta do cliente ao seu programa de treinamento, e dará subsídio 

para elaborar a periodização do treinamento. Periodizar significa planejar a médio e 

longo prazo as estratégias que conduzirá seu cliente para atingir seus objetivos, depois 

de ter passado pela avaliação física, para estabelecer o ponto de partida do 

treinamento e não queimar etapas no processo de adaptação. 

O objetivo do planejamento é aprimorar o desempenho do sujeito e preservar 

sua integridade física, evitando ao máximo os efeitos negativos decorrentes do 

treinamento, que deve manipular as variáveis de forma coerente e com base nas 

avaliações pré e pós-treinamento, comparando resultados e verificando se o programa 

realmente foi eficaz ou não, para que haja intervenção acerca das estratégias utilizadas 

(Zaneti, 2009). 

O próximo saber na construção e compreensão do corpo para a elaboração e 

condução do trabalho do PT é a fisiologia humana e a mesma aplicada ao exercício. É 

de extrema importância para explicar a base lógica, os processos e as respostas 

fisiológicas do seu programa de treinamento, sendo que se trata do estudo do 

funcionamento e das adaptações do organismo, com ao estresse gerado pelo 

exercício, tanto a nível celular, como tecidual, dos órgãos e sistemas, e do carpo como 

um todo, podendo estender-se à prática esportiva. É fundamental para a prática do 

treinamento personalizado ao planejar e executar o programa. Conhecer e saber 

manipular os efeitos do exercício dará o suporte para que o treinamento seja no sentido 

de aprimorar e não gerar decréscimos no desempenho do cliente, consequentemente 

aumentando, diminuindo ou até cessando o treinamento e suas variáveis (ACSM, 2011; 

Zaneti, 2009). 

Os principais sistemas fisiológicos a serem dominados são o cardiovascular, 

respiratório, energéticos, neuromuscular, esquelético, endócrino e a adaptação de 

todos eles em relação ao objetivo do seu cliente e o programa montado para chegar 

nesse objetivo. É importante conseguir dar explicações curtas e objetivas sobre os 

mecanismos fisiológicos decorrentes da atividade. Por se tratar de um serviço 

individualizado se faz essencial saber mensurar a quantidade de atividade e tipos de 

exercícios que o cliente deve realizar, tendo ele algum problema de saúde ou não, 
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independente de idade, cada qual com suas particularidades fisiológicas (ACSM, 2011; 

Zaneti, 2009). 

Tanto Zaneti (2009), quanto ACSM (2011) apontam conhecimentos nutricionais 

como sendo parte fundamental do leque de conhecimento do PT, e Zaneti (2009) 

completa que o controle motor também deve ser alvo da atenção do profissional, pois 

quando se realiza um movimento, processos em níveis moleculares, celulares, 

musculares e neurais para a realização da ação motora são acionados, 

majoritariamente de forma não linear, mas sincronizada, podendo produzir movimentos 

suaves e controlados. 

Depois desse background estrutural e de funcional do corpo e organismo, é o 

momento de começar a tratar da elaboração dos programas de treinamento para a 

condução do seu cliente em relação ao seu objetivo e baseado na avaliação e 

anamnese feita, que darão suporte para a escolha dos métodos de treinamento 

adotado. São abordados os treinamentos de resistência de força com finalidades de 

hipertrofia, força muscular ou resistência de força, o treinamento cardiovascular ou 

aeróbio, flexibilidade, pliometria e desempenho esportivo, treinamento funcional, 

equilíbrio e estabilidade. Todos os métodos necessitam de coerência com princípios de 

sobrecarga, especificidade e progressão (ACSM, 2011). 

Ao iniciar o planejamento de um programa é necessário, primeiramente colher 

dados para triagem do cliente avaliando todas as informações, posteriormente 

interpreta-se essas informações e por ultimo juntam-se todas as informações e 

interpretações com as metas do cliente e então se elabora o programa (ACSM, 2011). 

Três componentes básicos e mais usuais de uma sessão de treino são: o 

aquecimento, condicionamento e volta à calma. O aquecimento serve para preparar o 

corpo do sujeito para enfrentar o estímulo posterior, na fase de condicionamento, e 

também obedece ao conceito de especificidade. O aquecimento apropriado é aquele 

que consegue melhorar o desempenho e reduzir os riscos de lesão. A volta a calma 

tem o mesmo fim, sendo que ainda auxilia na redução dos detritos metabólicos 

provocados pelo exercício (ACSM, 2011). 
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6.2.2. MODIFICAÇÃO COMPORTAMENTAL E COACHING 

Junior (et al, 2013) manifesta que questões corpóreas relacionadas à 

motricidade unem-se aos aspectos da neurociência e linguagens para repensar os 

conceitos de prática do serviço prestado pelo PT, que agora presta um serviço a um 

ser humano e não deve encarar mais seus clientes meramente como consumidores 

do seu serviço (Kotler et al, 2017). Anversa e Oliveira (2011) corroboram e sugerem 

que a prática de exercício físico pode beneficiar não somente aspectos biológicos 

como capacidade cardiorrespiratória, como também aspectos psicológicos como 

autoestima, diminuição dos níveis de estresse e melhora na expectativa de vida. 

6.2.2.1. Programação Neuro-Linguística (PNL) 

 A capacidade de realizarmos qualquer coisa na vida depende de como 

dirigimos nosso próprio sistema nervoso (SN), sendo assim a PNL estuda como a 

linguagem verbal e não-verbal afetam o SN, como as pessoas comunicam-se entre 

si produzindo o “desembaraço” que cria o maior número de escolhas de conduta. A 

PNL proporciona uma estrutura sistemática de como dirigir nosso cérebro afetando 

nossos estados e comportamentos, de forma favorável para conseguir o estado 

desejável (Robbins, 2017). 

Entender nossos estados é a chave para a excelência, uma vez que nossos 

comportamentos são resultados de nossos estados, tomar conta de nossos estados 

guiarão nossos comportamentos ao lugar que queremos. Um estado pode ser 

definido processos neurológicos, ou seja, a soma de nossas experiências a qualquer 

tempo, em qualquer lugar (confiança, amor, êxtase, alegria, crenças). E a maioria 

desses estados acontece sem nenhum direcionamento nosso, experienciamos 

alguma coisa e entramos automaticamente em algum estado. Dirigir sua vida é 

saber dirigir seus estados, controlando efetivamente seu cérebro (Robbins, 2017). 

Criamos nossos estados baseados em nossas representações internas (o que 

e como representamos em nossa mente e dizemos e ouvimos em nossa mente) e 

em nossa fisiologia (respiração, fala, ação). Nossas crenças, atitudes, valores e 

experiências passadas (o que carregamos ao longo da vida) afeta as 

representações que faremos internamente e influenciarão nossos estados. E coisas 

como tensão muscular, postura, tipo de respiração, o que comemos podem afetar 
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nossa fisiologia e assim nossa comunicação externa. Representação interna e 

fisiologia estão interagindo o tempo todo para criar nosso estado, que por sua vez 

cria e dirige o comportamento. E para controlar nossos comportamentos, devemos 

aprender a controlar nossos estados, resultado do consciente controle das 

representações externas e da fisiologia (Robbins, 2017). 

 Os seres percebem o mundo e suas informações graças aos órgãos 

especializados dos cinco sentidos, que apesar de serem cinco, tomamos a maioria 

das nossas decisões baseados nos três principais, a visão, o tato (cinestesia) e a 

audição. Por tanto sua representação interna não é exatamente o que aconteceu, 

mas sim uma representação personalizada, uma interpretação, percebida através 

dos sentidos e que é baseada em crenças e experiências passadas, ou seja, duas 

pessoas podem estar diante do mesmo fato e elaborar versões diferentes sobre o 

mesmo acontecimento. Sendo assim, seria possível criar representações solidas 

que possam nos fortalecer e fortalecer os outros ao invés de criar limitações, isso 

pode ser realizado direcionando a memória para levar as pessoas aos estados mais 

cheios de recursos de forma consistente. Atletas de alto rendimento, por exemplo, 

conseguem se colocar em estados cheios de recursos quase que por sugestão, são 

capazes de mobilizar o que tem de melhor quando precisam e conseguem resistir à 

grandes pressões (Robbins, 2017). 

 Os comportamentos são selecionados a partir de possíveis escolhas, mas é 

selecionado de acordo com o modelo de mundo que temos, e como representam as 

experiências de mundo pra nós mesmos. Se não somos nós a decidir o que fazer e 

o que produzir então algum agente externo como uma conversa, o que se escuta na 

televisão irão criar esses estados em você, possivelmente desfavoráveis (Robbins, 

2017). 

 As crenças então constituem parte importante dos processos mencionados. 

Elas podem ser definidas como qualquer princípio orientador, máximas ou fé que 

pode proporcionar significado e direção à vida. Organizadas de maneira certa as 

crenças são forças poderosas na tomada de medidas e na criação do mundo em 

que se gostaria de viver. Essa crença pode ser fortalecedora de uma possibilidade 

ou alguma coisa que desejamos realizar. Quando se diz que podemos ou não 

podemos realizar algo, estaremos certos, pois o sistema nervoso abre caminhos 
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para partes do cérebro que podem dar as respostas necessárias. Existe uma 

hierarquia de crenças, umas mais profundas, as quais regem nossas vidas, mas a 

maioria das crenças são apenas sobre possibilidades, sucessos ou felicidades 

reforçada ao longo dos anos. O desafio é fazer essas crenças trabalhares para você 

de forma efetiva e fortalecedora. O fato de não possuir ou conseguir diminuir o 

número de crenças limitadores já é sinônimo de sucesso (Robbins, 2017). 

A criação dessas crenças podem ter inúmeras fontes. A primeira das cinco 

fontes é o ambiente, se tudo que se vê é fracasso e desespero, se torna quase 

impossível formular representações internas que ajam a favor do seu sucesso. 

Acontecimentos também são fontes de crenças, circunstâncias impactantes na vida 

das pessoas ficam instaladas no cérebro e formam crenças que podem mudar 

nossas vidas. O terceiro caminho é através de conhecimento, leituras, filmes, e 

outras fontes de intelecto. Essa fonte é uma forte maneira de quebrar paradigmas de 

um ambiente limitador. Outra fonte são nossos resultados passados, que é um forte 

no cumprimento de tarefas se por acaso já tenha a realizado anteriormente. E a 

ultima fonte é a moldura de experiências que deseja para o futuro, experimentando 

resultados antecipadamente, pode-se simplesmente criar um mundo de 

possibilidades abertas e entrar nessa experiência, mudando assim seu estado e as 

crenças que julga necessária para essa realidade (Robbins, 2017). 

 Agora é hora de encontrar soluções. Em geral, as pessoas possuem os 

recursos, mas não possuem controle sobre eles. Todas as nossas representações 

podem ser acessadas novamente caso os estímulos certos sejam desencadeados. 

A melhor estratégia é trocar as representações negativas por positivas. Os 

ingredientes de todas as experiências são os cinco sentidos, ou modalidades. Para 

produzir o resultado desejado deve-se saber o quanto de ingredientes devem ser 

usados (Robbins, 2017). 

           Submodalidades são as maneiras como as modalidades se materializam. 

Uma vez que descobrimos como representamos as modalidades internamente e 

como somos afetados, nossa mente fica encarregada de estabelecer o quanto de 

cada ingrediente é necessário para criar o comportamento desejado e que nos 

fortaleça. As submodalidades consideram uma lembrança, suas modalidades 

cinestésicas, visuais e auditivas, e como elas se apresentam nessas lembranças. Se 



31 
 

o que viu estava claro, se possuía cores ou brilhos e estava distante, o que ouviu 

entre sons e falas com tonalidades altas ou baixas, e o que sentiu tinha textura, qual 

era a temperatura, são tipos de submodalidades. Assim como um diretor de cinema 

pode alterar o ângulo da câmera, volume do som, velocidade do movimento, criando 

o estado que deseja para o público, nós também podemos orientar nosso cérebro a 

qualquer tipo de estado ou comportamento coerentes com nossas metas e objetivos 

(Robbins, 2017). 

          Uma lista de possíveis modalidades nos três principais sistemas de absorção 

de informações é visual: estático/movimento; colorido/preto e branco; brilho; 

tamanho da imagem; distancia da imagem da pessoa; grau de contraste; foco; 

movimentos rápidos; lentos; número de imagem. Auditivo: volume; ritmo; cadencia; 

tempo; timbre; tonalidades. Cinestésico: textura; temperatura; vibração; movimento; 

intensidade; peso; densidade. Porém existem predominâncias em diferentes graus 

nos sistemas representacionais, por exemplo: a maioria das pessoas tem 

principalmente seus acessos por vias visuais. Nem todas as pessoas respondem da 

mesma forma, o que confere a subjetividade do individuo (Robbins, 2017). 

         Temos a possibilidade então, de implantar sugestões que melhor convém, 

pegando experiências ruins e enfraquecer sua força, representando para si mesmo 

como uma imagem mais turva, com o volume do som mais baixo ou como algo que 

não pode sentir e é claro temos a oportunidade de realçar lembranças positivas, 

tornando as lembranças maiores, com a visão mais clara, dar um tom mais leve e 

com sons agradáveis, de forma a criar mais alegria e motivação. Para provocar a 

mudança de representação devemos usar linguagem especificas e sugestões que 

permitam induzir as pessoas à mudança na representação das submodalidades. 

Sendo elas especificas aos tipos de sentido predominante em cada individuo, deve-

se usar com maior facilidade visual palavras do tipo: vê; olha; observa; aparece; 

mostra; revela; ilumina; imagina. E frases como: bem definido; em pessoa; em vista 

de; exibindo-se; imagem mental; memória fotográfica, olhar fixo; parece. Com 

pessoas auditivas, as palavras: ouve; escuta; harmoniza; silencio; ressoa; afina; 

inaudível; tons altos. E frases como: alto e claro; bem informado; alcance da voz; 

expressar-se; ouça-me; ouvir vozes; não sintonizado; tocam o sino. Já com pessoas 

predominantemente cinestésicas: sente; toca; aperta; segura; compreende; faz 

contato; expulsa; solido; insensível. E frases como: firme-se; acalorado; mantenha a 
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calma; mãos dadas; segure-o; corpo a corpo. O intuito é combinar palavras e frases 

para encontrar a harmonia que nossos ouvintes entenderão com clareza e 

responderão as sugestões que melhor se encaixarão a eles, sendo que devem ser 

usadas todas as modalidades apesar da predominância das subjetividades de cada 

individuo (Robbins, 2017). 

 É importante olharmos para os padrões de comunicação e questionar se é 

dessa forma que quer representar os fatos e como essa representação irá resultar 

em minha vida, onde está me levando e se é para esse lugar que eu quero ir, 

examinando o que minhas ações mentais e físicas estão criando. A chave é o 

equilíbrio entre todas as coisas e associar e desassociar o que quisermos de forma 

consciente (Robbins, 2017). 

 

6.2.2.2. Orientação – Educacional / Coaching 

O coaching, já mencionado nesse texto, é uma estratégia utilizada para 

apoiar, facilitar e orientar o crescimento pessoal do cliente, baseado em evidências, 

para a conquista de mudanças comportamentais. Ajuda as pessoas a identificar 

onde está, para onde quer ir e como chegar nesse local. Os coaches (treinador) da 

boa saúde são aqueles que possuem antecedentes profissionais nas áreas de 

saúde e aptidão e concentram-se nos diversos fatores relacionado à saúde e bem 

estar, que podem influenciar a mudança de comportamento para um melhor estilo de 

vida. Não levam apenas em consideração o exercício, nutrição, e perda de peso, 

mas também controle do estresse, equilíbrio na vida e no trabalho e felicidade. Essa 

ferramenta se consiste na visão integral do cliente, na pessoa como um todo, e 

conecta seus valores mais profundos como motivação intrínseca para conectar o 

mundo interno com a realidade externa (ACSM, 2011). 

O PT que utiliza dessa técnica deve formular perguntas complexas e abertas, 

fazendo com que o cliente elabore sua própria formulação de resposta e estabelecer 

as próprias estratégias baseada em seus sentimentos intuitivos do que seria aquilo 

que irá funcionar para ele mesmo (ACSM, 2011). 

É comum confundir o coaching com algum tipo de terapia, porém não se trata 

disso. Sendo que o PT nunca diagnosticaria algum distúrbio de saúde mental ou 
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física. Terapeutas costumam examinar o passado de seus pacientes para entender 

de que maneira seu comportamento atual está sendo interferido por essas questões 

anteriores, e trabalham de forma a curar esses conflitos, enquanto os coaches 

apenas utilizam esse tipo de informação para aprendizado, intervindo nas questões 

presentes que podem ser efetivas ao estabelecer e concretizar metas no futuro 

(ACSM, 2011). 

Tradicionalmente é dito ao cliente o que se deve fazer, as relações dos PT’s 

com seus clientes é de natureza puramente prescritiva e dirigida. A proposta do 

coaching é focar no que o cliente deseja alcançar, fazendo com que o cliente entre 

em contato com seus motivadores internos e não dependam da tutela do PT para a 

prática de costumes saudáveis, exercitando sua autoeficácia, confiança e tornando-

se responsáveis por continuar se exercitando pelo resto da vida, e compreender qual 

é o papel do profissional na influência dos resultados do cliente (ACSM, 2011). 

 O ACSM (2011) ainda complementa que características essenciais para um 

bom coach e para um PT experiente são: empatia, boa escuta, não emitem 

julgamentos morais, fortalecendo um contexto aprobatório e encorajador, e levam 

sua orientação com energia e entusiasmo, utilizando-se de profundo incentivo para 

encontrar e aceitar a situação do cliente n processo de mudança. Ferramentas que 

ajudarão o PT a vencer resistências e os mecanismos de defesa do cliente que 

criam barreiras para aderir à mudança de comportamento que leva ao estilo de vida 

mais saudável, pois quando o cliente e desafiado e, ao mesmo tempo incentivado, 

sem reprovação nem vergonha ao não alcançar uma meta, cada desafio se torna 

oportunidade de aprendizado. 

 Ao combinar dados obtidos através da avaliação da capacidade 

cardiorrespiratória, PAR-Q, flexibilidade, de força e composição corporal com as 

informações motivacionais obtidas com o uso do coaching, seu serviço prestado e 

seus programas de exercícios serão mais bem sucedidos e importantes para as 

pessoas no ponto de vista holístico do ser humano (ACSM, 2011). 

 Parece obvio que ao aderir a um programa de exercícios o cliente já está 

pronto para a mudança de comportamento. Porém o fato de ele estar ali não é 

sinônimo de que ele está pronto, e cabe ao PT dar um passo adiante na relação com 

o cliente e melhorar a grande taxa de desistência de um programa de treinamento, 
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ajudando as pessoas a serem protagonistas da mudança positiva em sua vida. A 

mudança de comportamento é íntima, e o PT tem o papel de facilitador. Uma boa 

compreensão de onde seu cliente se encontra no processo de mudança do 

comportamento é o ponto de partida para reverter esse quadro (Garvin, 2005 apud 

ACSM, 2011; Wellcoaches Corporation, 2003 apud ACSM, 2011). 

A motivação, já definida anteriormente, é uma das chaves na sua perícia em 

comunicação. Assim, é preciso saber o que os motiva. Observe sua linguagem 

corporal e o conteúdo de suas palavras, se houver dúvida, pergunte ao cliente o que 

o motiva efetivamente, a perícia em formular perguntas abrangentes que capacite o 

próprio cliente a formular suas estratégias para o sucesso é uma habilidade 

extremamente valiosa. Caso não seja possível, use as informações coletadas para 

que possa usar aquilo que os motiva para fazê-los alcançar seus objetivos, por fim, 

carregando-os com experiências positivas em relação ao exercício (ACSM, 2011). 

  

6.2.2.3. Mindset 

 A maneira como encara os fatos e o que pensamos sobre nós mesmos afeta 

a maneira pela qual vivemos. O que difere a mentalidade da pessoa em relação a 

isso é o mindset, que pode ser fixo, ou de crescimento. O mindset fixo (MF) é a 

crença de que as qualidades são imutáveis, logo se possui determinada quantidade 

de inteligência ou caráter ele não poderá ser alterado ao longo de sua vida e cria 

uma necessidade de provar seu valor o tempo todo e que as doses imutáveis que 

possui de cada característica são suficientes. Nesse caso, toda situação exige a 

confirmação de suas capacidades, lidando sempre com dualidades, como: 

fracasso/sucesso; aceito/rejeitado; vencedor/derrotado. Já o mindset de crescimento 

(MC) é a crença de que todas as capacidades, aptidões e qualidades podem ser 

cultivadas através de esforço e experiência, modificando e desenvolvendo 

habilidades. Elas acreditam que o verdadeiro potencial é desconhecido, e depende 

só do quanto se esforça naquela qualidade específica com paixão e treinamento. 

Esse modelo mental permite as pessoas persistirem no caminho que se 

propuseram, mesmo que as coisas não vão bem, gostam do que fazem 

independente do resultado e de erros que inevitavelmente ocorrerão (Dweck, 2017). 
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 Outro fator que difere os dois tipos de mindset é a maneira com que se lida 

com o fracasso. Pessoas com MC não se identifica e não se rotula por um fracasso, 

elas assumem desafios e continuam a se esforçar. Reconhecem a importância do 

esforço e da dedicação, da resiliência e perseverança. Para elas as definições e 

impactos do sucesso e fracasso possuem laços fortes com o sentido mais profundo 

do esforço. Já no MF é conferido ao resultado um rótulo que irá acompanha-los para 

o resto da vida, definindo quem são afetando a autoestima, onde o fracasso passa 

de um fato para uma identidade, a menos que adotem o MC (Dweck, 2017). 

 Quando os bebês nascem uma quantidade quase infinita de informações é 

exposta a eles e diariamente eles conquistam novas aptidões, eles não se 

preocupam em errar, eles caminham, caem, se levantam, tentam de novo, e assim 

seguem aprendendo atividades complexas da vida como locomoção e comunicação, 

por tentativa e erro. Ao passar dos anos, logo quando as crianças aprendem e 

passam a se avaliar, algumas passam a ter receio ou até medo de não serem 

inteligentes, por isso não se propõem novos desafios, elas só podem realizar alguma 

coisa se tiverem certeza que possuirão êxito (Dweck, 2017). 

 No MC aprendizado é prioridade, pessoas que adotam esse mindset tem 

atenção minuciosa em informações que podem os levar a aumentar seus 

conhecimentos ou habilidades, e quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem 

e maior ainda é o grau de interesse. Não se trata da perfeição imediata, mas em 

adquirir conhecimento, enfrentar um desafio e progredir, se trata do processo. Para 

essas pessoas se dedicam a alguma coisa exatamente por não saber fazer bem, 

eles não precisam achar que são bons em alguma coisa para desejar fazer e ter 

prazer nisso. Já o MF se interessa apenas quando se dão bem, ou quando lhe é dito 

de teve sucesso ou fracassou, apenas o rótulo são importantes. Pergunte a alguém 

quando se sente inteligente, quando é perfeito ou quando está aprendendo, e 

poderá ter uma ideia inicial sobre o mindset da pessoa (Dweck, 2017). 

 O MF encara o esforço como sendo exclusivo de pessoas que possuem 

algum tipo de deficiência. E se por ventura são inteligentes, talentosos, portadores 

de aptidões inatas, o esforço pode diminuí-los. Mas é possível modifica-los, e o 

simples fato de tomar consciência dos dois pode ser o primeiro passo na mudança 

de mindset que o possibilita reagir de novas formas. Entretanto, todos nós 
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possuímos elementos de ambos os modelos mentais, nenhum exclui o outro. É 

possível ter diferentes mindsets para diferentes campos de situação, cada modelo 

irá guiar o indivíduo naquela área específica (Dweck, 2017). 

 De forma interventiva, é preciso saber como estimular as pessoas para que 

deem valor ao que lhes fará se desenvolver e melhor suas aptidões. E muitas vezes 

caímos na armadilha de fazer elogios baseados nas aptidões e capacidades das 

pessoas. Mais de oitenta por cento dos pais julgam necessário elogiar habilidades 

inerentes para dar-lhes confianças em suas realizações. A verdade é que ao elogiar 

uma habilidade ou aptidão é reforçada a ideia de que o resultado é importante. 

Pessoas nessa situação tendem a rejeitar novas tarefas mais desafiadoras por 

receio de falharem e exporem suas deficiências. Pessoas que tem elogios baseados 

no esforço, ou seja, no processo que lhes possibilitou chegar ao resultado e lhe 

reforça a ideia de que suas capacidades podem ser melhoradas caso se dedique e 

treine para isso, se sentem motivadas com novas tarefas com as quais podem 

aprender. Não consideram o fracasso, mas as possibilidades de novos aprendizados 

(Dweck, 2017). Assim podemos induzir um tipo de mindset através da intervenção 

que escolhemos adotar ao lidar com o cliente, elogiar determinado aspecto eleva 

seu grau de importância, cabe ao PT saber induzir a relevância do que irá 

engrandecer o indivíduo ao longo do tempo. 

6.2.2.4. Teorias da modificação de comportamento 

 São inúmeras as teorias de modificação comportamental que podem ser 

aplicadas à mudança no estilo de vida ligado à saúde. É de imensa importância que 

haja compreensão de algumas teorias para melhor entender seu cliente a nível 

comportamental e elaborar estratégias que provoque essa mudança real e de 

preferência progressiva na adoção e manutenção da rotina de exercícios físicos. 

Apenas se utilizar de ferramentas técnicas será insuficiente quando o assunto é 

mudança de comportamento, e conhecer e usar diferentes teorias que se adequam 

a cada caso específico pode ser a chave para auxiliar o profissional na adesão do 

cliente a uma rotina de exercícios saudável e regular (ACSM, 2018). 

 Uma teoria muito conhecida na psicoterapia é o behaviorismo (behavior é o 

correspondente em inglês para comportamento). Elaborado por Ivan Pavlov, B. 

Skinner e J. Watson, a teoria defende que o comportamento é definido pelo 
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ambiente, tanto por fatores precedentes, quanto por suas consequências. São duas 

as abordagens que definem a teoria: a primeira é o condicionamento clássico e 

operante, sugerida e exemplificada pelo famoso experimento dos cães de Pavlov, 

onde eles foram condicionados repetidas vezes a esperar pelo alimento ao tocar de 

um sino antes do comportamento esperado (comer o alimento). No sinal eles 

salivavam, pois sabiam que o alimento estaria por vir, pois aquela “dica” era 

indicativa de que o alimento estava por vir. Essa abordagem afirma que uma 

resposta esperada pode ser modificada através de um estimulo antecedente, ou 

seja, deve-se programar ou modificar a sugestão imediatamente antes do 

comportamento para induzir ao mesmo. Já a abordagem operante, elaborada por 

Skinner, teoriza que o comportamento é modulado de acordo com recompensas. 

Após um comportamento, se formos agraciado com recompensas que gostamos 

aquele comportamento tem mais chances de ser repetido, caso contrário, se formos 

punidos, é menos provável que aquele comportamento ocorra novamente (ACSM, 

2011). 

O Dr. James Prochaska elaborou outra teoria bem conhecida, denominada 

Modelo Transteórico. Nele, identificam-se cinco diferentes estágios reconhecíveis e 

individuais que necessitam de intervenção personalizada e apontam para mudança 

de comportamento de sucesso. O primeiro estágio é a “pré-contemplação” (não 

quero / não posso), onde o indivíduo está desinteressado pela mudança (acreditam 

que não tenham um problema) ou não se acha capaz de realizá-la (históricos de 

insucesso e conformismo). O segundo estágio é o de “contemplação” (poderia), 

onde os clientes imaginam que possa mudar um comportamento julgado não 

saudável e estão cogitando mudar de atitude, insatisfeito e já ciente que essa 

mudança pode favorecê-los, ser ativo já é parte de quem ele quer ser. “Preparação” 

é o terceiro estágio (poderei), onde já há a decisão de partir para a ação de forma 

constante, onde os motivadores intrínsecos estão estabelecidos e são fortes, a 

pessoa se compromete com a mudança e percebe que as outras pessoas o apoiam. 

Logo após vem a “ação” (eu sou), onde o cliente é comprometido com o 

comportamento e o pratica de forma frequente, indica-se utilizar recompensas, 

lembretes e dicas para encorajar o comportamento. O ultimo estagio é o de 

“manutenção” (ainda sou), sendo que o indivíduo pratica aquele comportamento 

consistentemente durante seis meses, com confiança na sua capacidade. 
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Esses estágios da mudança de comportamento são específicos, podendo o 

cliente estar em diferentes estágios para diferentes comportamentos esperados. 

Sendo que o PT deve se utilizar diferentes ferramentas para diferentes estágios e 

abordar o cliente de forma específica. Cabe ao PT observar o comportamento, 

escutar atentamente, perguntar com perspicácia para determinar os estágios. A má 

utilização das abordagens pode ser maléfica ao seu programa de treinamento e no 

engajamento do cliente ao mesmo, diminuindo a percepção dele de eficácia no 

próprio processo de mudança de comportamento. Mudanças, equilíbrio na decisão e 

a própria auto eficácia estão intimamente ligados aos cinco estágios. Enfatizar 

processos experienciais e cognitivas de mudança, como alertar para os malefícios 

da inatividade é importante nos estágios iniciais (até a ação), ao passo que 

promover processos comportamentais de mudança, como recompensar, é indicado 

nos estágios finais. O equilíbrio na decisão faz alusão à consideração e avaliação 

dos prós e dos contras da mudança de comportamento, sendo que a princípio, na 

pré-contemplação e na contemplação, os contras superam os prós, e nos estágios 

posteriores os prós já superaram os contras. A auto eficácia é mais baixa nos 

primeiros estágios e aumenta conforme o indivíduo progride em relação a mudança 

de comportamento.  

Provavelmente haverá retrocessos nos estágios, porem eles são indicativos 

de que se deve mudar a estratégia e deve ser encarado como aprendizado. Apesar 

do movimento entre os estágios ideal ser o foco, o PT e o cliente devem considerar 

que deslizes ocorrerão por pressão relacionada ao trabalho, enfado, viagens e 

outros, mas devem ser encarados com positividade e perseverança para fazer 

melhor da próxima vez. Para evitar que esse estresse tome conta do processo 

comportamental, é indicado que o cliente aprenda algumas habilidades para controle 

do estresse, como a meditação (Lox et al, 2006 apud ACSM, 2011; Mazur, 1994 

apud ACSM, 2011; Prochaska et al, 1994 apud ACSM, 2011; Nigg et al, 2011 apud 

ACSM, 2018; Prochaska et al, 1992 apud ACSM, 2018; Prochaska e Velicer, 1997 

apud ACSM, 2018). 

A Teoria Social Cognitiva se baseia no determinismo recíproco, ou seja, 

defende a interação do indivíduo na visão integral (por exemplo: personalidade, 

biologia, cognição e emoção), o comportamento (realizações anteriores e atuais) e o 

ambiente (por exemplo: físico, social e cultural) para favorecer a mudança do 
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comportamento. Fatores dinâmicos que podem influenciar a mudança de 

comportamento de maneira diferente ao passar do tempo. Na presente teoria 

defende-se que os indivíduos aprendem com reforços e punições de outros e por 

processos cognitivos individuais. Auto eficácia é central no processo, significa a 

capacidade do indivíduo em completar com sucesso um curso de ação, contendo 

duas subdivisões, em relação à tarefa, faz alusão à crença da pessoa em cumprir a 

tarefa proposta, já em relação aos obstáculos é a capacidade de acreditar que pode 

manter hábitos em exercício físico frente às adversidades do cotidiano. O senso de 

auto eficácia está diretamente ligada à capacidade do indivíduo persistir, se esforçar, 

de resiliência diante de obstáculos ou desafios. Outros termos chaves fundamentais 

na teoria são as expectativas e perspectivas de resultado, que são antecipações do 

resultado de um comportamento que pode vir a acontecer e seus valores atribuídos, 

ou seja, se um resultado de um comportamento é esperado e valorizado, sendo 

prováveis de acontecer, as chances de aquele comportamento ser praticado é 

maior. Por fim, autor regulação e autocontrole é a capacidade do individuo 

estabelecer metas, monitorar seu progresso, resolver e perseverar diante de 

problemas e por fim se auto recompensar é mais uma estratégia eficaz quando se 

trata de mudança efetiva de comportamento (Artinian et al, 2010 apud ACSM, 2018; 

Bandura, 1997 apud ACSM, 2018; Bandura, 1985 apud ACSM, 2018; McAuley e 

Blissmer, 2000 apud ACSM, 2018; Michie et al, 2009 apud ACSM, 2018; Williams et 

al, 2005 apud ACSM, 2018). 

O Modelo de Crença na Saúde organiza sua teoria com base nas crenças de 

ser ou não suscetível às doenças e como sua percepção sobre as alternativas 

comportamentais podem ajudá-la na decisão de ação para atividade física, ou seja, 

motivar pessoas a mudar seus comportamentos com consequência de adquirir ou 

não algum problema de saúde. A teoria, em sua perspectiva, sugere que uma 

pessoa está propensa a agir se: acreditam que estão suscetível à alguma condição 

que pode trazer sérias consequências; acreditam que tomar iniciativas pode prevenir 

ou reduzir o risco; que os custos da ação são superados pelos benefícios; acreditam 

que possuem capacidade de agir com sucesso; e estão expostos a fatores que o 

influenciam e estimulam a iniciar uma ação. Mesmo nesse processo, talvez o 

indivíduo por si só não tome nota de que alguém comece a se exercitar, algum tipo 

de estímulo é necessário para que o comportamento se altere. Faz-se interessante 
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que o PT se utilize de ferramentas que preparem as pessoas para a ação, 

elaborando estratégias que o levem a essa condição (Mirotznik et al, 1995 apud 

ACSM, 2018; Rosenstock et al, 1988 apud ACSM, 2018; Speer et al, 2008 apud 

ACSM, 2018). 

 A teoria da Autodeterminação parte do princípio de que cada indivíduo possui 

três necessidades psicossociais que estão tentando a todo tempo satisfazer, são 

elas: autonomia ou autodeterminação; demonstração de competência ou domínio; e 

conexão, ou necessidade de experimentar interações sociais significativas com 

outras pessoas. A teoria sugere que exista uma progressão de motivação que vai da 

desmotivação (baixos níveis relacionados às três necessidades citadas) à motivação 

intrínseca (altos níveis), e que no meio da jornada existe a motivação extrínseca, 

que significa que a pessoa se exercita por fatores externos à própria individualidade, 

por exemplo, motivos estéticos. Nessa teoria, defende-se que o uso de 

recompensas externas para a mudança para comportamento saudável é limitada e 

se torna ineficiente em longo prazo. É importante reforçar o senso de autonomia do 

indivíduo, sugerindo, à princípio, exercícios mais simples que reforcem e elevem a 

noção de competência e prazer do praticante (Fortier et al, 2012 apud ACSM, 2018; 

Teixeira et al, 2012 apud ACSM, 2018). 

A teoria do Comportamento Planejado sugere que a intensão em da adoção do 

comportamento é o real determinante na mudança de comportamento. Entretanto a 

intensão não é sinônimo de mudança de comportamento, dependendo do controle 

comportamental de cada indivíduo. As intenções comportamentais são definidas por 

três fatores: atitudes de um indivíduo em relação ao comportamento (que por sua 

vez é influenciado por crenças comportamentais, positivas ou negativas, que levará 

a determinado resultado e a avaliação do mesmo); normas subjetivas (componente 

social, influenciado pela crença de que as outras pessoas querem que ela se 

exercite e pela motivação ao cumprir o desejo das pessoas que são importantes 

para ela); e pelo controle comportamental percebido (influenciado pela crença em 

relação ao grau de dificuldade do exercício e o poder percebido do obstáculo ou 

facilitador, sendo assim a pessoa deve ter convicção de que a prática de exercícios 

traria os resultados esperados). Há uma ligação hipotética entre o controle 

comportamental percebido e o comportamento de fato. As normas podem levar uma 

pessoa a adotar um comportamento saudável, porém obstáculos podem limitar a 
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prática de atividade física (Ajzen, 1985 apud ACSM, 2018; Cooke e Sheeran, 2004 

apud ACSM, 2018). 

 Por ultimo, o modelo Ecológico-Social considera o impacto e conexões do 

indivíduo com o ambiente físico. Fatores intrapessoais (biológico e psicológico), 

interpessoais e culturais (o outro e cultura), organizacionais (instituições) e 

ambientes físicos (construídos ou naturais) e política (leis, regulamentos) são 

considerados na influencia do comportamento. Destaque para o fator ambiental, que 

pode ser uma influência direta e indireta, em função das percepções de um 

indivíduo. As intervenções tendem a ser mais efetivas caso sejam abordadas em 

todos esses níveis (Sallis et al, 2005 apud ACSM, 2018; Sallis et al, 2012 apud 

ACSM, 2018). 

 

6.2.2.5. Estratégias cognitivas para mudança de comportamento 

O conhecimento da teoria é essencial, mas deve-se focar em intervenções 

que possam de fato mudar o comportamento do indivíduo por meio de abordagens 

específicas (Artinian et al, 2010 apud ACSM, 2018). Essas estratégias servem para 

mudar a forma de pensar das pessoas, seus raciocínios e como se veem dentro da 

prática de exercícios. Já que ações e reações são aprendidas, essas abordagens se 

baseiam na ideia de que alguns comportamentos podem ser desaprendidos ou 

modificados (ACSM, 2018). 

Auto eficácia é o sentimento de confiança na própria capacidade de realizar 

ações que levarão ao comportamento desejado. Existem diferentes fontes de auto 

eficácia, uma delas é a experiência de domínio, quando o indivíduo já realizou 

aquele comportamento com sucesso, que é a fonte mais poderosa. Outra fonte são 

experiências vacárias, quando se observa o outro (semelhante) vivendo 

experiências positivas fruto do comportamento desejado. Persuasão verbal é mais 

uma fonte, dessa vez onde outros conseguem incentivar o indivíduo. E por fim, 

retorno fisiológico, como satisfação e estados de humor favoráveis, constituem os 

fatores que elevam os graus de confiança do indivíduo nele mesmo (Artinian et al, 

2010 apud ACSM, 2018; Bandura, 1997 apud ACSM, 2018). 
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Definição de metas é uma estratégia ótima para ajudar o cliente a 

desenvolver, implementar, medir e revisar se progresso rumo aos objetivos de modo 

consistente, direcionando o foco, aumentando a persistência e ensinando novas 

estratégias. Seis características são exigidas para o estabelecimento de metas 

efetivas: especificidade e precisão; mensuráveis e qualificáveis; orientadas à ação 

de forma a direcionar ao que precisa ser feito; realista; oportunas; autodeterminadas, 

desenvolvidas e definidas pelo próprio cliente. É sábio estabelecer metas de curto, 

médio e longo prazo que possam ser mensuráveis e avaliáveis frequentemente. O 

PT deve estar atento aos progressos, oferecer feedbacks e discutir o que vem dando 

certo ou o que pode ser feito melhor (Thatcher et al, 2011 apud ACSM 2018; ACSM, 

2018). 

Reforços positivos, ou recompensas, encoraja o indivíduo a se recompensar 

pelo cumprimento dos objetivos ligados ao comportamento. Podem ser 

recompensas tangíveis, como uma roupa ou um livro, e ajudam a iniciar uma 

mudança de comportamento. O reforço social também é importante, como elogios  

de uma pessoa próxima, ainda que também sejam recompensas externas. As 

recompensas internas (intangíveis), como sentimento de satisfação e realização ou 

confiança, são mais importantes para motivá-los a aderir a um programa de 

exercícios físicos. Apesar do PT não poder oferecer reforços intrínsecos, mas pode 

proporcionar um ambiente que reforce o florescer desse sentimento, concentrando-

se na autonomia do indivíduo. O foco é ajudar o cliente a aumentar o sentimento de 

competência, reconhecer as dificuldades dentro do programa e melhorar a escolha 

do programa de exercícios para que a pessoa aumente a ideia de autonomia 

(ACSM, 2018; Noland, 1989 apud ACSM, 2018). 

O apoio social constitui outro forte motivador. Pode ser oferecidos pelo PT, 

familiares, amigos, colegas de trabalho e pessoas que fazem parte do seu círculo de 

relacionamentos, pois os indivíduos precisam se sentir apoiados por muitas vezes se 

sentirem incompetentes. E esse apoio pode ser fornecido através de instrução e 

orientação, alianças confiáveis que garantem que podem contar com outras 

pessoas, reafirmação de valor para reconhecimento das competências de alguém, 

ligação de proximidade emocional, integração e sentimento de pertencimento a um 

grupo social para oferecer conforto e oportunidade de atenção e cuidado (Bandura, 
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1997 apud ACSM, 2018; Estabrooks e Carron, 2000 apud ACSM, 2018; Estabrooks 

et al, 2004 apud ACSM, 2018). 

Automonitoramento é a observação e gravação de um comportamento. Pode 

ser feito através de tecnologias vestíveis, como relógios e celulares que monitorem 

frequência cardíaca e outros dados que documentados para serem vistos pelos 

praticantes no acompanhamento de progressos e conquistas, podendo identificar 

obstáculos na mudança do comportamento (ACSM, 2018). 

Resolver problemas encontrados pelas pessoas que praticam exercícios 

físicos constitui mais uma estratégia que estimula a continuidade na prática. Esse 

processo pode incluir quatro etapas: identificar; listar maneiras de superá-los; 

selecionar entre os listados aquele que tem mais possibilidades de dar certo; e 

analisar quão bem sucedido foi o processo para remodelagem. O ideal é que essa 

jornada seja traçada pelo indivíduo majoritariamente, e o PT funcionaria como um 

facilitador (Blair et al, 2011 apud ACSM, 2018; ACSM, 2018). 

Prevenir recaídas será uma das funções no âmbito comportamental que o PT 

mais enfrentará. Constitui uma parte importante das estratégias e teorias 

comportamentais para facilitar a superação de contratempos e manter os níveis de 

exercícios proposto pelo programa, e consiste em identificar um lapso na rotina de 

exercícios e antecipá-la com soluções que não permitam que esse lapso se torne 

uma recaída. O PT deve eliminar os pensamentos de “tudo ou nada” dos alunos 

para não desanimarem ao perder um treino e ser mais flexível (ACSM, 2018; 

Stetson et al, 2005 apud ACSM, 2018). 

6.2.2.6. Comportamento no caminho do consumidor 

Kotler (et al, 2017) descreve que o processo de consumo de um produto ou 

serviço não é o único objetivo final de uma empresa, a maior meta é que o seu 

serviço consiga conquistar uma legião de defensores e advogados da sua marca, 

que são a melhor fonte de influência, certamente ela será forte e consistente. O 

autor descreve quais seriam os caminhos do consumidor e suas características 

comportamentais nesse processo de compra que acompanham as transformações 

na era da conectividade, onde, para melhor compreensão da marca, os 

consumidores interagem ativamente entre si. Kotler (et al, 2017) apresenta os “cinco 
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A’s”: assimilação, atração, arguição, ação e apologia. Esse processo não é seguido 

exatamente de forma linear e também não precisam passar por todos os cinco 

estágios para que a marca cumpra com seu objetivo. 

Na fase de assimilação as pessoas se deparam passivamente com algumas 

marcas por meio de ações de marketing, propaganda boca a boca onde ele aprende 

sobre a marca ou pode se lembrar de experiências passadas. Na fase de atração os 

consumidores estão digerindo as informações que receberam e estão selecionando 

uma lista menos de marcas que os atraíram mais e que serão levadas em 

consideração, criando memórias de curto prazo, ou reforçando memórias de longo 

prazo (marcas memoráveis, que encantam, tem mais chance de estar nessa lista). 

Posteriormente, na arguição, as pessoas tomadas pela curiosidade elas passam a 

coletar as informações de que precisam das marcas pelas quais se atraiu, costuma 

indagar amigos, familiares, compradores daquela marca ou a própria marca, aqui a 

comunicação se torna um pouco mais complexa pela interação dos meios físicos e 

digitais. É onde se pede conselho aos amigos, é feito pesquisas on-line, comparação 

de preços, e também é onde o processo passa a ser influenciado socialmente, 

fazendo com que as decisões sejam tomadas com base na conversa com terceiros 

para progredir no caminho (Kotler et al, 2017). 

Se as informações foram suficientes para convencê-los, eles irão para a ação, 

fazendo a compra de uma marca específica, aqui o cliente preza pelo bom 

atendimento e pode fazer reclamações, essa fase marca o consumo e pelos 

serviços pós venda para envolver o cliente em uma experiência incrível e memorável 

que o fará entrar na ultima fase, a apologia. Sentimentos de fidelidade se traduzem 

em retenção, recompra e defesa da marca entre as outras pessoas que interajam 

com ela, de forma espontânea, sendo a defesa descrita como passiva e inerte, ou 

seja, os defensores da sua marca reagirão às consultas e argumentações negativas 

feitas pelos seus iguais (Kotler et al, 2017). 

 

6.2.3. ADMINISTRAÇÃO E MARKETING: 

O PT consciente que já se vê como uma empresa deve se comportar com 

administrador do próprio negócio e deve lidar com teorias e princípios ligados à 
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gerenciamento, administração, contabilidade e marketing. Sendo o ultimo o quesito 

mais fundamental entre eles (Zaneti, 2009). Na perspectiva de Kotler e Armstrong 

(2003 apud Braga et al, 2004) o principal papel do marketing é lidar com clientes, e 

assim, entender, criar, comunicar-se e proporcionar satisfação e valor ao cliente, que 

é o principal ativo na sobrevivência de longo prazo do PT, estabelecer e manter 

fidelidade dos clientes (ACSM, 2011). Dessa forma, dados precisam ser 

armazenados e, além disso, devem ser utilizados para elaboração das estratégias 

de marketing desde o planejamento até a operação (Braga et al, 2004). 

Nicho de mercado é um grupo de clientes com características, desejos e 

necessidades iguais. Para estabelecer um nicho é necessário tomar nota de: o tipo 

de cliente (sexo, idade, nível de condicionamento, etc.); necessidade de 

treinamento; local da prática. E para se estabelecer dentro desse nicho, o PT deve 

estar alerta ao potencial ganho dentro desse mercado, se a área em que atua lhe dá 

acesso ao nicho, se está apto, capacitado e tem interesse nesse mercado e se pode 

se destacar dentro desse mercado se utilizando de seu conhecimento, serviços e 

certificações de modo a alavancar o próprio negócio (ACSM, 2011). 

Gomes e Caminha (2014) investigaram uma série de literaturas relacionadas 

ao serviço do PT e verificaram que o marketing é um dos assuntos mais recorrentes 

entre eles e merece destaque no assunto se o profissional deseja estar longe da 

mediocridade. É uma competência valiosa na captação e fidelização dos clientes. E 

os autores ainda destacam o cuidado com o próprio corpo, que merece devida 

atenção, assim como se tem com o corpo do cliente, para preservar a imagem 

pessoal que por si só é considerada uma estratégia de marketing e reforça a relação 

entre o corpo e o capitalismo. 

O olhar empreendedor é o que destaca o PT dos demais profissionais da 

área, e Zaneti (2009) frisa que o reconhecimento do PT como prestador de serviço é 

o diferencial nesse contexto. Muller (2008, apud Zaneti, 2009) é defensor da ideia de 

que o PT deve estar ciente e aplicar estratégias de divulgação de seus 

conhecimentos, suas habilidades e maneiras de atingir o público que ele tem 

competência em atender. E o marketing pessoal é de extrema valia e acompanha os 

avanços tecnológicos e se relaciona diretamente com serviços de qualidade. 
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Item essencial ao inserir-se no mercado de trabalho, um bom marketing 

pessoal é fruto de bons relacionamentos e o alcance dos objetivos. Para 

estabelecer-se no mercado do treinamento personalizado o PT deve ter como 

características: ...gentil, amigo, humilde, cortes, pontual, simpático, educado, 

atencioso, preocupado, respeitoso, motivado, criativo, seguro e confiante (Oliveira 

1999 apud Anversa e Oliveira, 2011). A relação pública é outra ferramenta que 

ajudará o PT a ter mais visibilidade, isso significa mostrar-se informado e 

interessado no aluno, podendo isso se materializar em enviar reportagens que 

enfatizam o trabalho realizado e ligar para clientes quando sentir necessidade 

(Rodrigues 1996 apud Anversa e Oliveira, 2011). Quanto mais se sabe sobre o 

mercado, melhor se consegue aplicar os conhecimentos necessários para conseguir 

impulsionar sua carreira, graças ao seu envolvimento e o conhecimento que adquire 

a partir dele (ACSM, 2011). 

De acordo com Kotler (2000a apud Teixeira e Freitas, 2004) existem cinco 

diferentes níveis de relacionamento com o cliente que tenha comprado um produto: 

no básico o profissional simplesmente vende sem se preocupar com processos pós-

venda; no reativo além de vender, os profissionais se dispõem a atender caso o 

cliente queira ligar em virtude de problemas, duvidas, reclamações e afins; no 

confiável o profissional que liga para o cliente para perguntar se suas expectativas 

foram atendidas, se existem sugestões a fazer para melhorar o produto para 

aperfeiçoá-lo; no proativo a empresa liga de tempos em tempos para sugerir como 

melhor utilizar o produto e novas aquisições que podem ser úteis; por fim, e a 

parceria, onde a empresa envolve continuamente o cliente para encontrarem juntos 

meios de oferecer melhor valor.  

E esse valor pode ser criado e pensado de forma sistemática, já que Kotler 

(2000a apud Teixeira e Freitas, 2004) oferece táticas para desenvolver vínculos com 

o cliente, envolvendo benefícios financeiros (aqueles que constituem valor 

monetário), benefícios sociais (onde o profissional tenta aumentar seus vínculos com 

o cliente, para atendê-los de forma individual e personalizada, conhecendo suas 

necessidades e desejos) e com laços estruturais (acrescido dos benefícios 

financeiros e sociais para atrair e manter clientes lucrativos). Entretanto o cliente tem 

papel fundamental na criação desse valor e todos os processos devem estar 

alinhados, com foco no cliente, para que os clientes possam perceber seu valor. 
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Todas as funções devem conversar para elaborar formas e percepções no ponto de 

vista do consumidor, de forma que o sucesso do profissional é determinado pelo 

consumidor e não por si só (Kotler, 2000a apud Teixeira e Freitas, 2004; Kotler 

1998, apud Braga et al, 2004). 

O ACSM (2011) lista alguns princípios para a atração de consumidores para 

seu serviço, as mais populares entre essas práticas são: indicações de clientes já 

existentes a outros consumidores; banco de sugestões, pesquisas e promoções; 

anúncios publicitários para o reconhecimento da marca no mercado; estabelecer 

alianças com outros ambientes como condomínios; mala direta, que corresponde à 

divulgação com apelo à ação do cliente que é mais selecionado; participação 

comunitária, que visa estabelecer relacionamento para descobrir possíveis clientes e 

tornar-se um profissional reconhecido; administração da reputação, para promover a 

imagem pública é criado um material informativo sobre o PT e seu negócio como um 

todo, assim como boas relações em mídias sociais; material promocional para criar 

imagem positiva no mercado local; alianças estratégicas consiste em criar parcerias 

entre profissionais com o público-alvo semelhante, onde é estabelecido uma relação 

de “ganha-ganha”, onde os dois lados são favorecidos pela parceria, de forma que 

os clientes de um possam ter vantagens no serviço de outro e vice versa. 

6.2.3.1. Planejamento do negócio 

O PT essencialmente incorporado à visão empresarial precisa de habilidades 

em vendas e divulgação do seu serviço para os clientes e prospectos, precisa ter 

base para estabelecer o a base orçamentária do seu serviço, também necessita de 

estruturas que protejam seu negócio, conhecer tipos de planejamentos e modelos de 

negócio, elaboração de plano de ação são requisitados. Porém é fundamental para o 

êxito conseguir equilibrar trabalho e vida (ACSM, 2011). 

Dessa forma devem-se levar em consideração todos os custos no momento 

de planejar seu negócio. Comumente envolvem custos administrativos, de 

marketing, uniformes, encargos sociais, seguros, educação continuada, entre outros 

que influenciam diretamente na lucratividade do profissional e de seus serviços 

(ACSM, 2011).  
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Além de questões orçamentárias, habilidades administrativas e 

organizacionais do negócio e de gerenciamento de tempo são extremamente 

valiosas. Gerenciamento do tempo tem relação direta com alto desempenho, 

geralmente pessoas são tão tomadas pelas atividades diárias em virtude da má 

gestão do tempo, que ficam sem possibilidades de explorar atividades 

extracurriculares para aumentar suas chances de sucesso profissional. Em virtude 

de tantos compromissos com sessões e programas de treinamento e 

responsabilidades administrativas, criar uma agenda com horários reservados para 

cada tipo de tarefa é imprescindível, assim como criar sistemas de administração de 

tempo para sustentar sua organização. Alguns softwares podem ser utilizados pelo 

PT para facilitar esse processo, porém, apesar dessas ferramentas ainda convém 

contar com orientações de profissionais das áreas jurídicas e contábeis (ACSM, 

2011). 

O PT deve se incentivar a ler e aprender frequentemente, se atualizando 

sobre novos assuntos e tendências do ramo. Quando o orçamento permitir, o PT 

pode reservar uma parte de seu capital para arcar com investimentos em educação 

continuada e certificação nas áreas de interesse (ACSM, 2011). 

Ao se iniciar um processo de desenvolvimento de carreira e empresarial do 

PT, os primeiros passos são elaborar o plano de negócio, isso implica na análise 

demográfica e de concorrência, elaboração de orçamentos, desenvolvimento de 

políticas administrativas, vendas e formulação dos preços. A análise demográfica 

inclui colher informações e características da população na área em que se pretende 

desenvolver o negócio. A elaboração de orçamento deve incluir os objetivos de 

venda, que são determinados pelo número planejado de sessões de treinamentos 

ministradas em uma semana, um mês ou um ano multiplicado pelo preço médio das 

sessões. Esses dados ajudarão a calcular a magnitude das despesas ao longo de 

um período determinado. De forma prática o orçamento deve incluir custos anuais 

ou mensais considerando: combustível/manutenção do veículo, imposto de renda, 

seguro de responsabilidade, telefone, uniforme, pagamento a associações 

profissionais e certificações, congressos e treinamentos, materiais, equipamentos, 

brindes/prêmios para os clientes, despesas com contador (caso tenha). Logo após 

deve-se determinar um número realista de horas de sessões ministradas com base 

em uma agenda realista que prevê ou considera férias, feriados, emergências 
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médicas e/ou familiares, afastamento por doenças, entre outros. E também 

estabelecer o preço por sessão onde se consiga atingir uma renda bruta tal que 

disponibilize recursos para despesas do negócio, despesas pessoais e reservas 

para popança e/ou investimentos. O preço também é baseado no preço médio 

cobrado pela concorrência em sua região pelos mesmos serviços que você presta 

(ACSM, 2011). Percebe-se que o valor dos orçamentos e despesas são incluídas na 

precificação do seu serviço prestado, faz parte dos custos da sua empresa como um 

todo, e não da persona do PT. 

Apesar de não receber o devido valor, as políticas de administração são o que 

sustentam as operações. Questões mais comuns que podem gerar dores de cabeça 

se não estiverem estabelecidas e esclarecidas são, entre outras: 1. A cobrança é 

feita antecipadamente à sessão ou ao pacote de sessões, ou ela é feita por mês?; 2. 

No cancelamento de aulas, qual será a tolerância de horário para a sessão não ser 

cobrada?; 3. Em caso de atrasos será cobrado o valor de uma sessão inteira?; 4. 

Como será a politica de férias para o PT e para o cliente?; 5. Qual será a forma de 

pagamento?; 6. Em caso de devolução de cheque por falta de fundos haverá 

punição? Se sim, qual seria? 

6.2.3.2. Vendas 

Muitas vezes o PT peca por investir muito tempo, capital e esforço para ter 

baixo retorno em clientes efetivos. A grande sacada é conseguir, com os recursos 

disponíveis, cultivar prospectos do seu serviço até que consiga apresentar a 

proposta do seu serviço a ele. A venda consiste em um acordo entre o PT e o cliente 

(pode envolver um espaço também), não é uma imposição, e deve ser uma situação 

onde todos ganham, recebendo o que desejam por meio de compromisso que foi 

acordado no momento da venda, onde cliente e PT devem cumprir seus deveres 

(ACSM, 2011). 

O primeiro passo num processo de venda é o contato com o aluno que pode 

ser feito através de abordagens técnicas acerca da execução de um exercício ou por 

meio de um sorriso simpático e conversa acerca de sua experiência no mercado. 

Após o primeiro contato o ideal é estabelecer laços de afinidade e confiança de 

forma que os possíveis clientes acreditem na sua capacidade profissional e pessoal 

para ajudar as pessoas a atingir seus objetivos, e isso pode ser feito através do 
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simples interesse na pessoa conhecendo seus gostos, informações pessoais e 

outras informações que considerar útil. Isso nos leva ao próximo passo que é a 

escuta atenta do que o cliente tem a revelar, suas necessidades, desejos, o “por 

que” dessas necessidades e desejos por meio de perguntas abertas onde o cliente 

seja incentivado a esclarecer todos seus anseios. Um vendedor perspicaz 

geralmente é o que menos fala nessa relação, o uso dessas perguntas chave dão ao 

consumidor a liberdade de se expressar e o PT deve escutar atentamente o que ele 

tem a dizer de forma que as informações importantes sirvam como estratégias de 

intervenção posteriormente. Provocação do aluno acerca de exercícios, correções e 

novas sugestões de execução mais eficientes irão funcionar a partir daí. Dedicar 

cinco a dez minutos do seu tempo sugerindo novas possibilidades e mostrando sua 

competência pode ser útil no estabelecimento de confiança e desperta a curiosidade 

do possível cliente em conhecer mais. Depois disso, a venda em si é possível, uma 

vez que a relação de afinidade e confiança está estabelecida o PT pode apresentar 

a ideia de seus serviços e as propostas que irão solucionar as questões 

mencionadas pelo cliente. Faz-se possível o fechamento do acordo entre as partes, 

uma dica é oferecer opções do tipo “ou/ou” ao invés de opções do tipo “sim/não”, por 

exemplo, perguntas como “iremos treinar amanhã?” podem ser mais bem 

expressadas de forma “podemos treinar as sete horas ou as oito horas amanhã, qual 

o melhor horário pra você?”, ou por exemplo “vamos fechar o acordo?” pode ser 

substituída por “qual é a melhor forma de pagamento para você, A ou B?”, dessa 

forma você estará dando duas opções “sim” para ele escolher e aumenta-se as 

chances de fechar a venda. Apesar disso, alguns prospectos ainda podem dizer não, 

porém devem-se guardar as informações dessa pessoa e encará-la sempre como 

possível cliente, mantendo o grau de afinidade e reforçando o sentimento de 

confiança, sendo persistente e ao mesmo tempo sensato (ACSM, 2011). 

6.2.3.3. Estabelecimento de preços 

Como todas as empresas o PT e seus serviços prestados com excelência 

também necessitam de custos para se sustentar, como já vimos anteriormente. 

Sendo assim estabelecer a base de preços que os clientes devem arcar constitui 

uma parte muito importante nesse processo, e considera inúmeros fatores que 

também já foram mencionados quando falamos de despesas, outros fatores como 

lucro, retenção e número de clientes, número de sessões por cliente por unidade de 
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tempo e análise de marcado e valor já praticado por outros profissionais influenciam 

diretamente a constituição desses dados. Elementos imprescindíveis na análise 

mercado são: estudo demográfico; análise competitiva de valor cobrado por outros 

PT’s; levantamento do valor percebido pelos consumidores em potencial; 

considerações financeiras acerca do planejamento orçamentário (de acordo com o 

orçamento, qual é a receita por unidade de venda e o volume necessário para 

cumprir todo o orçamento?); conhecimento sobre as necessidades percebidas pelos 

possíveis clientes (ACSM, 2011). 

Quatro categorias constituem a base da precificação do PT. A primeira é 

educação, que considera os custos de sua formação acadêmica na graduação e em 

pós-graduação, mestrados e afins. Também envolve certificações de interesse do 

PT que irão somar aos seus serviços prestados como profissional. A segunda 

consideração leva em conta o know-how do PT, é a categoria acerca da experiência 

na área como profissional e experiências práticas em tipos de treinamento, como 

esportes, métodos e modalidades de treino ou populações específicas. Em terceiro 

leva-se em consideração o espaço físico e localização geográfica do centro de 

treinamento. E por fim consideram-se as despesas que já vem sendo citado ao 

longo do texto, compreende equipamentos, roupas, manutenção do veículo, 

seguros, material de publicidade, taxas de certificações, entre outros. A intenção não 

é listar todos os tópicos, pois cada profissional conhece a própria demanda e deve 

incluir na lista o que achar relevante e necessário (ACSM, 2011). É importante 

alertar que alguns espaços de condicionamento cobram taxas (repasse) para o PT 

atender seus clientes utilizando esses espaços. Esse valor também deve estar 

dentro do orçamento, uma vez que não deve ser o PT que paga essa taxa, de certa 

forma o aluno deve arcar com ela.  

6.2.3.4. Marketing digital na era da conectividade 

Kotler (et al, 2017) acredita que o termo marketing deve ser sempre usado no 

gerúndio, que sugere ação, o que realça o sentido do mercado estar sempre em 

constante mudança, sendo assim, precisa-se entender a evolução do mercado nos 

últimos anos. A tendência de uma nova espécie de consumidor está vigorando. Mais 

conectado e móvel, tudo deve ser instantâneo e ocupar pouco tempo do cotidiano de 

pessoas que tem acesso à informação o tempo todo, em qualquer lugar. Os 
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profissionais deixam de produzir produtos e produzem ideias, por sua vez, os 

clientes pagam pelo acesso às ideias e as experiências oriundas delas, onde no 

treinamento personalizado giram em torno de saúde, composição corporal, cuidado 

consigo mesmo, de agilidade, exclusividade e individualização (Bossle, 2009). 

O autor ainda defende que a conectividade é, possivelmente, o fenômeno 

mais impactante na história do marketing, pois vem mudando muitas teorias do 

velho modelo e muda consideravelmente o mercado, o consumidor e não indica 

sinais de declínio. As tecnologias de informação desenvolveram o marketing a ponto 

de envolverem toda a experiência humana (Bossle, 2009). Modelos como Amazon, 

Netflix e Spotfy são exemplos de como os serviços mudaram em função da 

conectividade, desestabilizando os mercados de livrarias físicas, locadoras de filmes 

e distribuição de músicas, respectivamente. O Google verificou em uma pesquisa 

que mais de noventa por cento das interações de mídia são feitos através de telas, e 

a internet é o epicentro desse fenômeno. Apesar disso ela serve apenas como canal 

de comunicação entre cliente e marca para outro fenômeno ainda maior que é a 

conectividade de experiências, que tem como meta atingir a conectividade social, 

conectando-se às comunidades de consumidores para atraí-los e fazer com que se 

tornem defensores da sua marca (Kotler et al, 2017). 

 Esse fenômeno vem dando cada vez mais força ao consumidor, que 

compartilha sua opinião e suas experiências com inúmeros outros consumidores 

com interesses semelhantes por meio de redes sociais como Twitter e Instagram. 

Eles não são mais passivos na relação com as marcas, que agora, pela 

dinamicidade do mercado, não consegue por si só atender a todas as exigências 

demandadas, e deve aceitar a participação ativa nesse processo com os clientes. 

Apesar dessa onda crescente do mercado on-line, acredita-se que o legado do 

modelo off-line não desaparecerá, os dois devem coexistir e convergir para oferecer 

a melhor experiência ao cliente, no mundo onde tecnologia, rapidez e excesso de 

informação são as principais características, envolvimento profundo com o cliente é 

a nova diferenciação O cominho do consumidor citado anteriormente será todo 

percorrido pela interação dos ambientes físico e virtual (Kotler et al, 2017). 

Como consequência do excesso e acesso à informação, o perfil do 

consumidor atual é do sujeito informado, com maiores níveis de conhecimento. São 
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três as principais fontes de decisão de compra: comunicação de marketing 

multicanal, amigos e familiares, e seu conhecimento e sentimento em relação à 

marca, baseado em pesquisas ou experiência prévia. As opiniões de amigos e 

familiares muitas vezes pode até significar mais na decisão de compra do que a 

própria opinião, pelo sentimento de proteção e confiança que isso lhe surte, o ACSM 

(2011) diz que a melhor propaganda da marca é a feita por um cliente satisfeito e se 

seu programa de treinamento e seu serviço foi capaz de ajudar alguém pode servir 

para ajudar outras pessoas também. E combinado com a baixa confiabilidade de 

marcas e empresas ruins e sua publicidade, faz com que a clássica propaganda 

boca a boca, a nova expressão da fidelidade, se torne cada vez mais importante na 

decisão final. Dessa forma a marca deve oferecer canais de comunicação nas 

comunidades de consumidores, apesar de não ter controle diretamente sobre suas 

interações, deve-se certificar de que haverá cliente fiéis que defenderão a marca e 

influenciarão na decisão de compra de outros possíveis clientes (Kotler et al, 2017). 

Contudo, as criticas em relação à marca não são de tudo ruins. Às vezes elas 

podem ser necessárias para desencadear as reações positivas e defesas da sua 

marca (que pode ser espontânea ou induzida), e também podem ter serventia 

fundamental para a marca filtrar as críticas e se atualizar constantemente nos seus 

serviços e demais facetas que montam o cenário ideal de experiência do cliente 

(Kotler et al, 2017). 

Apesar da era da internet estar em vigor, a abordagem unicamente digital não 

é o suficiente. As relações pessoais fora do mundo conectado são uma forte 

diferenciação entre as marcas. Tornando-se cada vez mais flexíveis e adaptáveis à 

instantaneidade do mundo contemporâneo tecnológico, a personalidade autêntica e 

transparente é de extrema valia (Kotler et al, 2017). 

Costumava-se considerar, no marketing clássico, “o que fazer” e “como fazer” 

para planejar suas ações frente ao mercado consumidor, considerando produto 

(estabelecido por pesquisa de mercado, baseando-se pela necessidade e desejo 

dos clientes), preço (baseado no custo, concorrência e valor percebido pelo cliente), 

ponto de venda (baseado em disponibilidade e acessibilidade) e promoção 

(pensando no público alvo, promoção de vendas, publicidade). No contexto da 

conectividade esse conceito evoluiu para que o cliente seja mais participativo, sendo 
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estabelecida como: cocriação; moeda; ativação comunitária; e conversa (Kotler et al, 

2017). 

O envolvimento do cliente desde o princípio do processo de concepção e 

desenvolvimento da a liberdade de personalização e customização dos produtos e 

serviços. A precificação agora é flexível com base na demanda do mercado e 

capacidade de utilização, permitindo as empresas cobrar de forma diferente de 

clientes diferentes com base em histórico de compras, proximidade das lojas físicas 

e outros fatores. Fornecer acesso rápido à produtos e serviços que não de sua 

propriedade, mas de outro cliente. E por fim, ter canais que possibilitem aos 

consumidores reagirem à mensagens de outros iguais, interagindo e avaliando os 

serviços. O ideal é que marcas e consumidores participem de forma ativa e tenham 

mesmo nível de importância e agindo com transparência para envolver e engajar, 

atingindo o principal objetivo do marketing digital que é promover a ação por parte 

dos clientes e provocar neles a defesa da marca do PT (Kolter et al, 2017). 

De forma geral, existem três fontes de influência que levam um indivíduo à 

ação. São fontes internas, externas e de outros. A fonte externa é oriunda de fontes 

estranhas ao consumidor, que pode ser por meio de propaganda e outras formas de 

iniciativas provenientes das próprias marcas, sendo assim, administrável e 

controlável. Geralmente atinge primeiro o consumidor. Quando a influência é dos 

outros, também é externa ao cliente, porém advém de um grupo de amigos, 

familiares e iguais (pessoas do mesmo grupo de interesse em compras), e costuma 

ser a segunda fonte de influência. Por fim, a influência interna, ou influencia própria, 

é resultado de experiências passadas e interações com outras marcas do segmento, 

se utilizando de julgamentos e avaliações feitas para fazer uma escolha futura, uma 

vez influenciada por fontes externas e pelos outros o indivíduo moldará a própria 

opinião. Os profissionais em contato com o marketing devem usufruir de sua 

criatividade nos primeiros estágios do caminho do consumidor onde fatores externos 

são mais relevantes, se por outro lado a influencia dos outros é mais relevante para 

outro cliente, deve se focar em iniciativas de comunidades, já se para um outro 

cliente a influência própria é mais significativa os profissionais devem direcionar 

seus esforços para a experiência pós-venda (Kotler et al, 2017). 

6.2.3.5. Marketing digital e os grupos de influência 
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Nem todos os grupos de consumidores agem e reagem de forma igual na 

cultura de mercado conectado. Alguns grupos que compartilham mais suas 

experiências, outros que confiam mais em publicidade interagem de forma diferente. 

Se puder apostar em grupos de influencia com a intenção de criar mais defensores, 

as marcas deveriam focar em jovens, mulheres e os “cidadãos da internet”. Essas 

subculturas mais ativas entram no lugar de domínio, autoridade e poder que eram 

dos homens mais velhos. Se a marca conseguir envolver esses grupos para 

defenderem suas marcas, as chances que ela tem de atingir positivamente um maior 

número de pessoas são grandes (Kotler et al, 2017).  

Mesmo não sendo alvo primário de muitas marcas, o jovem será o futuro alvo 

dessas empresas, que investem em longo prazo na influencia desses jovens para 

fidelizar ou criar experiência positiva que pode ser resgatada anos depois. O poder 

de influencia dos jovens vai de experimentação inicial, ou seja, não tem medo de 

experimentar algum produto ou serviço inovador ou arriscado. Depois ele passa a 

definir tendências, na geração da instantaneidade, costumam ditar o que passará a 

ser seguido pelos demais. E por último, eles são os agentes de mudança, 

amadurecendo cada vez mais cedo, eles estão reagindo mais rápido às mudanças 

desse contexto tecnológico e conectado (Kotler et al, 2017). 

As mulheres são outro grupo de influência. A maioria enfrenta o dilema de se 

dedicar à família, ao trabalho, ou se equilibrar entre ambos. Por estarem mais 

adaptadas às multitarefas, elas são melhores nas diferentes atribuições de tarefas 

em casa ou na carreira. São três as principais intervenções das mulheres como 

grupo de influência: coletoras de informações, onde encaram o processo de compra 

como uma espiral, retrocedendo e avançando ao considerar novas informações, 

passando muito tempo pesquisando, analisando e perguntando sobre a marca, 

enquanto homens tendem a ser mais diretos e tenderem a encurtar o caminho; elas 

também são compradoras holísticas, que consideram todos os pontos antes de 

efetuar a compra, avaliando preço, benefícios, entre outras categorias, até 

examinam mais marcas para avaliar qual possui mais valor; e o fato de serem as 

gerentes domésticas na maioria das famílias faz com que elas sejam o destaque na 

administração financeira e de ativos da família. Elas tomam a decisão final na 

compra, investimentos e serviços (Kotler et al, 2017). 
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Os mencionados “cidadão da internet” são aqueles que se importam com o 

mundo digital de maneira ativa para que esse ambiente se torne benéfico a todos. 

Eles, mais do que todos, encaram a internet de forma horizontal, onde todas as 

informações são compartilhadas por pessoas e para pessoas, uma democracia total 

sem fronteiras geográficas. Pessoas que criam conteúdo digital, pessoas que 

interagem avaliando e criticando definem melhor esse subgrupo de influência, são 

os seguidores, fãs e amigos das redes sociais. Eles sentem o desejo de sempre 

estar conectados e contribuindo, em alguns casos o anonimato favorece à 

transparência e confiança no momento de compartilhar opiniões expressivamente, 

de forma positiva ou até negativa. Eles geralmente têm um grande número de 

seguidores, fãs e amigos, sendo assim as histórias contadas por eles tem mais 

visibilidade. Também contribuem espalhando conteúdo movimentando as redes 

sociais e facilitando a vida dos outros usuários, essa atitude torna esse subgrupo a 

chave para popularizar sua marca entre os clientes. Os “cidadãos da internet” são a 

melhor maneira de atingir mais pessoas ao longo das conexões sociais dos grupos 

de consumidores (Kotler et al, 2017). 

6.2.3.6. Marketing digital nas estratégias e intervenções no caminho do 

consumidor 

Já entendemos que o primeiro passo é o consumidor identificar a sua marca 

em meio às várias outras, e são muito comuns às empresas se utilizarem dos 

artifícios mais coerentes com esses estágios iniciais para serem sempre as primeiras 

a serem lembradas no respectivo segmento, mas esquecendo de direcioná-los à 

compra e também à defesa da marca. A fidelidade à marca é muito importante 

nesse aspecto, e sua definição é justamente a disposição de um indivíduo em 

comprar e recomendar alguma marca específica. Quanto mais clientes fiéis 

dispostos a comprar e recomendar sua marca e seu serviço, melhor (Kotler et al, 

2017). 

Por isso, os profissionais precisam se munir de táticas que possibilitem a 

condução dos clientes ou futuros clientes para o seguinte estágio sem que ele se 

perca nesse caminho. Aumentar a atração é a primeira iniciativa, e se os 

consumidores não tem interesse na sua marca apesar de estar familiarizado com 

ela, tem-se um grave erro nesse quesito. Empresas que se destacam no mundo 
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conectado são aquelas que conseguem estabelecer conexões humanizadas com 

seus clientes, se tornam mais atraentes. Ou seja, como os consumidores buscam 

marcas que tenham valores que se assemelhem aos de um ser humano integrais 

possuidores de mente, coração e espírito, as marcas que se posicionam como iguais 

aos seus clientes e se comportem como pessoas, mais amáveis, acessíveis, 

autênticas, honestas e menos intimidadoras, admitindo suas falhas, sem fingir ser 

perfeita, e se esforçando para melhorá-las, conquista vantagem atrativa, porém a 

maioria das marcas costuma não levar isso em conta (Kotler et al, 2017). Isso pode 

ser estabelecido no começo logo no começo do seu planejamento como empresa, 

quando se define os pilares de missão, visão e valores que foi mencionado 

anteriormente. 

Ainda sim, desvendar o que seria a consideração do consumidor como ser 

humano, estudos antropológicos são necessários. E dentro da era digital onde as 

tecnologias, conexões virtuais moldam boa parte das bases sociais, Kotler (et al, 

2017) apresenta a antropologia digital. Essa ferramenta investiga como os seres 

humanos comportam-se diante das interfaces digitais e como as pessoas utilizam as 

tecnologias para interagiram entre si, e quando utilizada por profissionais envolvidos 

com marketing pode revelar como as pessoas percebem as marcas e o que as atrai 

em cada uma. Os componentes da antropologia social são: escuta social, o 

monitoramento de algum assunto específico nas redes sociais e nas comunidades 

on-line, muito utilizada na avaliação e monitoramento de assuntos específicos 

acerca dos conteúdos distribuídos, permitindo identificar comentários negativos e 

que prejudiquem a marca; a “netnografia” (termo cunhado por Robert Kozinets) é um 

método que é uma adaptação que estuda de forma discreta o comportamento das 

pessoas dentro do universo da internet, entrando nas comunidades, integrando-se 

às conversas e desenvolvendo empatia, e pode ser considerado o mergulho mais 

profundo da escuta social; e por ultimo existe a pesquisa empática, que envolve 

comunicação participativa e imersão no mundo dos consumidores para revelar suas 

necessidades (Kotler et al ,2017), assim como o exemplo já mencionado de Walt 

Disney anteriormente. Observação, diálogo e interação entre outros profissionais 

que também possui essas práticas ajudam o profissional a se aprofundar nas 

descobertas mais importantes (Kotler et al, 2017).  
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Em seguida, nos estágios posteriores onde o consumidor já se interessou na 

marca e está no momento de arguição, deve-se estimular a curiosidade do 

consumidor. George Loewenstein (apud Kotler et al, 2017) define curiosidade como 

o sentimento de privação de uma informação, que cria uma espaço entre o que 

sabemos e o que queremos saber. E incitar à curiosidade envolve uma estratégia 

chamada marketing de conteúdo, ideia popularizada pela necessidade de 

transparência gerada pela conectividade, que consiste em criar, selecionar, distribuir 

e ampliar conteúdos relevantes e de qualidade, associados a um serviço e uma 

marca específica, identificando temas que sejam interessantes para os clientes, e 

fazendo isso contando histórias sobre si mesmas. O próprio canal on-line e mídias 

sociais da empresa podem ser o portal do conteúdo, que deve ser autêntico e de 

qualidade para possibilitar propagandas boca a boca e compartilhamentos na rede 

social, para isso o conteúdo deve ser pesquisável e compartilhável com intuito de 

gerar conversa sobre o assunto (Kotler et al ,2017). 

Kotler (et al, 2017), cogitando o fato de que esse sistema é o futuro da 

publicidade, considera o conteúdo o novo anúncio, e as hashtags correspondem aos 

slogans, e as mídias sociais têm um papel fundamental nesse panorama. O que 

torna o marketing de conteúdo interessante é o fato de poder ser acessado 

voluntariamente e sob demanda, onde os consumidores tem a oportunidade de optar 

ou não por consumir aquele conteúdo quando e aonde quiserem, ao contrário da 

publicidade tradicional onde as empresas anunciam seus produtos ou serviços de 

forma unilateral e sem o consenso dos consumidores. 

Porém, por falta de sistematização, uma falha muito comum é não saber 

organizar uma estratégia coerente indo direto para a criação e divulgação desse 

conteúdo, sem pensar em planejamento pré e pós-distribuição. Existem oito 

principais tópicos que merecem a devida atenção ao iniciarmos o planejamento do 

conteúdo a ser gerado: 1. Fixação de metas (o que deseja atingir com sua 

campanha?); 2. Mapeamento do público alvo (quem são e quais são suas 

ansiedades e desejos?); 3. Concepção e planejamento (qual é o tem geral e o plano 

do conteúdo?); 4. Criação (quem cria e quando cria?); 5. Distribuição (onde se 

deseja distribuir o conteúdo?); 6. Ampliação (como planeja alavancar o conteúdo e 

interagir com os consumidores?); 7. Avaliação da campanha (quão bem-sucedido foi 

a campanha baseado nas métricas e no cumprimento dos objetivos?); 8. Melhoria do 
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conteúdo (o que mudar, melhorar o conteúdo e a distribuição e ampliação do 

conteúdo já existente?). Dessa forma pode-se planejar e avaliar de forma integrativa 

as interações das práticas que precedem e que são consequência da criação do 

conteúdo (Kotler et al, 2017). 

Criar compromisso é o próximo passo, assim às práticas “onicanais” se 

mostram extremamente interessantes para integrar a experiência do cliente nos 

ambientes de ponto de contato digitais e físico. Devem ser oferecidos pontos 

diferentes de contatos que cerquem os consumidores de forma a continuidade no 

atendimento ao consumidor quando passam de um canal para o outro (Kotler et al, 

2017). O autor propõe maneiras eficazes de interações on-line e off-line, mas tais 

estratégias seriam melhor planejadas, estruturadas e analisadas por profissionais 

puramente de marketing. 

Por fim, a visão de longo prazo dos profissionais mais atentos eleva a 

importância do aumento da afinidade como outra tática a se considerar, agora nos 

estágios finais pós-venda, que não é o fim, mais o início de um relacionamento que, 

possivelmente, trará bons frutos no futuro. O momento de fechamento de uma venda 

é o começo de outra, onde o cliente passa a utilizar e avaliar se seu serviço se 

equipara às expectativas pré-venda. Quando a experiência excede as expectativas 

provocando momentos “UAU!” o sentimento de afinidade é fortalecido. Interação via 

redes sociais e pessoais, quando fortalecidas pela perspectiva humanizada e 

encarando os clientes como amigos e a “gameficação” reforçam o engajamento do 

cliente com a marca. Levar os clientes até a apologia à marca é o que diferencia o 

marketing digital do tradicional, onde a proliferação sem precedentes da informação 

e interatividade móvel reinam no contexto da conectividade. Conquistar fiéis 

escudeiros que espalharão e defenderam a sua marca nos ambientes virtuais e 

físicos é a chave para ótima reputação. As pessoas se apegaram aos smartphones, 

mantendo-os sempre por perto, sendo assim, esse é o melhor canal para engajar e 

interagir com pessoas, tornando-se imperativo para os profissionais. “Gameficaçao” 

é a estratégia que se utiliza da mecânica dos jogos (divertidos, competitivos, 

viciantes) para aumentar a interação e a afinidade com a marca estimulada 

subconscientemente (Kotler et al, 2017). O mesmo autor menciona a Starbucks 

Rewards, que é o sistema onde a marca de café Starbucks oferece recompensas 

em diferentes níveis em forma de vantagens e benefícios, ou programas de 
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milhagem que permite o cliente acumular pontos para futuramente trocar por 

passagens ou outros serviços. O cliente é motivado a aumentar seu status por meio 

de mais transações, para obtenção de privilégios superiores. A motivação dentro 

desse sistema por ser externa, por meio de recompensas, mas para outros a auto 

realização é mais que suficiente (Kotler et al, 2017). 

Esse sistema tira proveito do desejo latente do ser humano em alcançar 

metas cada vez maiores e sua necessidade por reconhecimento pelo que realizou, 

criando sensação de continuidade e escalabilidade na sua relação com a marca, 

finalmente elevando a afinidade com a mesma. Profissionais que desejam se 

apropriar da “gameficação” como estratégia de engajamento deve estar atento a três 

etapas a se seguir. Na primeira, a definição dos objetivos a serem alcançados e 

ações a serem estimuladas nos clientes. As principais ações objetivadas são 

compras, recomendações e pagamentos. Quanto mais compras, mais pontos, assim 

como escrita de avaliações e fornecimento de informações pessoais que podem ser 

utilizadas posteriormente, outro método é beneficiar seu cliente com recompensas 

como consequência da mudança de comportamentos. Na segunda, determinar 

como os clientes fão para atingir aquele objetivo aderindo ao programa e como eles 

poderão subir e descer entre os níveis. É normal inscrever os clientes 

automaticamente ao consumir seus serviços e encorajar clientes a cumprirem 

tarefas adicionais para gerarem pontos extras e elevar sua posição no programa. A 

classificação pode ser em ouro, bronze e prata e cada nível está associado com um 

privilégio a sua altura e quanto maior o nível, mais chances de se tornarem 

defensores da marca. Por ultimo, a terceira etapa é aonde há reconhecimento e 

recompensas que servem de incentivo para os clientes subirem os níveis, 

determinar quais serão os incentivos oferecidos para cada nível. Uma boa estratégia 

é dar acesso a algo exclusivo que só clientes de níveis superiores usufruem, como 

serviços premium e descontos (Kotler et al, 2017). 

6.2.4. PLUS – DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Costa (et al, 2013) cita que deve haver desenvolvimento de competências na 

relação com o cliente. O investimento em treinamento é extremamente necessário, 

mas pode também ser um obstáculo a ser superado quando o profissional se 

encontra estagnado, acomodado com a rotina de trabalho, que não tem a visão da 
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importância do treinamento e desenvolvimento em prol do crescimento profissional, 

já que exige tempo, dedicação e automotivação intrínseca, sendo que seu trabalho 

não se torna maçante e gosta do que faz, o PT acredita e vê sentido, ele sabe por 

que faz o que faz (Cortella, 2017). Preparar-se para satisfazer e encantar o 

consumidor é essencial num trabalho de qualidade onde há destaque do seu serviço 

em detrimento à concorrência (Costa et al, 2015). É necessário saber que forças 

você traz para seu serviço que lhe darão apoio para crescer tanto pessoal como 

profissionalmente (ACSM, 2011). É necessária a ampliação de habilidades pessoais, 

interpessoais e emocionais, definindo assim um profissional mais sofisticado que 

estará pronto para atender de forma excelente seus clientes. 

 Automotivação deve estar sempre presente, e Saba (2012) menciona que 

gostar do que faz, buscar conhecimentos e crescimento profissional, manter um bom 

ambiente de trabalho e autorresponsabilização podem contribuir nesse aspecto. 

A autodisciplina é essencial para o perfil de um bom PT. Ser dedicado não em 

relação à saúde de seus clientes somente, mas em relação a sua própria também. 

Disciplina em ser um bom exemplo a ser seguido lhe dá a oportunidade de ser um 

mentor positivo (ACSM, 2011). Um mentor é a pessoa considerada sábia e 

confiável. De fato, as pessoas lhe encararão como um mentor em aptidão física. Isso 

não significa que deve ter o corpo mais definido, mas começar com atitudes 

positivas são uma boa porta de entrada. Gerenciar bem as expectativas do cliente 

em relação aos seus objetivos também é uma habilidade necessária para 

compreensão do cliente e para que ele não se frustre com o processo. Ser um bom 

modelo é outro ótimo caminho na persuasão pelo exemplo. E seu comportamento 

com todos os alunos deve ser digno para que honre o “título” de mentor, 

comprometer-se e entregar o que melhor poder para cada aluno (ACSM, 2011). 

 

6.2.4.1. Inteligência emocional 

Sibilia (2002, apud Bossle, 2009) diz que as competências voláteis da 

subjetividade mais cotadas no mundo contemporâneo como inteligência, 

criatividade, e habilidades comunicativas, visando sempre atualização por meio de 

novas informações são as características que destacarão o PT dos demais.  
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Dando continuidade à ideia, Anversa e Oliveira (2011) livros e site de 

administração começam a valorizar mais os profissionais pelos aspectos 

comportamentais relacionados à inteligência emocional de um candidato a uma vaga 

de emprego. Sendo a entrevista, o momento onde o candidato mostra suas 

habilidades comunicativas, de convencimento, carisma e motivação. 

Bossle (2009) também destaca a importância da inteligência emocional. Esse 

é um termo que redefine o significado de ser inteligente. Antigamente o quoeficiente 

de inteligência (QI) era o que predizia sobre o sucesso e era critério de excelência 

inquestionável. Discutia-se se era estabelecido geneticamente ou se era adquirido 

pela experiência. Porem surge uma nova perspectiva de sucesso e uma nova forma 

de pensar em seus parâmetros, que analisa, entre outras coisas, frutos do campo da 

neurociência afetiva e se interessa por como as emoções são administradas pelo 

cérebro. A Harvard Business Review considera uma ideia inovadora que quebra 

velhos paradigmas, sendo uma das ideias mais influentes da década no contexto 

empresarial, não é atoa que muitas empresas utilizam a perspectiva da inteligência 

emocional para contratar, promover e desenvolver seus funcionários (Goleman, 

2012) assim como mencionado por Anversa e Oliveira (2011). 

O modelo proposto por Goleman (2012) de inteligência emocional tem seu 

foco no desempenho nessa teoria e em inúmeras pesquisas sobre modelação de 

competências, que separa pessoas ordinárias e extraordinárias, onde autocontrole 

emocional e empatia são habilidades mais valiosas do que habilidades puramente 

cognitivas. Outras competências interessantes nesse aspecto seriam 

autoconsciência, consciência social e habilidade de gerenciar relacionamentos. 

Existe uma pequena diferença entre inteligência emocional e competência 

emocional. A primeira representa um potencial de aprendizagem do autodomínio e 

afins, enquanto a segunda seria o quanto desse potencial conseguiu se traduzir em 

capacidades práticas. Sendo assim, competências emocionais podem ser 

aprendidas, de forma que possuir potencial em habilidade em relacionamentos e 

consciência social, não garante que ela saiba lidar bem com um cliente para resolver 

conflitos. Por exemplo, uma pessoa pode possuir muita empatia, porém não 
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consegue se pôr no lugar do cliente, pois ela não aprendeu ainda como atender bem 

os clientes (Goleman, 2012). 

Goleman (2012) ainda defende que possuímos duas mentes, e assim, dois 

tipos de fontes de compreensão, a que mente pensa e a que sente, a racional e a 

sentimental. Mas em geral, há equilíbrio entre as duas, onde a emocional alimenta e 

informa as operações da mente racional, e ela, por sua vez refinando e até vetando 

a entrada de emoções. 

6.2.4.2. O poder contemporâneo 

Robbins (2017) acredita que sucesso é contínuo que exige esforço para se 

tornar cada vez maior. É uma oportunidade para crescer em vários aspectos da vida, 

como na parte espiritual, fisiológica, emocional, social, intelectual, entre outras, e 

contribuir de forma positiva na vida de outros durante o processo. O autor não 

encara o termo “poder” na ideia de conquistar pessoas, como imposição, inclusive 

defende que essa forma de poder pouco dura, mas considera o “poder” como sendo 

a capacidade de produzir resultados que mais deseja e conseguir criar valor para 

outras pessoas no processo, é compartilhado, e não imposto.  

Historicamente o poder evolui de forma um pouco contraditória. No modelo 

primitivo, o poder era associado diretamente a questões fisiológicas, de força. No 

avançar da história o poder foi tomando outra forma, quem fosse agraciado pelas 

heranças familiares como terras e títulos tinha o poder. Com a chegada da era 

industrial capital era sinônimo de poder, e quem desfrutava de seu acesso 

dominavam os processos socioeconômicos. Atualmente, uma das maiores fontes de 

poder é oriunda de conhecimento especializado. Na era da informação maciça e 

quase inesgotável, que caracteriza o mundo moderno, aqueles com informações e 

os meios de comunicá-la agregam poder, e o combustível para o poder é o 

conhecimento (Robbins, 2017). 

Qualquer pessoa hoje pode criar uma ideia e uma corporação capaz de 

mudar o mundo, só é preciso ter acesso a alguns tipos de conhecimento 

especializados. Mas existe um porém. O conhecimento por si só, é apenas um 
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potencial, todos os grandes sucessos são frutos de ações, é unicamente o que 

produz resultados (Robbins, 2017). 

Todos nós possuímos dois tipos de comunicação latentes que elaboram as 

experiências das nossas vidas, a comunicação interna e a comunicação externa. A 

comunicação interna seriam coisas que imaginamos, dizemos e sentimos dentro de 

nós mesmos, enquanto a externa é expressa por palavras, tonalidades, expressões 

corporais e faciais, posturas e ações que se comunicam com o mundo (Robbins, 

2017). 

Sendo assim, comunicação também é “poder”. Aqueles que dominam o uso 

efetivo da comunicação podem mudar suas próprias experiências e as experiências 

das outras pessoas sobre si. Toda experiência pode comunicar alguma coisa 

internamente e nos fazer comunicar algo externamente, assim como todo 

comportamento e todos os sentimentos tem suas raízes em alguma forma de 

comunicação. Mestres comunicadores tem a habilidade de comunicar suas visões 

com tanta coerência que influenciam a forma de agir e a forma de pensar das outras 

pessoas. O sucesso que se experimenta com os outros é resultado do domínio da 

comunicação externa (pessoal, social, financeiro) e o sucesso que experimenta 

internamente (felicidade, alegria, prazer), que é mais importante ainda, é fruto de 

como se comunica consigo mesmo (Robbins, 2017). 

Devem-se evitar os ruídos na comunicação, esses ruídos podem tomar 

algumas formas diferentes, como por exemplo, falar de coisas que não tem 

conhecimento o suficiente, tomar decisões que não lhe cabem, falar em excesso, 

falar com indiferença, entre outros. Ao considerar o que falar, o PT deve se atentar 

com bom senso à o que vai ser dito, como vai ser dito (coerência, entonação, ritmo, 

organização didática), quando falar, para quem falar, o quanto se deve falar e a hora 

de calar (Saba,2012). 

Ou seja, como você se sente não é resultado do que acontece na sua vida, 

mas sim o que se interpreta do que está acontecendo. A qualidade da nossa vida 

está no que fazemos com os fatos que acontecem nela, o que Dweck (2017) chama 

de mindset. Nada tem significado algum além daqueles que nós mesmos damos. E 

nós podemos controlar nossas atividades mentais e nossos comportamentos a tal 

ponto. Primeiro deve-se retirar a ideia de identificação com qualquer estado, pois 
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podemos mudar nossas ações mentais e físicas para mudarmos também emoções e 

comportamentos. Podemos mudar isso mudando o tom e o conteúdo da 

comunicação interna, a maneira de se respirar. Como um diretor de cinema, você 

manipula o que se vê e o que se ouve na tela da sua mente. Dirigir sua atividade 

mental (de onde surgem todas as ações) pode envolver acender e deixar mais clara 

e audível sons positivos e engrandecedores, e tornar escuro, turvo e inaudível 

mensagens negativas (Robbins, 2017). 

Há um processo que Robbins (2017) chama de “fórmula do sucesso” onde o 

primeiro passo e definis precisamente o que se quer, quanto maior riqueza de 

detalhes, melhor. Segundo, é tomar medidas que acredita que criarão maiores 

possibilidades de se alcançar aquilo que se propôs. Em terceiro, deve-se 

desenvolver sensibilidade para reconhecer as respostas daquilo que está tendo 

como resultado e julgar se aquilo te afasta ou te aproxima do que se propôs. E em 

quarto é necessário flexibilidade para mudar o comportamento para se conseguir o 

que deseja. Esse poder resiliente em mudar comportamentos para alcançar o 

sucesso é fundamental, adaptar, ajustar e mudar até achar a fórmula que melhor 

funciona com cada um. 

O mesmo autor lista outros sete atributos que levam os sujeitos ao sucesso, o 

primeiro deles é a paixão. O melhor motivador para ser bem sucedido no trabalho é 

estar plenamente apaixonado pelo que faz. A paixão desenfreada pode ser um 

problema, mas se controlada e foca nos meios para alcançar o seu objetivo trará 

bons frutos (ACSM, 2011). Descobrir a razão e o motivo energizante, estimulador 

que os levou a crescer e os engrandeceram fazem com que libertem seu verdadeiro 

potencial. A paixão dá a vida poder, interesse e significado. O segundo atributo são 

as crenças, as crenças sobre o que somos e o que podemos fazer determinam 

totalmente quem seremos e o que faremos. Muitas pessoas com crenças limitadoras 

sobre o que podem fazer nunca agirão de forma a tornar seus sonhos realidade. Em 

terceiro, a estratégia é o meio onde se organiza seus recursos para utilizá-los de 

maneira mais efetiva, encontrando o caminho certo. Em quarto, as clarezas nos 

valores são sistemas específicos de crenças sobre o que é certo e errado na vida, é 

uma base moral fundamental que dá sentido a quem são e por que fazem o que 

fazem. Se sua estratégia de sucesso não é coerente com seus valores, então todas 

as esperanças de êxito irão por água abaixo. Em quinto, a energia depositada em 
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algo, seja física, intelectual, espiritual nos permite obter tudo que queremos, viver 

maravilhadas com as oportunidades do dia a dia. Em sexto, o poder da união é o 

fato de conseguir manter-se ligados harmonicamente às pessoas de diferentes 

crenças e procedências, é a capacidade de criar laços com qualquer pessoa. E em 

sétimo, o domínio da comunicação interna e externa ao aprender a aceitar quaisquer 

desafios da vida e ter a capacidade de comunicar essa experiência de forma a 

conseguir moldar as coisas a seu favor com sucesso (Robbins, 2017). 

A maior parte do sucesso depende do processo de tentativa e erro, a árdua 

arte de ajustar, reajustar, adaptar e readaptar inúmeras vezes até que se consiga o 

que quer. E também depende de escolher o se quer, traçar caminho e pagar o preço 

para fazê-lo acontecer. A boa notícia é que o sucesso deixa vestígios, e uma pessoa 

que deseja o sucesso igual o de outra pessoa pode simplesmente conhecendo 

sobre o que pensaram, adotando as mesmas atitudes e crenças que a pessoa usou 

para alcançar seus objetivos (Robbins, 2017). 

É o conceito de PNL que já conhecemos anteriormente. Se alguém já fez 

alguma coisa no mundo, você também pode fazer se conduzir seu sistema nervoso 

exatamente da mesma forma, esse processo recebe o nome de modelagem. Exige 

uma visão sistemática de como duplicar o modelo mental das pessoas e é 

necessário ter esse modelo de excelência e descobrir como agiram, como usaram 

seus cérebros e seus corpos. São três os principais ingredientes a serem modelados 

afim de produzir qualquer forma de excelência humana: o sistema de crenças, ou o 

que as pessoas acreditam ou não e tem como possível e impossível, seja qual for a 

crença delas, elas estão certas, pois quando diz que acredita em algo está 

mandando mensagens congruentes para seu sistema nervoso de que pode fazer e o 

contrário também é verdadeiro; a sintaxe mental é a forma como as pessoas 

organizam seus pensamentos de forma a conduzirem à comunicação, 

representação interna ótimas que o levarão ao sucesso esperado; e a fisiologia, a 

maneira como respira e mantém seu corpo, sua postura e linguagem  corporal, 

expressões faciais, seus movimentos determinam o estado em que você está, que 

por sua vez determina a qualidade dos comportamentos que será capaz de 

conseguir (Robbins, 2017). 
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Mas não só da modelagem vive o sucesso, até porque autenticidade é 

importante chave no sucesso das empresas (Kotler et al, 2017). Deve-se também 

aprender com as próprias experiências para superar os próprios desafios e criar 

seus próprios modelos, desenvolvendo padrões e estratégias próprias, investigando 

como um detetive dentro da própria história e nos modelos de excelência. Podemos 

desenvolver uma abordagem única com critérios singulares. Indica-se começar 

como um modelador da experiência de outros se atentando a padrões e ações que 

produzem os resultados que deseja e depois, com a experiência e referência de 

vários modelos de excelência, criar a própria estratégia que melhor funciona e se 

adapta a você (Robbins, 2017). 

 

7. DIRETRIZES DE ATENDIMENTO 

Esse último capítulo tem por finalidade sugerir capacidades, condutas, 

habilidades e afins que levariam o PT a prestar um atendimento de excelência. A 

condução prática do serviço ressalta a importância de abordagens, técnicas e 

práticas a serem adotadas em detrimentos às teorias, que também são muito 

importantes, mas que se não aplicadas não surtirão os efeitos esperados em relação 

ao papel do PT como empresa e os objetivos dos clientes. 

Essas diretrizes envolverão todos os aspectos citados no texto, na parte 

empresarial, sobre a imagem do PT e marketing, forma de se vestir e se comportar, 

sugestões de condutas, questões básicas empresariais, atendimento, triagem para o 

exercício, e outros, de forma clara, sucinta e prática que as literaturas investigadas 

nos disponibilizam. Todas as diretrizes, mais o que foi trazido antes, nos tópicos 

anteriores, darão a oportunidade ao PT de se portar melhor frente ás situações que 

comumente possuem dificuldade, principalmente ao lidar com pessoas e com 

questões empresariais. Os exemplos dados nessa sessão não podem ser copiados, 

pois não reflete sua realidade, nem suas necessidades, mas servirão como base de 

ideias para propostas autênticas de diretrizes baseados na própria proposta de 

atendimento e trabalho. 

7.1. CONSIDERAÇÕES EMPRESARIAIS 
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Apesar das declarações de missão, visão e valores exemplificadas por Saba 

(2012) ao apresentar seus conceitos se referirem essencialmente à centros de 

treinamentos, possuem total aplicabilidade ao PT. 

Ele sugere como missão, por exemplo: 

“Proporcionar bem estar por meio da mudança de 

comportamento, cuidando das pessoas em um ambiente 

saudável e acolhedor, com atendimento personalizado, 

diferenciado e comprometido com a conquista de resultados”. 

Exemplo de visão: 

“Tornar-se [...] referência para a prática de atividade 

física, por meio de qualidade em atendimento e metodologia 

de trabalho oferecida”. 

Exemplo de valores: 

“Excelência; respeito; comprometimentos; educação e 

gentileza; busca de conhecimento; mudança de hábitos; 

unidade (espírito de equipe)”. 

Outra sugestão de Saba (2012) é estabelecer as modalidades de exercícios 

físicos os quais usa como ferramenta na condução de seu trabalho. A escolha das 

modalidades deve obedecer a individualidade dos clientes, baseadas em seus 

objetivos e necessidades. Modalidades como musculação, treinamento aeróbio, 

treinamento funcional, lutas, dança ou programas infantis podem compor seu quadro 

de modalidades. Sendo que esse leque é limitado pela sua área de domínio no 

âmbito dos exercícios físicos, mas podem ser desenvolvidas por meio de 

treinamento (ACSM, 2011). 

O tema do atendimento da Disney atualmente é: Nós criamos felicidade. E a 

empresa se propõe a realizar isso através dos seguintes padrões de atendimento: 

segurança, em primeiro lugar; cortesia, tratando todo como VIP’s; espetáculo 

através de entretenimento; e eficiência operacional sem percalços (Disney Institute, 

2011). 
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7.2. APRESENTAÇÃO PESSOAL 

7.2.1. Imagem e “fisiologia” 

Ainda sim, vestir-se bem e valorizar sua aparência é uma boa estratégia para 

causa boas impressões (Saba, 2012), lembrando que nossa fisiologia comunica 

nosso estado para o mundo, e se deseja comunicar boas características deve 

atentar-se tanto a suas atitudes e ações, quanto para o que sua aparência, 

comunicando informações favoráveis à sua imagem verbalmente e visualmente, 

gerando assim cada vez mais valor à sua marca, que pode se reverter em valor 

percebido pelo aluno (ACSM, 2011; Kotler et al, 2017; Robbins, 2017). É essencial 

causar uma primeira boa impressão, pois são fortes e duradouras, entretanto são 

formuladas em questões de segundos (Disney Institute, 2011; Saba, 2012). 

Pessoas vistam como fisicamente atraentes tem maior poder de influência 

que outras. Assim, tanto a fisicalidade, como a aparência da marca do PT deve 

possuir atributos visuais positivos que associem sua identidade, bem desenhada e 

bem bolada à atratividade (Kotler et al, 2017). 

O PT deve estar atento ao seu uniforme, ele não pode estar sujo para não 

levar à imagem de desleixo, deve estar do tamanho correto, evitar constrangimentos 

quando o uniforme é curto e devemos demonstrar movimentos de grande amplitude. 

Deve-se lembrar de sempre do crachá durante o momento de trabalho. O uso de 

joias e acessórios não deve interferir na descrição da aparência do PT, caso 

contrário causará distrações (Saba, 2012). 

O cuidado com o corpo pode ser ainda mais importante, principalmente se 

tratando da área de treinamento, onde o aluno considera o PT como o mentor em 

atividades físicas. O peso deve estar dentro de padrões, em equilíbrio com altura, o 

que vai colaborar na parte estética e na saúde do PT. Evitar pele ressecada ou 

oleosa, cuidar da saúde bocal para estética e para evitar o mau hálito que 

atrapalhará suas relações interpessoais. Unhas limpas e cortadas, e esmaltes em 

cores suaves. Estar sempre barbeado ou com a barba, bigode e costeletas bem 

aparados, assim como cabelos que devem estar bem tratados e cuidados, uso de 

gel pode ser feito desde que deixe o cabelo com aparência natural, já em casos de 

cabelos mais longos pode-se prender parcialmente ou totalmente, evitando soltá-los 
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dependendo do comprimento. Perfume, batom e maquiagem suaves, delineadores 

em cor preta ou marrom (Saba, 2012). 

7.2.2. Boas práticas, posturas e comportamento 

Apresentar-se vai além de considerações estéticas. Uma vez que já 

entendemos o cliente com ser humano íntegro (Kotler et al, 2017), vale vestir mais 

conceitos para acompanhar boas roupas, barbas feitas e conhecimento técnico. 

Saba (2012) dá como exemplo: competência; cortesia; seriedade; elegância; 

estímulo. E também reforça a ideia de adotar como características o que foi 

estabelecido como missão, visão e valores para congruência da ética profissional. 

 Deve haver coerência entre imagem e comportamento. Posturas cordiais, 

atentas e vigilantes são imprescindíveis. Ao reconhecer o cliente, contato visual 

deve ser feito para que ele o identifique, com posterior comunicação verbal, nas 

intervenções, toda correção é uma oportunidade de interação, indica-se que a 

atenção ao cliente permita perceber e antecipar possíveis dificuldades. Elogios 

sinceros irão melhor sua interação com o cliente e o motivará no caminho até suas 

conquistas (ACSM, 2011; ACSM, 2018; Saba, 2012). Já vimos que o elogio deve ser 

feito na capacidade de resiliência, esforço, dedicação, persistência, entre outras, que 

levam o cliente a melhorar suas aptidões, não em habilidades inatas ou talentos 

(Dweck, 2017; Saba, 2012). Percebendo a ausência do cliente da rotina de 

treinamento, indica-se ligar para o mesmo e identificar o motivo da ausência (Saba, 

2012), essas informações então podem ser utilizadas para elaborar estratégias e 

abordagens comportamentais do indivíduo, mudando sua percepção de autoeficácia 

e identificando motivadores internos que contribuirão no incentivo para a jornada 

rumo aos objetivos (ACSM, 2011; ACSM, 2018; Saba, 2012). 

  Ao comunicar-se o profissional deve ser simpático e transmitir sentimentos 

positivos, tem coerência na comunicação verbal e não verbal, gesticular de forma 

normal e espontânea, explicar sem acelerar informações, não falar baixo e não 

balbuciar, falar em bom tom, pronunciando claramente palavras amistosas e 

cordiais, mas sem denotar intimidade, manter conversas agradáveis e atraentes, ter 

atitudes impessoais e comportamento profissional. Na comunicação não verbal 

instrui-se ficar de frente para o cliente, com expressões faciais receptivas e contato 

ocular, mostrar-se disponível sem cruzar os braços, proximidade corporal 



71 
 

equilibrada, aperto de mão firme e estado de atenção não debruçar-se em mesas, 

paredes ou equipamentos, sorrir e contato visual constante (Disney Institute, 2011; 

Saba, 2012). 

 Essas atitudes são indicadas por Saba (2012): atenção em tudo que está em 

volta; bom humor; comprometimento; cordialidade; disciplina; educação; entusiasmo; 

ética, flexibilidade; gentileza; humildade; objetividade; ousadia; paciência; 

pontualidade; presteza; proatividade; receptividade; respeito; sinceridade. O que não 

é indicado pelo mesmo autor é: portar e utilizar aparelho celular durante horário de 

trabalho; atitudes vulgares ou de intimidade; transmitir problemas pessoais; 

indiferença e desinteresse; cochichos e indiretas; fazer chacota com as 

regionalidades, como sotaque; demonstra predileções; usar chavões repetidamente 

e gírias; transparecer aborrecimentos, nervosismo e mal estar; mascar chicletes; se 

atrasar. 

 Seguindo o tema do atendimento, baseado na ideia da Disney Institute 

(2011), segurança está em primeiro lugar, então os profissionais que lá trabalham 

devem estar preparados em caso de acidentes ou ocorrências emergenciais. Os 

profissionais devem estar preparados para agir com congruência àquilo que se 

propuseram no momento em que escolheram missão, visão e valores, ou mesmo 

tema e padrões de atendimento. 

 Intelectualidade, a capacidade humana de acumular conhecimento e formular 

ideias, está intimamente associado ao pensamento inovador, permite o profissional 

solucionar problemas de forma eficaz. Sociabilidade é ter confiança na relação com 

o cliente, mostrando aptidões comunicação (verbal e não verbal), sem temer 

conversar com consumidores e respondem às perguntas com agilidade. Aptidão 

emocional permite conexões emocionais entre consumidor e profissional, são fortes 

influenciadores no momento de decisão de compra ou defesa da marca, que pode 

usar mensagens inspiradoras ou bem humoradas. Personalidade permite 

reconhecer o que possuem de bom e também o que devem melhorar, demonstrando 

autoconfiança e automotivação para se aperfeiçoarem. Moralidade é ter ética e 

integralidade sólida, caráter moral na distinção de certo e errado, e na prática do 

certo, movidas por valores. Todos esses atributos são o que tornam uma marca mais 

humana e a deixa em igualdade (posição horizontal) ao consumidor, extinguindo 
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características intimidadoras e deixando o consumidor mais à vontade (Kotler etal, 

2017). 

7.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CLIENTE 

A relação com os clientes deve ser acima de tudo profissional, equilibrando 

amizade e respeito e ao motivá-los o PT deve manter um bom ambiente com alto 

astral, provoca-los através de metas de curto e longo prazo, valorizar objetivos que 

já foram conquistados, atender bem, fazer com que se sinta importante e atender 

suas necessidades. Clientes podem estar insatisfeitos ou estressados por algum 

motivo, o PT deve escutar e entender esses motivos, nunca deixar de ouvi-los, trata-

los de forma atenciosa e gentil, com educação e bom senso ao colocar seus 

posicionamentos sem confrontá-los, ser paciente e estudar melhores práticas para 

melhorar o atendimento alterando seus estados e agradecer as críticas. Existem 

inúmeros tipos de clientes, alguns podem ser dedicados, intriguentos, esforçados, o 

PT deve se apropriar de características que transmitam tranquilidade, tais como 

solucionar problemas mantendo a serenidade, assumir responsabilidades, não 

deixas os problemas dos clientes sem soluções (Saba, 2012). 

Para reforçar o estilo de vida ativo o PT deve intervir de forma singular para 

cada pessoa, baseado em seus desafios únicos, modelos de mundo que possuem, 

experiências passadas, crenças, valores e obstáculos de diferentes indivíduos 

(ACSM, 2018; Robbins, 2017). Isso significa que lidaremos com pessoas das mais 

diversas culturas, e a sensibilidade e adaptação são capacidades que permitem 

compreender melhor a diversidade cultural de pessoas, já que são únicas, o PT 

deve lidar com ela sem julgamentos, com respeito devido, orientando-a ao estilo de 

vida saudável, superando obstáculos e alcançando objetivos (ACSM, 2011; ACSM, 

2018). 

Ao lidar com idosos, o apoio social pode não ser exatamente benéfico. 

Frequentemente amigos e família reforçam a ideia de fragilidade neles. Falta de 

apoio, isolamento social, insegurança, restrições físicas são as barreiras comumente 

encontradas nesses casos. Crianças e jovens geralmente participam de programas 

de exercícios ou esportes que os pais desejam, no entanto é preciso reforçar 

autonomia e autoeficácia nos jovens em relação ao exercício para se motivarem 

intrinsecamente, caso contrário podem desmotivar-se e não se empenhar como 
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precisam para se desenvolverem fisicamente. Pessoas obesas podem evitar fazer 

atividades, entre outros motivos, por estarem sendo vistos por outras pessoas, 

sentindo-se desconfortáveis com sua aparência, sua falta de condicionamento pode 

ser outro obstáculo, começar com intensidades leves e atividades divertidas são 

estratégias a se considerar nesses casos. Pessoas com doenças ou condições 

crônicas de saúde merecem atenção especial a fim de garantir que as atividades 

escolhidas para compor o programa de exercícios previnam, tratem ou até controlem 

essa condição. Para isso, é necessário conhecer quais são as barreiras e medos 

que os limitam e atrapalham a prática de atividades (ACSM, 2018). 

Ao avaliar um aluno, uma série de considerações merece atenção, aspectos 

psicológicos, físicos podem compor esse quadro, e o PT deve saber ouvir o cliente 

sem emitir julgamentos (ACSM, 2011; Saba, 2012). Saber se o aluno tem orientação 

nutricional, verificar restrições e orientações médicas, é um começo importante no 

processo de triagem (Saba, 2012).  

  

8. CONCLUSÃO 

O texto trás uma nova impressão sobre a popular prática do treinamento 

personalizado, uma perspectiva contemporânea para acompanhar o consumidor, o 

imenso leque de segmentos e os avanços tecnológicos. Como prestador de serviço, o 

PT deve encarar a si mesmo como uma empresa, sendo que ele mesmo desempenha 

todas as funções dessa empresa, ou pode contratar contadores ou advogados para 

complementarem serviços específicos que o PT não domina ou mesmo para poder 

dedicar mais tempo ou atenção a outras facetas do próprio serviço prestado. 

Deixar a velha roupagem exclusivamente técnica da profissão é imprescindível, 

apesar de intervirmos através de exercício físico no mercado de trabalho, em especial 

na área da saúde, buscar treinamento, especializações e educação continuada em 

todas essas áreas é extremamente útil para que o PT possa se adaptar em relação aos 

conhecimentos incomuns à graduação em educação física, em especial o bacharelado. 

De forma que apenas a graduação não é suficiente para atender às demandas e às 

complexidades da profissão multifacetada do treinamento individual. Nessa busca, 

além de conhecer aspectos teóricos em qualquer que seja o âmbito de conhecimento é 
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imprescindível dominar questões interventivas, que sejam úteis no momento da sessão 

de treino. A excelência requer dedicação e esforço, é uma busca constante, onde os 

fins justificam os meios. 

O PT precisa unir a essência do professor, onde as características didáticas, 

pedagógicas e de ensinar são prioridade, com o popular espírito de treinador, com 

ferramentas técnicas que sustentem seu trabalho, e a característica de prestador de 

serviço, se organizando como empresa. O PT mais atento possui a visão holística da 

profissão, enxergando os aspectos fora da caixa, reconhecendo e buscando novos 

saberes que atendam às especificidades da profissão. A busca por especializações, 

treinamentos e formações que suprem a lacuna deixada pela graduação deve receber 

o devido valor. 

Para criar uma cultura em atender bem às pessoas via exercícios físicos, 

conceitos, abordagens e condutas, tanto na parte empresarial, quanto nas 

interpessoais, comportamentais e técnicas devem estar alinhadas, registradas e devem 

ser levadas a sério pelo PT, de forma a não violar as próprias regras e ferir seus 

valores. Conceitos devem nortear o trabalho de cada um, e precisam da devida 

atenção para que haja coerência na prática. Conceitos fortes criam cultura e geram 

valor no serviço. 

Fraca administração do negócio é igual à “autossabotagem”. A empresa PT deve 

estar bem delineada de forma que todos seus tópicos estejam bem desenhados e em 

coerência para resultar no objetivo final que é atender bem indivíduos que serão 

defensores da sua marca. 

Pelo imenso leque de modalidades de treinamento, modelos e conceitos 

empresariais, teorias comportamentais e métodos de abordagens neurais, 

individualidades infinitas dos clientes, são possibilidades de conduzir o trabalho das 

mais variadas formas, essas possibilidades são quase ilimitadas para o profissional que 

conhece todas as teorias e domina todas as técnicas. Caberá então ao PT selecionar 

quais ferramentas se apropriará na condução de seu atendimento.  

Porém, mais do que nunca devem se estabelecer como iguais com seus 

clientes, de forma humanizada e holística, reconhecendo a importância do próprio 

cliente no processo.  



75 
 

O olhar humanizado e o foco na experiência do indivíduo devem nortear todos 

os processos, desde as ferramentas que se utiliza, como se utiliza, até forma de tratar 

ou incentivar a pessoa no cotidiano. Com empatia de sobra, conseguir se pôr no lugar 

do cliente para reciclar constantemente seu atendimento da maneira mais pessoal e 

singular possível é a chave para os momentos “UAU!”. Precisa-se de gostar de 

pessoas. 

Nessa era de conectividade devemos dar mais valor às conexões pessoais, do 

que conexões via internet. Isso não pode ser explorado de maneira imposta, mas 

permitindo que o cliente seja atraído espontaneamente.  

Por prestar serviço às pessoas complexas, íntegras, que não podem ser 

encaradas como máquinas de fisiologia que produzem movimento, e para lidar com 

elas, o PT precisa se munir de ferramentas interpessoais e comunicativas que lhe dê 

maiores possibilidades de intervenção para com o sujeito. 

O termo “auto” foi repetido inúmeras vezes no texto. Ao contrário do que se 

pensa o PT deve oferecer condições do cliente ser suficiente na jornada até seus 

objetivos, onde ele mesmo, suas motivações internas, percepções de autonomia e 

autoeficácia lhe dão oportunidade de se sentirem capazes de realizações grandiosas, 

podendo orientar as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. Na busca 

dessas realizações o PT pode combinar estratégias corpóreas de avaliação com 

triagens no espectro comportamental. Na condução do trabalho, intervenções técnicas 

e sugestões que abordem componentes neurolinguísticos e comportamentais devem 

caminhar juntos. 

. A comum associação de componentes de abordagem comportamental como 

ferramenta do PT e a capacidade de desenvolvimento pessoal do próprio se dão pelo 

fato de poderem se aplicadas tanto no cliente quanto no PT, lembrando que o 

profissional também precisa de suportes que reforcem seu sentimento de potencial 

para entregar o melhor serviço possível, assim como resiliência na jornada até 

aquisição de excelência e expertise dentro da profissão. O desenvolvimento de 

competências pessoais pode ser o fator primário que desencadeia o “efeito dominó” 

das facetas do treinamento personalizado.
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