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CURSO - MARKETING E GESTÃO PARA PERSONAL TRAINERS 

Questões dirigidas 

 

 Imprima essa folha, leia atentamente as questões abaixo e responda-as com 

base no conteúdo apresentado no curso. Essa material não tem caráter avaliativo, 

mas ajudará você a reforçar o aprendizado sobre o tema.  

 

1. Nesse primeiro item, quero que você estipule suas metas de estudo formal 

em curto, médio e longo prazos (ex. iniciar pós-graduação em 2019). Sempre 

que se sentir desestimulado, releia o que escreveu aqui e isso servirá de 

incentivo para ajudá-lo a cumprir o planejado: 

Curto prazo:  

  

  

Médio prazo:  

  

  

Longo prazo:  

  

  

 

2. Agora que você já escreveu suas metas de estudo formal, quero que você 

escreva suas metas relacionadas a estudos informas (livros, cursos, etc.): 

Livros que deseja ler:  

  

  

Cursos/congressos que deseja participar:  

  

  

Outros:  

  

  

 

3. Cite 3 características positivas que você considera que sejam seus principais 

diferenciais para o mercado do personal training (pontos fortes). Após citá-las, 

descreva como pretende usá-las para atrair e manter clientes: 
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4. Considerando todos os meios pelos quais é possível fazer marketing, cite o 

que tem feito e o que pretende fazer para melhorar a qualidade do seu 

marketing em cada um dos meios abaixo: 

Divulgação:  

Comunicação:  

Postura:  

Vestimentas:  

Atendimento:  

Qualidade:  

Compromisso:  

Resultados:  

 

5. Considerando o roteiro apresentado no curso sobre elaboração de um 

programa de marketing assertivo, complete os tópicos abaixo com as suas 

informações: 

Qual é sua especialidade?  

  

Qual é o seu público-alvo? Cite suas características fisiológicas e 

comportamentais:  

  

Quais produtos pretende oferecer?  

  

Quais parcerias profissionais pretende estabelecer?  

  

Quais serão seu meios de exposição?  

  

O que pretende usar como produto isca?  

  

 

6. Sobre marketing digital, elabore um texto em formato A-I-D-A explorando 

seus produtos ou suas especialidades. Após escrever o texto, grave um vídeo 

com base nesse texto: 
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7. No momento da venda, considerando a necessidade de ativar o sistema 

límbico do cliente em potencial, mexendo com as suas emoções, descreva 

como você pretende fazer isso, considerando as vantagens em contratar o 

seu serviços (ver resposta da questão 3) e as características do seu público-

alvo (ver resposta da questão 5): 

  

  

  

  

  

 

8. Agora, a tarefa é determinar o seu preço, considerando seus custos e uma 

margem de lucro de, pelo menos, 200%. Para isso, faça uma estimativa do 

seu investimento médio com cada um dos itens abaixo relacionados. Após 

isso, some todos os itens e divida pela quantidade de horas trabalhadas por 

mês. Considere apenas a sua atuação como personal trainer: 

A. Quanto você gasta por ano com estudos?  

  

B. Quanto você gasta por ano com vestimentas?  

  

C. Quanto você gasta por ano com tênis?  

  

D. Quanto você gasta por ano com combustível?  

  

E. Quanto você gasta por ano com alimentação durante o trabalho?  

  

F. Quanto você gasta por ano com materiais de treino e monitoramento?  

  

G. Quanto você gasta por ano com marketing?  

  

H. Quanto você gasta por ano com outras coisas de trabalho?  

  

I. Agora some tudo?  

  

J. Quantas horas você trabalha por dia? Multiplique por 260:  

  

K. Agora divida o resultados de (I) por (J)? Esse é o seu custo/hora:  

  

l. Agora multiplique o resultado de (K) por 3. Esse deve ser o seu preço 

considerando margem de lucro de 200%:  

  


