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CARACTERÍSTICAS RELEVANTES PARA O SUCESSO NA CARREIRA DE 

PERSONAL TRAINERS SOB A ÓTICA DOS PARES PROFISSIONAIS 

Cauê V. La Scala Teixeira 

 

OBJETIVO 

 O objetivo da presente pesquisa foi identificar, sob a ótica de colegas de profissão, quais são 

as principais características dos Personal Trainers bem-sucedidos em sua atuação profissional. 

 

MÉTODOS 

Participantes 

 Duzentos e quarenta Profissionais de Educação Física participaram da presente pesquisa 

atendendo a convite divulgado através de e-mail e mídias sociais (WhatsApp, Instagram e 

Facebook). Todos os participantes foram direcionados para um formulário digital (Google Forms), 

no intuito de responderem a um questionário específico sobre o tema objeto de pesquisa. Após 

exclusão dos participantes que não responderam completamente o questionário, as respostas de 230 

profissionais (171 homens, 32,7±8,2 anos; 59 mulheres, 32,0±9,2 anos) foram incluídas na análise. 

A participação no estudo foi voluntária e todos assinaram (de forma digital) termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

 

Instrumentos e procedimentos 

 O principal instrumento da presente pesquisa foi um questionário digital elaborado pelo 

autor contendo 35 características possivelmente relacionadas ao sucesso profissional no segmento 

de Personal Training. Para cada característica, uma escala likert com 5 níveis de relevância foi 

apresentada (1: irrelevante, 2: pouco relevante, 3: relativamente relevante, 4: muito relevante, 5: 

fundamental). Os participantes foram orientados a assinalar o valor considerado correspondente ao 

nível de relevância de cada característica para a construção de uma carreira de sucesso. Os mesmos 

deveriam considerar o que observavam nos Personal Trainers que consideravam bem-sucedidos. 

 

Análise dos resultados 

 Para cada uma das características, os resultados são apresentados em média e desvio-padrão 

(DP). As características são apresentadas em ordem decrescente (da mais relevante para a menos 

relevante), considerando os valores médios. Não foram realizadas análises inferenciais para 

comparação das médias. 
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RESULTADOS 

 Os resultados são apresentados na tabela 1, em ordem decrescente de relevância. 

 

Tabela 1. Distribuição decrescente das características apontadas como relevantes para o sucesso 

profissional de Personal Trainers 

# Característica 
Nível de relevância (1-5) 

Média DP 

1 Ser bem relacionado(a) com os clientes/alunos 4,86 0,41 

2 Estar atualizado(a) 4,83 0,45 

3 Ser ético(a) 4,82 0,57 

4 Ser pontual 4,79 0,55 

5 Ser comprometido(a) com o que vende e promete 4,77 0,54 

6 Ser seguro(a) / demonstrar segurança 4,76 0,49 

7 Ser atencioso(a) 4,75 0,50 

8 Ser comunicativo(a) 4,74 0,50 

9 Ser motivador(a) / incentivador(a) 4,72 0,51 

10 Ser estudioso(a) 4,70 0,67 

11 Ser bom(oa) ouvinte 4,65 0,58 

12 Ser um(a) treinador(a) competente 4,65 0,63 

13 Ser simpático(a) 4,64 0,60 

14 Ser organizado(a) 4,64 0,62 

15 Ter empatia 4,60 0,64 

16 Ser proativo(a) 4,57 0,64 

17 Ser bem relacionado(a) com profissionais de outras áreas 4,45 0,75 

18 Ser bom(oa) gestor(a) 4,45 0,69 

19 Ser empreendedor(a) 4,43 0,78 

20 Ter objetividade 4,38 0,73 

21 Ser carismático(a) 4,37 0,71 

22 Ser flexível / aberto a mudanças 4,36 0,72 

23 Ser prático(a) 4,35 0,76 

24 Ser bem relacionado(a) com colegas de profissão 4,31 0,93 

25 Ser criativo(a) / inovar 4,29 0,92 

26 Ser versátil 4,00 0,93 

27 Ser exigente 3,98 0,90 

28 Ter parcerias profissionais 3,95 0,94 

29 Ser "marketeiro(a)" / divulgar-se com frequência 3,93 0,95 

30 Ser bem treinado(a) 3,81 0,94 

31 Ser popular / bastante conhecido(a) 3,76 0,92 

32 Ter alta titulação acadêmica 3,30 0,97 

33 Ter um corpo bonito 3,15 1,04 

34 Ter local próprio para atendimento 2,39 1,12 

35 Ser barato(a) / cobrar um preço baixo 1,67 0,84 

#: Ranking 
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CONCLUSÃO 

 Sob a ótica dos pares profissionais, o sucesso profissional no Personal Training parece ser 

dependente da combinação de fatores técnicos, comportamentais e sociais. Curiosamente, 

considerando que dentre as 15 primeiras características do ranking, apenas 4 estão relacionadas a 

fatores técnicos, aspectos comportamentais e sociais parecem mais relevantes para o sucesso 

profissional nesse segmento. Essas informações podem ser consideradas no processo de 

amadurecimento profissional, planejamento de carreira e marketing. 

 

LIMITAÇÕES 

 Considerando o universo de Profissionais de Educação Física e Personal Trainers atuantes 

no Brasil, a amostra do presente é pequena e a ampliação do estudo pode ser incentivada. Ademais, 

a ausência de testes estatísticos para fins de comparação entre as médias impossibilita conclusões 

mais robustas sobre a superioridade de uma característica sobre outra. 

 

CONTEÚDO COMPLEMENTAR 

 Aos que se interessam por aprofundar estudos relacionados a planejamento de carreira e 

marketing, seguem três sugestões de materiais complementares. Clique sobre os títulos. 

 

CURSO ONLINE 

Marketing e gestão para personal trainers 

 

LIVRO 

Marketing pessoal do personal trainer: estratégias práticas para o sucesso 

 

E-BOOK 

Personal trainer: 30 atitudes para uma carreira de suce$$o 

 

https://caueteixeira.com/loja-virtual/curso-online-marketing-e-gestao-para-personal-trainers/
https://caueteixeira.com/loja-virtual/curso-online-marketing-e-gestao-para-personal-trainers/
https://caueteixeira.com/loja-virtual/livro-marketing-pessoal-do-personal-trainer-estrategias-praticas-para-o-suceo/
https://caueteixeira.com/loja-virtual/livro-marketing-pessoal-do-personal-trainer-estrategias-praticas-para-o-suceo/
https://caueteixeira.com/loja-virtual/personal-trainer-30-atitudes-para-uma-carreira-de-suceo-e-book/
https://caueteixeira.com/loja-virtual/personal-trainer-30-atitudes-para-uma-carreira-de-suceo-e-book/

