
FATORES MOTIVACIONAIS PARA A CONTRATAÇÃO DE UM PERSONAL 

TRAINER NO BRASIL 

Raquel Carneiro Gontijo1 

Fernanda Grazielle da Silva Azevedo Nora2 

 

RESUMO 

A popularização da musculação fez surgir um novo mercado de serviço no Brasil na 

década de 90, o de personal trainer. Um mercado rentável, instável e com a necessidade 

de constante atualização, pois há grande concorrência e novos avanços da ciência na 

área da Educação Física. Desta forma, o objetivo desta revisão bibliográfica é mostrar o 

maior fator motivacional para a contratação de um personal trainer no Brasil. Para isso 

foi realizada uma busca no Google Acadêmico, somente páginas em português, no 

período de 2012 a 2017. Foram analisados os fatores motivacionais em porcentagem 

encontrados nos estudos, e através de suas médias o Emagrecimento foi encontrado 

como o maior fator que levam as pessoas a contratarem este serviço. Conclui-se que 

este serviço no Brasil é a forma que as pessoas encontram para se comprometerem a 

fazer exercício físico para Emagrecer, adquirir saúde, qualidade de vida e ganhar massa 

muscular, respectivamente encontrados como fatores importantes para motivar essa 

contratação. 

Palavras-Chaves: personal trainer, treinamento personalizado, alunos de personal 

trainer, personal training. 

 

ABSTRACT 

The popularization of bodybuilding gave rise to a new service market in Brazil in the 

90's, the personal trainer. A profitable market, unstable and with the need for constant 

updating, as there is great competition and new advances in science in the area of 

Physical Education. In this way, the objective of this bibliographic review is to show the 

greatest motivational factor for hiring a personal trainer in Brazil. For that, a search in 

Google Academic, only pages in Portuguese, between the period of 2012 to 2017 was 

carried out. The motivational factors in percentage were analyzed in the studies, and 

through their means the Weight loss was found as the major factor that lead people to 

hire this service. It is concluded that this service in Brazil is the way that people find to 
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commit themselves to physical exercise to lose weight, acquire health, quality of life 

and gain muscle mass, respectively found as important factors to motivate this hiring. 

Keywords: personal trainer, personal training, personal trainer students, personal 

training. 

 

INTRODUÇÃO 

  A chegada do treinamento individualizado no Brasil aconteceu em meados dos 

anos de 1980, com auge na década de 90, graças aos avanços da ciência do movimento 

sobre a importância do exercício físico sistematizado e orientado por profissionais da 

área, e da disseminação nos meios de comunicação sobre seus benefícios para os 

praticantes. Isso resultou no crescimento do número de pessoas que já cultuavam o 

corpo, aderirem ao treinamento de força1.  

Dessa forma, passaram das aulas de ginásticas aeróbicas para as salas de 

musculação as atividades centrais das academias. Logo a necessidade de uma 

elaboração individual no acompanhamento e prescrição do treinamento que 

disponibilizavam somente um professor para atender toda a demanda de clientes/alunos. 

Competia a esse professor sistematizar todos os programas de exercícios físicos 

destinados às necessidades de cada aluno, o que gerava dificuldades e descontentamento 

do grupo2. A partir desse momento, cuidar do corpo deixou de ser então uma regra 

coletiva como era empregado nas aulas de ginástica, para ser responsabilidade 

individual de um profissional habilitado na musculação. As evidências apontam para o 

fato foi determinante para o surgimento de um novo segmento no mercado brasileiro de 

exercício físico, o de personal trainer1.   

A popularização do treinamento personalizado emergiu como um modismo e 

acarretou o aumento de profissionais no mercado de trabalho atraídos por uma maior 

rentabilidade, tornando esta atividade a mais lucrativa da área de Educação Física1. 

Além da mídia, o marketing é utilizado como uma importante ferramenta para enraizar 

o treinamento personalizado e remover seu caráter transitório, pois resistir a um 

mercado onde o consumismo não permite a duração, e colocar o valor da novidade 

acima do valor da permanência. Isso traz a atividade de personal trainer uma tarefa 

árdua que exige constante atualização do profissional2.  

A procura por profissionais competentes e habilitados, a busca de resultados 

significativos em curto prazo, a exigência de privacidade, a falta de tempo, a busca por 



melhor atendimento, recomendações médicas e treinamentos específicos são alguns dos 

motivos para a procura de um personal trainer no Brasil2.  

Já Sibilia (2002) destaca ainda que “no mundo contemporâneo, a vida passou a 

ser definida como um produto, uma mercadoria, uma invenção humana”. Neste sentido, 

o treinamento personalizado parece ser uma via de acesso à ideia de qualidade de vida, 

de saúde, de perfeição corporal, de cuidado consigo mesmo, de agilidade e leveza, de 

exclusividade, de diferenciação e de individualização2.  

Apesar da grande divulgação e procura por esta especialidade da área, existem 

poucos estudos sobre os motivos das pessoas em contratar um personal trainer. Sabe-se 

que este serviço tem resultados significativos em fatores como: melhoras nas 

capacidades físicas, maior segurança quanto à prescrição do exercício, aumento da 

motivação para prática regular de exercícios físicos, entre outros3.  

Vários são os fatores que fazem as pessoas buscarem os serviços prestados por 

um personal trainer, e isso despertou o interesse em determinar qual o motivo principal. 

Seria o culto ao corpo que as fazem buscar um profissional para obterem o resultado 

mais rápido objetivando puramente a estética? Ou o crescente número de brasileiros 

com problemas de saúde que necessitam de um profissional para o treinamento 

direcionado a suas patologias, ou seja, objetivando melhorias na saúde? Ou a 

consciência da importância do exercício físico levando a contratarem um treinador 

pessoal para terem o compromisso, caso contrário continuariam sedentária? Sendo 

assim o objetivo do presente estudo é analisar qual o maior fator motivacional para a 

contratação de um personal trainer no Brasil. 

 

METODOLOGIA  

 

Essa revisão bibliográfica narrativa buscou os estudos publicados tanto em 

formato de artigo científico como estudos de trabalho de conclusão de curso na base de 

dados Google Acadêmico por ser uma base de dados de livre acesso e que possui 

grandes números de acessos diários de seus conteúdos acadêmicos. Foi selecionando 

páginas em português, e por palavras-chaves, no período de 2005 a 2015. Foram 

escolhidas as seguintes palavras chaves: personal trainer, treinamento personalizado, 

alunos de personal trainer, personal training, foram utilizados artigos apenas na língua 

portuguesa, pois o enfoque é a literatura nacional.   

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na tabela 1 á apresentado os estudos encontrados nomeados por seus autores e o 

ano de publicação na primeira coluna, seus respectivos fatores motivacionais em 

porcentagem descritos na primeira linha, e as médias de cada fator motivacional na 

última linha.  

 

Tabela 1. Autores dos estudos encontrados, seus fatores motivacionais em porcentagem, e as 

médias de cada fator.  

 

No estudo de Souto et al. (2010) foram avaliados vinte dois indivíduos por um 

questionário semiestruturado pelos próprios avaliadores seguindo recomendações de 
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Autores dos estudos 

Souto et al. (2010)       84,5 

Oliveira (2014)  5     74 

Ribeiro (2015) 

Primeira amostra 
  29 14 6 32 19 

Ribeiro (2015) 

Segunda amostra 
  27 19 14 26 14 

Peloia (2005) 40 50  10   - 

Castro (2009) 6 16  13  14 42 

Sombrio (2011)  20  14  20 38 

Sousa (2013) 4  43  40 9 4 

Média dos fatores 

motivacionais encontrados 
16,66 22,75 33 14 20 20,2 39,36 



Pasquali (2003), com a intenção de avaliar subjetivamente os alunos de personal trainer 

de Belo Horizonte - MG. A “Aceleração dos resultados” teve 15,5%, “Segurança 

técnica para execução” 14%, “Aumento da autodisciplina com atividade física” 12,6%, 

“Me sinto mais motivado” 9,8%, e “Prescrição mais individualizada/variada” 8,4%, 

foram fatores que destacaram para contração de um personal trainer, tanto para homens 

como para as mulheres, sem diferenças significativas.  Outros fatores envolvidos na 

contratação de um personal trainer ficaram com 39.7% restantes3.  

A pesquisa de Oliveira (2014) foi transversal, de corte qualitativo e descritivo, 

entrevistou vinte e cinco mulheres que treinavam com personal trainer há no mínimo 

um ano em Porto Alegre. Os fatores que as levaram a ter e se manter com este 

profissional é: Resultados 21%, Empatia 8%, Diversidade 6%, Motivação 6%, 

Encaminhamento para Nutricionista 5%, Saúde 5%, Outros 49%4. 

O estudo de Ribeiro (2015) se compôs de duas amostras de personal trainer, a 

primeira amostra com trinta e três profissionais pertencentes a um site de divulgação e a 

segunda amostra com quarenta e seis profissionais escolhidos por conveniência. A 

primeira amostra mostrou que 32% dos clientes/alunos que aderiram a um personal 

trainer procuraram este serviço por uma melhor Qualidade de vida, em segundo lugar 

com 29% Emagrecimento, seguido por Estética com 14%, Reabilitação com 13%, 

Hipertrofia e Treinamento com 6% cada. Já na segunda amostra os clientes/alunos 

destes profissionais os procuraram pelos seguintes motivos, 27% por Emagrecimento, 

26% Qualidade de vida, 19% Estética, 14% Hipertrofia, 8% Treinamento, 5% 

Reabilitação, e só 1% procuravam por Performance. Este estudo mostrou que a maior 

parte dos clientes/alunos que buscam um personal trainer almeja Qualidade de vida e 

Emagrecimento5. 

Peloia (2005) desenvolveu em sua pesquisa de campo descritiva com dez 

personal trainer e seus respectivos dez clientes/alunos. Concluiu que 50% dos alunos 

entrevistados objetivam com o treinamento personalizado Saúde, 40% 

Condicionamento Físico, e 10% Estética6. 

Para o estudo de Castro (2009) com 41 indivíduos na amostra, também mostra 

que houve mais de uma opção escolhida pelos entrevistados como no estudo de Klein 

(2015). As causas mais citadas foram com 16% Saúde; 14% Qualidade de Vida; 13% 

Estética; 13% Bem Estar; 9% Obter Resultados Rápidos; 6% Aptidão Física; 6% 

Alongamento; 5% Longevidade; 4,5% Entretenimento; 2,5% Companhia; 2,5% 

Indicação de Amigos; 2% Indicação Médica; 1,5% Competitividade; 1,5% Frustração 



com Outras Atividades; 1,5% Outros; 1% Relaxamento; 0,5% Moda; 0,5% Falta de 

Tempo para ir à Academia7. 

Sombrio (2011) reuniu 59 indivíduos em sua amostra, nesta pesquisa averiguou 

os motivos priorizados por estes indivíduos para aderirem a um treinamento com 

personal trainer onde as respostas eram de respostas múltiplas. O resultado foi 20% 

Saúde; 20% Qualidade de vida; 14% Estética; 13% Bem Estar; 8% Obter Resultados 

Rápidos; 8% Indicação Médica; 6% Alongamento; 6% Aptidão Física; 5% 

Longevidade8. 

A pesquisa de Sousa (2013) reuniu 68 alunos para a amostra, onde buscou saber 

entre outras variáveis, o objetivo que se busca com o treinamento personalizado. 43% 

respondeu Emagrecimento; 40% Hipertrofia/Ganho de Massa Muscular; 9% Qualidade 

de Vida; 4% Fortalecimento Muscular; 4% Condicionamento Físico9. 

Com base nos valores nos estudos apresentados na tabela 1, o maior fator que 

levam as pessoas a contratarem um personal trainer no Brasil é o Emagrecimento. Isso 

mostra que os brasileiros que têm a consciência da importância do exercício físico e 

objetivam emagrecer, procuram um treinador pessoal para alcançar este objetivo mais 

efetivamente. Consequentemente adquirem uma boa saúde, qualidade de vida e ganho 

de massa muscular, sendo respectivamente as médias subsequentes dos percentuais.  

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se através deste artigo que a maior parte da população brasileira que 

procura o serviço de um personal trainer tem como objetivo o emagrecimento. Então, o 

serviço prestado por um personal trainer se torna mais um dos compromissos destas 

pessoas, e assim, uma forma mais comprometida para perderem peso, adquirir saúde, 

qualidade de vida, e os benefícios do ganho de massa muscular.   
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