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O que é escalar?
Escalar o negócio é leva-lo para outro patamar, por exemplo de 25 clientes 
como consigo escalar para o dobro? De X de faturação como consigo escalar 
para o dobro? Temos então várias formas de escala:


• Escala a partir do número de clientes;


• Escala a partir da faturação;


• Ambas;


Um dos maiores entraves para escalar um negócio é a variável TEMPO. No 
acompanhamento Online temos essencialmente duas formas de “comprar” o 
tempo de volta.



1. Através da automatização de 
processos

Atenção que por vezes para escalar, numa fase inicial pode representar uma 
diminuição do lucro. 


• Investir num software de prescrição que te permita entregar os planos em menos 
tempo;


• Automatizar pagamentos;


• Automatizar o processo de venda de forma a que não tens de falar com toda a 
gente para realizar uma venda;


• Automatizar a entrega inicial do pós-venda:


• Etc.



2. Através da construção de equipa
Através da construção de equipa, para dividir as tarefas necessárias e 
conseguir fazer com que o negócio cresça, aqui pode haver uma 
construção de equipa em duas vertentes:


• Equipa técnica;


• Equipa não técnica.



Equipa Técnica
Consiste em acrescentar um ou mais Personal Trainers à tua equipa, podem 
ser pessoas que também passam a dar a cara pela tua marca ou 
simplesmente profissionais que fazem trabalho invisível da prescrição e 
acompanhamento. 


• Consegues automaticamente fazer crescer o número de clientes dentro 
do teu negócio;



Opções de remuneração e modelos
• Remuneração fixa mensal - Definir um montante fixo mensal por um 

horário definido;


• Remuneração variável - Definir um montante por cada cliente 
acompanhado.


A tua equipa pode ter contacto com o cliente ou não, por exemplo podes 
contratar apenas para a prescrição mas ainda assim és tu que encaminhas 
tudo para o cliente e fazes todo o suporte. 


Por outro lado também podes optar por delegar todo o acompanhamento 
do cliente à tua equipa. 



Equipa não técnica
Consiste em contratar uma pessoa para delegares outro tipo de tarefas que não têm a ver 
com a componente técnica do teu negócio, tais como:


• Suporte a clientes: resposta a mensagens no instagram, resposta a emails, realizar 
vendas, etc. 


• Design: Criação dos posts para as tuas redes sociais, criação de imagens para 
divulgação dos teus programas, etc.


• Gestão da tua agenda e compromissos; 


• Etc.


O ideal numa fase inicial é contratar uma pessoa que faça um pouco de todas estas tarefas, 
a designação para esta pessoa é uma Assistente virtual.



Pontos-chave
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Recrutamento
O recrutamento é das fases mais importantes para a contratação de um elemento 
para a tua equipa remota, pontos-chave: 

• Define antecipadamente o job description, é importante que entendas antecipadamente 
que tarefas necessitas que sejam cumpridas para apresentar à pessoa;


• Define o perfil de pessoa que procuras;


• Define um conjunto de fatores que para ti são inegociáveis;


• Define o número de horas a realizar (se for horário fixo);


• Define a remuneração;


NOTA: Para este tipo de funções aconselho a contratar em regime de prestação de 
serviços.



Locais de Recrutamento
• Pessoas conhecidas;


• Redes Sociais;


• Sites de emprego (OLX,  net empregos e sapo empregos);


• Freelancig para serviços ocasionais (Fiverr ou Upwork).


http://www.fiverr.com/s2/d6ee835f48


Formação
Ninguém vai aparecer a saber fazer tudo como tu queres: 

• Define um plano de formação para a pessoa;


• Forma e acompanha;


• Dá feedback e confia;


“Todas as tarefas delegadas devem ser consumidoras de tempo e bem definidas. Se 
andas a correr à roda como uma galinha com a cabeça cortada e atribuis ao AV a 
tarefa de o fazer por ti, não melhoras a ordem do universo.” - Tim Ferriss




Liderança
És um líder! A partir do momento que constróis equipa a responsabilidade 
também aumenta, já não és só tu! =D 

• Reúne todos os dias com a tua equipa, nem que seja apenas 10 min no inicio 
do dia; 

• Delega todas as tarefas que tiveres a delegar e acompanha (eu utilizo o 
todoist Business que me permite acompanhar a to do List da equipa e 
delegar tarefas)


• Tens de ser claro nas instruções;


• Motiva a tua equipa!



Bibliografia e leituras recomendadas
• Rework - Jason Fried & David Heinemeier 

• Remote - Jason Fried & David Heinemeier


• Novos Líderes - Daniel Goleman


• Os líderes comem por último - Simon Sinek 



MUITO OBRIGADO! 🤩
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