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Top Seller vs Low Performer



Quais as diferenças
Antes de falar nas diferenças em termos da performance, vamos falar das 
diferenças de mindset.


• Mindset fixo (inteligência fixa);


• Mindset progressivo (inteligência pode ser desenvolvida).


Estes tipos de mentalidade podem fazer toda a diferença entre ter uma carreira 
dentro ou abaixo da média e uma carreira acima da média!



Mindset fixo
Conduz ao desejo de parecer inteligente e por isso a uma tendência para:


• Evitar desafios;


• Revelar-se defensivo ou desistir facilmente;


• Encarar o esforço como infrutífero, ou pior;


• Ignorar o feedback negativo útil e construtivo;


• Sentir-se ameaçado pelo sucesso dos outros.


Como resultado consequente, podem deter precocemente o seu crescimento e 
não atingir a plenitude do seu potencial.



Mindset progressivo
Conduz ao desejo de aprender e por isso a uma tendência para:


• Abraçar desafios;


• Persistir perante as contrariedades;


• Encarar o esforço como caminho para a mestria;


• Aprender com a crítica;


• Retirar lições e inspiração sucesso dos outros.


Como resultado consequente atingem patamares de sucesso ainda mais 
elevados.



“Não se é um falhando até se começar a culpar alguém.” - John Wooden



Low Performer
Um low performer é o Personal Trainer que é incapaz de romper com a barreira 
de crescimento que espera atingir num determinado tempo.


• Não investe em formação;


• Culpa e foca-se constantemente em fatores externos como justificação dos 
resultados;


• Não está disposto a fazer o trabalho duro (telefonemas, falar com máximo de 
pessoas, produzir conteúdo, criar relações com todo o staff e clientes, etc.);


Como consequência atinge resultados mediocres (na média ou abaixo da 
média).



Top Performer
Um top performer é o Personal Trainer que é incapaz de romper com a barreira 
de crescimento que espera atingir num determinado tempo.


• Investe muito na sua formação e desenvolvimento;


• Culpa e foca-se constantemente em fatores externos como justificação dos 
resultados;


• Não está disposto a fazer o trabalho duro (telefonemas, falar com máximo de 
pessoas, produzir conteúdo, criar relações com todo o staff e clientes, etc.);


Como consequência atinge resultados mediocres (na média ou abaixo da 
média).



Como medir o sucesso?
O sucesso é algo muito relativo para se medir, no caso da atividade profissional 
do Personal Trainer pode ter a ver com:


• Faturação;


• Nº de clientes;


• Nº de horas vendidas;


• Resultados alcançados dos seus alunos;


• Etc.




Objetivos impostos
Muitas vezes o sucesso do Personal Trainer tem a ver com objetivos que lhes são 
“impostos”, nesta caso tem mais a ver com o modelo de comissão, por exemplo:


• É definido um target individual de horas;


• É definido um target de horas da equipa; 


Neste caso, podes estar em uma de três posições possíveis:


1. Abaixo do target;


2. Target cumprido;


3. Acima do target.



Objetivos impostos



FAZ A TUA VIAGEM!



Let’s go! 🚀


