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O que são crenças?

São sentimentos de certeza em relação 
a algo. Elas podem ser habilitadoras ou 

limitadoras.



Crenças limitadoras
As crenças limitadoras, tal como o nome indica têm o poder de nos limitar a aprendizagem e acima de 
tudo a ação. Entre outras, estas são algumas das crenças limitadoras mais comuns do Personal Trainer:


• Não tenho jeito para vender;


• As pessoas dizem que o serviço é caro;


• Ninguém quer comprar;


• Não sou bom o suficiente;


• Para vender mais tenho de ser agressivo;


• O serviço é caro;


• Tenho de ser o melhor técnico do mundo;


• Etc.



Crenças habilitadoras
As crenças habilitadoras, por outro lado, ajudam à aprendizagem e à ação. 
Alguns exemplos:


• Posso não saber vender, mas tenho a certeza de que vou aprender e melhorar;


• Acredito muito no valor do serviço de treino personalizado;


• O preço que estou a pedir é o justo por tudo aquilo que vou entregar à pessoa;


• Vou depositar o máximo de energia em querer ajudar as pessoas e o resultado 
vai ser a consequência;


• Etc.



O CONJUNTO DAS CRENÇAS PODEM 
MOLDAR O NOSSO MINDSET



Ciclo da crença limitadora
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MENOS ENERGIA
Vai fazer-te colocar menos 
energia no processo.

MENOS RECURSOS
Vais recrutar menos dos teus 
recursos internos.

NÃOACREDITAR
Não acreditar que a pessoa possa 
comprar o serviço. Não acreditar 
que podes fazer a  diferença na 

vida da pessoa, etc. 

MENOS RESULTADOS
A consequência. Menor 

probabilidade de teres bons 
resultados.
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Ciclo da crença habilitadora
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MAIS ENERGIA
Vai fazer-te colocar mais energia 
no processo.

MAIS RECURSOS
Vais recrutar mais dos teus 
recursos internos para que o 
processo se desenrole da melhor 
forma possível.

ACREDITAR
Acreditar que o serviço que estás 

a vender pode de facto ajudar a 
melhorar a vida da pessoa.

MAIS RESULTADOS
A consequência. Maior 

probabilidade de teres melhores 
resultados.



Acreditar em ti

Personal Trainer
Experiência no terreno

Formação Técnica

Feedbacks

Resultados Alcançados

Processo de melhoria 
contínua

Pedir ajuda



Acreditar no serviço

Individualidade

Técnica

Compromisso

Adaptabilidade

Segurança

Consistência

Serviço de Treino 
Personalizado

Equipa

Experiência e Resultados do 
cliente.



Let’s go! 🚀


