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CATEGORIA PERSONAL TRAINER. 1) Você profissional atuou como Personal 

Trainer, 2) qual metodologia, resultados, 3) área de abrangência e 4) ganho 

mais significativo que obteve com seus alunos em 2019? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Licenciado e Bacharel em Educação Física, com pós-graduação em 

Metodologia da Educação Física e Esportes; e Fisiologia do Exercício e Treinamento 

Resistido. Atuo como Personal Trainer desde 2013, em 2019 com o status de 

Membro efetivo e título de “Professional Trainer SBPT” me tornando o primeiro 

amapaense integrante da Sociedade Brasileira de Personal Trainers 

(https://soupersonal.com.br/membros-sbpt/).  

Trabalho com foco na melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento das 

capacidades físicas proporcionando adequações ao peso corporal, força, mobilidade 

e capacidade cardíaca. Especialista na área de emagrecimento em pessoas 

sedentárias que não gostam de praticar exercício físico. Sou Personal perito em 

resultados, pois acredito na mudança, na escolha por viver mais e melhor. Por isso, 

venho apoiando e motivando pessoas a transformar uma vontade em ação nesta 

jornada, através do treinamento personalizado, exercícios físicos, hábitos saudáveis 

e sustentáveis. 

 

 

mailto:alcemysjuniors@gmail.com
https://soupersonal.com.br/membros-sbpt/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: https://www.instagram.com/alcemyjr/ 

 

Neste sentido idealizei a metodologia Flex Training (Treinamento Flexível) 

buscando continuamente arquitetar atender mais e melhor as pessoas, solidifiquei um 

planejamento para a gestão administrativa de minha atividade de Personal Trainer e 

treinamento web/online organizando os aspectos legais e jurídicos. 

 

 

 

 

 O Flex Training é um treinamento volvido na reprogramação do estilo de vida 

da pessoa possibilitando a mesma um pacote de treinos totalmente flexível com 

orientações e treinos variados, bem como suporte nutricional com acompanhamento 

de um profissional nutricionista. No meu método monto todo o planejamento e 

programa de treinos junto ao cliente objetivando ajuda-lo sempre no alcance de sua 

meta, pois vivemos a cada dia um DESAFIO. A cada desafio uma EVOLUÇÃO. A 

cada evolução uma TRANSFORMAÇÃO. Seja no emagrecimento, ganhar músculos 

ou simplesmente se tornar mais ativo para que as suas atividades do dia a dia 

possam ser mais prazerosas e efetivas. 

Para evidenciar a metodologia de treino selecionei quatro resultados de 

clientes do ano 2019 atinentes ao Flex Training: 

Luiz Nunes perdeu mais de 25kg e aprendeu a conviver e a gostar do 

exercício físico de forma regular, compreendeu e o tornou um hábito em sua vida, 

https://www.instagram.com/alcemyjr/
https://www.sinonimos.com.br/compreendeu/


teve mais saúde e uma melhor versão de si mesmo 

(https://www.instagram.com/p/B4k6mpHpDRg/?utm_source=ig_web_copy_link ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emerson Alves emagreceu 13kg,  venceu o sedentarismo e a falta de tempo 

melhorou seus indicadores de saúde e a teve desde então uma vida mais saudável 

(https://www.instagram.com/p/BwNAhVLJJ-W/?utm_source=ig_web_copy_link). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Kellen, emagreceu 8kg em 35 dias, abdicou do uso de remédios 

e reprogramou seu estilo de vida de maneira flexível ganhou resultados 

sustentáveis.  
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Marilene Nascimento, uma das minhas clientes da melhor idade, com 63 anos 

estivemos juntos na concretização de seu sonho, correr uma prova oficial de 21km (meia 

maratona), executamos um planejamento de 18 semanas de treinos de força e 

específicos de corrida, além de superar o desafio, com o acompanhamento 

individualizado e exclusivo ela ganhou mais vitalidade e que a ajudou no seu tratamento 

de glaucoma e sua suas atividades do dia a dia passaram ser mais prazerosas e ativas 

(https://www.instagram.com/p/B1og1X4JOFk/?utm_source=ig_web_copy_link).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na minha área de abrangência, preconizo o treinamento de força, treinamento 

integrado para todos, pois acredito que a Educação física é plena, desde a criança ao 

idoso e tenho como público alvo pessoas sedentárias que não gostam da pratica regular 

de exercícios físicos. Atualmente trabalho ajudando pessoas na reprogramação de seu 

estilo de vida e são homens e mulheres entre 45 anos a melhor idade. Busco sempre 

melhoria da qualidade de vida evidenciando e projetando uma maior aderência aos 

hábitos saudáveis e consequentemente um melhor estado mental e físico.   

Um dos ganhos mais significativo que obtive no ano de 2019 com meus alunos, foi 

idealização de um programa totalmente exclusivo e personalizado de emagrecimento, o 

“Flextraning35day” para atendimento em pequenos grupos de até 5 pessoas e os 

resultados foram bem salutares para 3 mulheres, a proposta foi acompanhar estas 

durante 35 dias ajudando-as a reajustar seus estilos de vida e sair do sedentarismo 

ajudando a ter uma vida mais ativa e saudável de maneira totalmente flexível com a 

prática de exercício físico e hábitos regulares sadios. 

(https://flextraining.mobirisesite.com/) 
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