
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sou Fernando Richard Personal 
Trainer online e em grupos, 
Preparador Físico de Atletas 

https://go.hotmart.com/G58110578S


 
 

 

 O treinamento funcional se baseia 
nos movimentos naturais do ser 
humano, como pular, correr, puxar, 
agachar, girar e empurrar. O 
praticante ganha força, equilíbrio, 
flexibilidade, condicionamento, 
resistência e agilidade. Ele tira a 
pessoa dos movimentos mecânicos 
e eixos definidos ou isolados, como 
acontece na musculação. Por isso, 
virou uma alternativa para quem 
estava cansado dos exercícios mais 
tradicionais na academia. 

 



BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO FUNCIONAL 

Uma das principais vantagens do treinamento 
funcional é o número amplo de exercícios diferentes. 
"O treinamento é dinâmico, não monótono. Metade do 
tempo que você destinaria ao tradicional equipamento 
de musculação, você consegue otimizar nesse treino. 
O treino funcional melhora a habilidade e aptidão para 
realizar movimentos cotidianos, como agachar, 
levantar, puxar, empurrar e saltar. Além disso, 
melhora o desempenho na atividade física e ajuda a 
prevenir lesões musculares e, ainda, aprimoram o 
funcionamento cardíaco, facilitam a circulação 
sanguínea e fortalecem tendões e articulações, como 
explora muito o peso corporal, pode ser executado em 
qualquer lugar, sem necessidade de equipamentos, 
apenas acessórios, caso o professor/personal, possua 
seus acessórios para dar sua aula, ou até mesmo seus 
clientes tenham alguns acessórios, esses podem ser 
adicionado na prescrição! 

https://go.hotmart.com/G58110578S
http://bit.ly/2znagvEcursoonline


BENEFÍCIOS 

1. O treinamento funcional ativa mais fibras 
musculares e tonifica as curvas por completo, sem 
dependência de exercícios específicos para o bumbum 
ou a barriga, por exemplo. 
2. O treino funcional pode ser feito de acordo com os 
objetivos de cada aluno. Quer trabalhar mais glúteos e 
pernas? Existem estratégias para chegar a esse 
resultado, mas sem esquecer outros grupos 
musculares. 
3. Melhora a postura e a consciência sobre o próprio 
corpo. O treinamento funcional fortalece os músculos 
que ajudam a manter a coluna reta, proporcionando 
mais conforto ao andar ou ficar horas sentado. 
4. O treino funcional reduz as dores nas costas 
fortalecendo a chamada “região do core”, que 
compreende músculos das regiões lombar, pélvica e 
do quadril. 

http://bit.ly/2znagvEcursoonline


5. Xô, monotonia! A combinação de diferentes 
habilidades, como o treino aeróbico com o de 
equilíbrio, faz surgir infinitas variações de atividades 
no treinamento funcional. 
6. Auxilia no funcionamento do sistema 
cardiorrespiratório, já que o treino funcional exige 
velocidade na realização das tarefas e permanência 
nelas por mais tempo. 
7. Emagrece e Define os Músculos: No treinamento 
funcional, há maior complexidade do movimento e, 
portanto, mais gasto de energia. 
8. O treinamento funcional é uma forma interativa de 
desenvolver a percepção dos movimentos. 
9. No processo de reabilitação, o treino funcional 
colabora na recuperação de estruturas afetadas por 
lesão trazendo fortalecimento e prevenindo. 

VEJA ABAIXO UM EXEMPLO DE TREINO FUNCIONAL! 
É um circuito elaborado como treino principal, porem 
no método completo, tem toda prescrição de uma aula 
de 50 minutos, que serve como base para prescrição 
para diversos objetivos. 



 

Sequencia 3 rounds De 30” 8 exercícios 

1> Abdômen 

 

 

 

 
 

2> agachamentos 

 

 

 

 
 

 

3> Flexões 

 

 

 
 

4 >burpees 

 

 

 
 

 

<8 < prancha 

frontal 

 

 

7 < polichinelos 

 

 

 

 
 

6 < Thruster 

 

 

 

 

5 < escalador 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais! 
O treinamento funcional, primeiramente, não é nenhuma 
novidade, já sendo discutido há mais de cem anos. Além 
disso, ele surge com o objetivo de deixar as pessoas mais 
funcionais, sobretudo no campo da reabilitação. 
Devido ao seu sucesso, ele foi expandido para a população 
em geral e várias lendas foram surgindo, especialmente 
aquela de ele aumentar ativação muscular, preparação 
física em geral, reabilitação, prevenção de lesões nos 
esportes , emagrecimento, e por ser um trino onde a 
intensidade pode ser aumentada, o treinamento pode ficar 
bem curto, com métodos que variam de 4 a 20 minutos, se 
tornando um forte aliado de quem tem pouco tempo. 
 

Assista o video e veja como se tornar especialista! 
 

 

 

http://personalfteam.kpages.online/nova-pagina-834701488824799


VEJA ABAIXO O QUE DIZEM SOBRE O CONTEUDO COMPLETO

 
 

 

 
 

 

 



 

  



 

 

 
 

 

QUERO ME TORNAR UM ESPECIALISTA EM TREINAMENTO FUNCIONAL 

DE R$297,00 POR APENAS R$97,00 

Apenas para quem adquiriu este e-book 

 

 

http://personalfteam.kpages.online/nova-pagina-834701488824799

