


TEMA 1: Papel do gestor 
Postura do gestor 

Palestrante: Andrea Ceneviva 



APRESENTAÇÃO 

Andrea Ceneviva  
Master Coach & Mentora Self and Life, Ativação de competências Pessoais, comportamentais 

e sociais. 

Certificação internacional Master Coaching, Mentoring, Counseling & Holomentoring®, 

Analista comportamental. 

Formação pelo IBC – Professional& Self Coach  

Intituto Holos- Master Mentoring & Coaching Holo-Sistemico. 

 

Palestrante, Consultora empresarial, Master Coach & Mentora Comportamental e Social, 

desenvolve programas de Treinamento e Desenvolvimentos sobre, Gestão de Pessoas, 

Gestão de Desempenho e Gestão por competências, formação de líder e desenvolvimento, 

atendimento a clientes, técnica de vendas, liderança, marketing pessoal, relações 

interpessoais. 

 

Sócia diretora da MMC – Consultoria de Negócios, empresa de capacitação e treinamentos 

formada por mentores & coachs com expertise em pessoas. 

Capacitação de milhares de profissionais através de treinamentos comportamentais e 

técnicos para liderança e operacional para diretores, supervisores, vendedores, monitores, 

GESTORES e gerentes na área de Atendimento ao Cliente/Associado 

 

Foco: Team, Leadership & Executive 

www.mmcconsultoriadenegocios.com.br 



Você chegou ao trabalho 

Ore e peça  ILUMINAÇÃO 

Programe o seu dia 

Isso chama –se REFLEXÃO 

Agora tudo planejado, 

Isso chama-se AÇÃO 

Acredite que tudo vai dar certo  

Isso chama-se FÉ 

Faça tudo com alegria e energia 

Isso chama-se ENTUSIASMO 

De o melhor de si 

Isso chama-se Excelência 

Deus esta com você 

Isso chama-se AMOR 

Tenha um ótimo dia   ....Todos os dias!!! 



Papel do clube 
Propiciar ao associado momentos de lazer, descontração, alegria, qualidade 
de vida, conforto, bem-estar, tranquilidade. 
 
Papel dos profissionais do clube 
Fazer com que o associado usufrua do papel do clube em sua totalidade. 
Para isso, o atendimento bem realizado é fundamental em todos os 
departamentos e funções do clube, independentemente da hierarquia. 
Todos precisam ter uma postura exemplar no atendimento. 
 
Base da excelência no atendimento: a informação 
Seja um profissional bem informado. 
Se a informação não chegar até você, vá em busca dela. Um associado, ao 
falar com você, espera respostas - não mais dúvidas. Portanto, pergunte, 
memorize, escreva, transmita a informação de forma segura. 



Principais atitudes e 
comportamentos  
dos bons profissionais 

 

Precisamos em qualquer situação, saber comportar-se 
adequadamente, lidar e tratar com todos os nossos liderados 
e os  associados.  
 
Um bom desempenho profissional depende, e muito,  
de Comportamentos adequados.  
 
No  CLUBE, isso sempre aparecerá em quaisquer  aspectos: 



A qualidade no 

 atendimento  

está diretamente relacionada  à  

educação e à postura   

de quem atende os 

 liderados e os                            
Associado.  

 



Do latim “aptitudinem” atitude significa uma maneira 
organizada e coerente de pensar, sentir e reagir em relação 
a grupos, questões, outros seres humanos, ou,   

                      acontecimentos ocorridos em nosso meio.   
 

                    É uma norma de procedimento que leva a 
determinado comportamento. 

  
 
 

 
 

Atitude  



 

 
 Maneira de se comportar ou de se conduzir. 
 

“Porto”, em latim, significa levar.  
Em português: portar-se.  

                     O prefixo “com” denota um modo global 
de levar-se, portar-se.  

 
 Em sentido mais geral designa a mudança, o 

 movimento ou a reação de qualquer 
entidade ou  

                      sistema em relação a seu ambiente ou 
situação. 

Comportamento 



 
 Zelo 

 

Positividade 



Regras e 
disciplina 

 

 
 
 

PROATIVIDADE 



“Trate as pessoas da forma como elas 
devem ser e ajude-as a se tornarem o que 

elas são capazes de ser.”  
Johann Wolfgang Von Goethe  



  

 ÉTICA É tudo aquilo que se refere à minha relação com o outro, valores pessoais. 
Ser ético é agir direito, dentro dos padrões convencionais, é proceder bem, sem 
prejudicar o próximo.  
 
A ética deve sempre estar presente em suas atitudes. 
 
 
 

Exerça sua função com zelo, eficiência e 
competência. 

ÉTICA 



Fale usando seus sentimentos mais profundos. 
Fale pausadamente 
 
 USE OS TRÊS R´S 
 

Respeite você mesmo, 

 Responsabilize-se por todos os seus atos, 

Reconheça quando errar. 
 
 

ÉTICA 



Saber se comunicar de forma clara e objetiva; 
a comunicação é a base das relações humanas.  

 

 
 Escrever e-mails mais claros e objetivos;  

 Elogiar e criticar de forma delicada e eficiente;  
 Controlar sua linguagem corporal;  

 Conectar-se com as pessoas com rapidez  
e bom senso; 

 Aproveitar os efeitos positivos de  
se aprender a ouvir. 



É divido em 4 componentes: 
 
1. Prestação de contas com a  gerência; 
2. Sigilo e Transferência das informações prestadas; 
3. Qualidade no tratamento dos liderados; 
4. Responsabilidades com associados,  liderados,  meio ambiente... 

Código de Ética 



Gentileza  
Olhe nos olhos  

 
Habitue-se a fazer isso  

para transmitir segurança e confiança. 

“Dizem que os olhos são as janelas da alma 
 mostram aquilo que estamos sentindo, sem precisar falar”. 



Regras – são cada vez mais importantes para 
o sucesso pessoal e do  CLUBE 

 
Disciplina - obediência às regras e aos 

superiores. 



 

 Demonstre espírito amistoso. 
 

 Mantenha tom de voz agradável e claro.  
 

 Uma voz fraca passa a imagem de mau acolhimento. 
 

 Ele saberá que sua atenção está voltada a ela.  
 

 SEJA DISCRETO. 
 

 

Como Falar  
Corretamente 



 
Significado da palavra ouvir:  

Perceber, entender (os sons), aprender, dar atenção, 

acatar, ouvir os conselhos ou razões, interpretar e 

conhecer. 

Para ouvir bem é necessário algo mais... 

É preciso ATENÇÃO. 

APRIMORE  
O DOM DE OUVIR 



Para OUVIR Bem... 

 Tenha em mente a importância de ouvir; 

 Procure concentrar-se em quem fala; 

 Evite interferência ou interrupções; 

 Procure o sentido e a verdadeira intenção de quem fala; 

 Aguarde para responder; 

 Responda o que representa para você o objetivo principal da 
conversa. 

As pessoas precisam  
ter certeza de que são ouvidas.  

Nasce assim a confiança! 



A linguagem corporal proporciona uma incrível 
quantidade de informação sobre o que as 
 outras pessoas estão pensando  
se você souber  
o que observar.  

A Linguagem Corporal  



SISTEMAS  
REPRESENTACIONAIS 

“O corpo 

fala” 

Palavras 

Voz 

*Albert Merhabian_Univ. Califórnia 

Aprender como perceber e interpretar 

estes 55% lhe deixa um passo a frente 

das outras pessoas. 



Incentivar a sua equipe e passar a sensação 
de que o Clube também é deles é a melhor 
forma de reter talentos e mantê-los 
engajados. 

 

Capacidade de inspirar 



  

 

  

  

 
Deve Construir  Uma Arquitetura  

Competitiva, Simpática E Encantadora 



 
 . 

 Otimismo 
 Integridade  
 Maturidade 
 Transmitir confiança 
 Solidariedade 
 Liderança 
 Cuidados com a aparência 

 

MARKETING  
PESSOAL 

Postura profissional adequada 



  

 

  

  

Mal humorado, antipático  

Não oferece alternativas para os liderados ... 

Desmotiva os colegas  

Tem reações agressivas 

Reclama de tudo... 

  

Postura e comportamento 
 inadequados 



  

 

  

  

 

 . 

“O que lhe abre as 
portas é a parte 

técnica, mas o que 
vai manter você na 
empresa é o lado 

comportamental.” 



Como você administra seu tempo? 



TRIADE DO TEMPO 



É essencial para ser um profissional eficiente;  

• Liste suas atividades 

• Tenha disciplina 

• Não deixe as tarefas para última hora 

• Tenha foco 

• Delegue 

• Deixe espaços entre as atividades 

ADMINISTRAR BEM O TEMPO  



Ao adotar esses hábitos, será mais fácil respeitar os prazos, 
trabalhar com disposição,  

aumentar a produtividade e melhorar sua qualidade de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber gerenciar seu tempo é maximizá-lo. 

ADMINISTRAR BEM O TEMPO  



Vontade de fazer O CLUBE se destacar e 
aumentar  sua produtividade. 
 
É uma parceira da equipe que está 
focada em melhorar o desempenho da 
operação. 
  
Saber  ouvir, considerar as observações e 
sugestões de todos são atitudes muito  
bem-vindas. 

Espírito Competitivo  



Ter habilidades para realizar trabalhos em conjunto, 
jogo de cintura e uma postura colaborativa, para 
atingir e  superar metas, vencer desafios. 

Trabalho em equipe 



Como  Trabalhar em Equipe? 

 

• Paciência em primeiro lugar.  

• Acate outras ideias. 

• Critique de forma construtiva. 

Trabalho em equipe 

• Dividir é essencial. 
• Seja participativo e solidário. 
• Respeite o espaço do outro.  

 



Na vida temos que  
enfrentar muitas adversidades, mas  
quando nos juntamos um ao outro a coragem 
aumenta, o nosso potencial se duplica e os nossos 
objetivos se tornam mais passíveis de realização. 



Fidelidade aos compromissos assumidos.  

O Comprometimento é aquele associado à ideia de: 

 

 Lealdade, com o clube e a equipe 

 

 Desejo de contribuir, 

 Sentimento de orgulho em permanecer no  
CLUBE 

 
 

 Capacidade em entender  

e cumprir o seu papel de 

um grande GESTOR 
 

 

Comprometimento  



“O Comprometimento vai além de uma postura de lealdade, mas que 

isso envolve uma busca constante pelo bem comum, seja numa 
organização ou numa profissão “.  
 
 
Comprometimento é uma ATITUDE   PENSAR NO COLETIVO 
 
PENSAR  CLUBE é PENSAR NO COLETIVO... É PENSAR NO TODO. 

Comprometimento  



 Estar preparado para pressão e saber como reagir. 

 Sofrer o impacto da pressão e não perder o foco das metas e da   estratégia.   

 Antecipar as necessidades e não simplesmente reagir às situações.  

 Saber discernir entre uma pressão momentânea e ter solução 

Ou saber que a estratégia terá que ser mudada. 

É 

 
Resiliência 

 



“É a arte de transformar toda 
energia de um problema  

em uma  
solução criativa” 

Resiliência 



  

É uma das estratégias mais eficientes para  
aumentar a produtividade.  
Tornar o seu local de trabalho mais 
prazeroso e harmonioso. 
Passe para a sua equipe suas                    

 
 
 
 

ATITUDES  
POSITIVAS 

Isso lhe  dará credibilidade 



Elogiar  
ELOGIO é uma fonte inesgotável de  

estímulos para um melhor   

desempenho  das pessoas.  

Elogiar o esforço da equipe,  incentiva a fazer de novo e cada vez melhor! 



 
 
 

 
 

 
 

 

  

Um gestor  deve ser simpático 

 E ter uma postura animada.   

É indispensável ter  brilho nos olhos, sorriso no 

rosto e energia no corpo.  

O ENTUSIASMO  

CONTAGIA  


