
TEMA 1: Papel do gestor 
Responsabilidades do gestor 

Palestrante: Andrea Ceneviva 



PLANEJAR 

ORGANIZAR 

DIRIGIR  

CONTROLAR  

Quais são os 4 pilares da Administração? 

Administrar significa planejar algo, organizar, controlar e 
dirigir os recursos humanos, materiais e financeiros. 



PLANEJAR 

É a função administrativa que determina 
antecipadamente o que se dever fazer e quais 
os objetivos que devem ser atingidos.  
 
É um método teórico para a ação futura. 
 
Pense nos detalhes de sua rotina e procure 
sistematizá-los.  

Planejamento é a palavra-chave. 
 
  



PLANEJAMENTO  

Planejamento é  a ferramenta que possibilita perceber a realidade, 

avaliar os caminhos e construir um referencial futuro.  

      Onde estou                                                                                              Onde vou 

 

“Planejamento... é o processo através do qual  pessoas  e/ou  organizações se mobilizam para 
construir o futuro.”  

Como vou 

? 



Prevenir problemas e priorizar aquilo que você quer.  
Planeje sua semana com antecedência de, pelo menos, três dias.  
Veja o que pode gerar urgências e crie atividades de prevenção. 

PLANEJAR 



 

  
Organize e planeje seu dia de trabalho. 
 

A organização do tempo durante o 
 horário de trabalho:  

 
 

 Aumenta a produtividade  

 Aumenta a sensação de dever cumprido 

 Demonstra comprometimento com o trabalho 

ORGANIZAR 



• 

Organizar 

Uma forma de manter maior controle sobre as operações do Clube é delegando 
responsabilidades.  
 Otimize e organize os processos internos 
 Organize uma equipe de pessoas para ajudá-lo  



Utilizar  uma agenda para anotar: 
• Metas 
• Desafios 

ORGANIZAÇÃO 

• Ocorrências 
• Comportamento de funcionários  
• Tópicos para próxima reunião 
• Feedbacks 



 
 

Refere-se à ação propriamente dita  
 no dia-a-dia da organização. 

 
É garantir que os esforços caminhem em um único 

sentido. 
Orientar, administrar  

 expectativas , relacionamentos. 

 
ENTUSIASMAR  

a todos com seu exemplo. 

 

DIRIGIR 



 
 

 Dicas para gerir sua equipe de uma forma eficaz! 

 
• Conheça individualmente cada integrante da equipe 
• Mantenha um discurso e uma atitude positiva 
• Certifique-se de que todos conhecem as metas 
• Estabeleça uma estratégia 
• Resolva os conflitos com imparcialidade 
• Reconheça e premie os melhores 



CONTROLAR  

 
 
 

1. Monitorar o  SEU trabalho e da sua equipe. 
2. Acompanhar diariamente as atividades exercidas por 

todos na execução dos serviços prestados. 
3. Fornecer feedback  a sua equipe e  diretoria sobre  

progresso e desempenhos. 
4. Identificar problemas.  
5. Executar ações para corrigir problemas. 
6. Controlar procedimentos e comportamentos. 
7. Avaliar e controlar  os resultados. 



O GESTOR visa utilizar recursos de gestão de forma 
eficiente e eficaz para atingir metas e crescer... 

  

Eficiente: fazer correto, bem feito 

Eficaz: alcançar os objetivos 



 Autocrítica – Refletindo sobre sua condução e identificando 

pontos de melhoria 

Ajuda a reconsiderar a mudança de  um comportamento 

 Evita a reincidência de erros 

 Diminui a incerteza e a ansiedade 

Um recurso fundamental para a evolução.  
 
A cultura do feedback nos clubes torna-se ferramenta indispensável,  
um recurso  fundamental para a evolução de líderes e liderados.  
 
 Potencializa comportamentos que geram resultados positivos. 



“CONVERSAS INSPIRADORAS”   
(poderia ser a tradução de feedfoward). 

 
Significa dar ideias e orientações para o 
profissional visando o aperfeiçoamento de 
competências.  
 
No FEEDFORWARD, o aconselhamento é objetivo 
e parte da pessoa que está fornecendo.  

 

  

FEEDFORWARD  



Os pilares de ações são:  
 O presente, o futuro e a positividade,  
focados em maximizar potencialidades.  
 
Enquanto o feedback é mais usual  
em situações que já aconteceram. 
 

FEEDFORWARD foca em melhorias na ação que 
estão ocorrendo agora e visando o futuro. 

Feedforward é “olhar para a frente”. 



O Gestor pode iniciar a conversa estimulando seu interlocutor 
a imaginar como será quando tiver superado aquela 
dificuldade ou atingido o resultado esperado. 
Isso o levará a criar uma visão de futuro inspiradora para si. 
Na sequência, o Gestor pergunta que recursos técnicos ou 
comportamentais a pessoa poderia desenvolver para 
concretizar sua visão, deixando que ela identifique seus gaps. 
 

EXEMPLO DE FEEDFORWORD: 

Não podemos mudar o passado,  
mas podemos e devemos 
 agir para transformar o futuro.  



“A sorte favorece a mente 

bem preparada.”  
 

 

Louis Pasteur foi um cientista francês.  

Suas descobertas tiveram enorme importância 

 na história da química e da medicina.  



Exercer várias funções ao mesmo tempo,  
cumprindo com suas responsabilidades 
gerenciais e administrativas, desenvolve 
atividades estratégicas de planejamento 
de pessoas, visando o destino do Clube.  

Por meio do trabalho de todos  
mantem os setores  

funcionando com excelência.  
 

  

MISSÃO 
DO GESTOR 

 



 

  

 Gestor Treinador 

 Gestor de Operações (ADM) 

 Relações interpessoais  

 

  

PAPÉIS FUNDAMENTAIS 
 DO GESTOR 



 A principal função de um gestor é treinar   cada componente da 
equipe para sua função definida  

 Defina metas individuais e coletivas 
 

 
 

Treinar é uma ação planejada 
  

Para aumentar o grau de conhecimento de quem se treina  
ou fazer com que este adquira novas habilidades 

 ou atue segundo novos comportamentos. 

GESTOR TREINADOR 



 

 Acompanhar e analisar o comportamento do colaborador 
 Pontuar o que deve ser mudado e o que pode ser mantido 
 Falar do comportamento e não da pessoa 

 

COMO TREINAR INDIVIDUAL? 



 
Só podem ser feitos quando o assunto for de 
interesse geral como:  
 
 Produto 
 Dicas 
 Provas, eventos 
 Regras gerais 
 Acontecimentos do cotidianos, etc. 

COMO TREINAR EM GRUPO? 



Repreensão: 
Serve para podar um comportamento 
inadequado, deve ser em particular, voltado 
ao comportamento e não a pessoa. 
 
 
  

Repreensão demonstra que as  
regras existem para serem cumpridas! 



 

A mais tradicional forma de treinamento é a presencial, isto 
é, aquela que conta com a presença de quem ensina e, que 
se responsabiliza pela ação educativa, junto ao treinando. 
 

Treinar, fazer junto e repetir!       
  Treinamento é repetição!!! 

GESTOR TREINADOR 



GESTOR TREINADOR 



COMO? 
Reuniões com a equipe: 
 
Este é o momento para exercitar sua liderança e orientar a sua equipe. 
Toda reunião deve ter um objetivo claro. 
 
 Planeje e faça uma pauta antes 
 Marque com antecedência  
 Promova clima agradável 
 Seja criativo, varie os temas a cada reunião 
 Tenha cuidados com a entonação de voz  e com as palavras 
 Incentive a equipe a opinar e redirecione se necessário 
 Ouça as opiniões e reclamações atentamente, caso não tenha resposta a 

alguma solicitação ou dúvida, prometa um retorno posterior... e cumpra! 
 Encerre com algo positivo 

Faça relatório de reunião  
 



Todo gestor tem 

obrigações 

administrativas  

que serão 

executadas  

direta ou 

indiretamente.. 

GESTOR  DE OPERAÇÕES 



O termo relações interpessoais refere-se ao 
relacionamento entre pessoas  ou entre grupos 
que envolve as competências e habilidades. 

 

Um bom clima organizacional incentiva o 
relacionamento saudável entre os colaboradores. 

 

Reconheça e valorize os talentos!! 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  



Como está a minha relação 
interpessoal? 



Integração No seu setor: 
 
 Estar no local para receber o funcionário 
 Hierarquia (que é quem) 
 Apresentação da dependências do Clube 
 Apresentação para a equipe (individual, em grupo) 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  



Integração  e suas características: 
 
Funcionário novo necessita de incentivos e paciência. 
Responda mais de duas vezes a mesma pergunta. 
De suporte ao novo funcionário no início do 
relacionamento com seus novos colega.  
Aproveite os primeiros dias, quando o indivíduo está 
aberto  a receber informações. 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS  



Você gosta de promover uma  

atmosfera familiar com a sua Equipe?   

 Isto é bom, desde que não permita  

que o excesso de camaradagem leve o 

 membro da sua equipe  

   a "tirar vantagem“  desta situação, 

 não sendo cobrados por suas  responsabilidades.  

    
 

 



PARA HAVER CONFLITO, BASTAM DUAS PESSOAS   
 
• Diferenças de comunicação 
• Diferenças estruturais  
• Diferenças pessoais 
  

FONTES DE CONFLITOS  



 
• Identifique a causa do problema 
• Procure soluções, não culpados 
• Analise e escolha a melhor solução 
• Durante todo o momento mantenha um clima de respeito 
• Aperfeiçoe a habilidade de ouvir e falar, compreendendo o 

que ouve e sendo claro na transmissão da sua mensagem 
• Se coloque no lugar do outro 
• Seja construtivo ao fazer uma crítica 
• Aja sempre no sentido de eliminar as causas do conflito 
• Quando estiver errado, reconheça 
• Agir com resiliência 

GERIR CONFLITOS  
INTERNOS E EXTERNOS: 



 

  
  

 

Fator de importância 

 
Agir de forma profissional ao lidar com as reclamações.  
Significa controlar as próprias emoções, reagindo com calma 
quando um Sócio está zangado, analisando a queixa com 
objetividade e recomendando uma solução adequada. 

Cuidado com a expressão corporal! 



OS PASSOS PARA CONSTRUIR A 
RELAÇÃO DE CONFIANÇA 
 

Ser claro e construtivo na comunicação 

Compromisso com o resultado 

Apoiar e cooperar 

Compartilhar 

Apostar na flexibilidade 

Honestidade, integridade e coerência 

Compaixão e empatia 



 
UM GESTOR DEVE SER POSITIVO                                                                                                                              

 

Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos  
tornam-se suas palavras.  

Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras  

 tornam-se suas atitudes. 

Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes 

  tornam-se seus hábitos. 

Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos  

  tornam-se seus valores.  

Mantenha seus valores positivos, porque seus valores...      

                                               Tornam-se seu destino. 



Napoleão Bonaparte 



Trabalhe com entusiasmo.  
Respeite o Clube,   

os colegas, o associado e  
a  você mesmo. 

 
OBRIGADA!! 

ANDREA CENEVIVA 

 

MÃOS À OBRA !! 


