
DE GERENTES E GESTÃO DE POSTOS 

Curso de 



Como  fazer a Gestão e 
o Gerenciamento de um 
negócio complexo  e ao 
mesmo tempo 
apaixonante  ?



Treinamento especializado , atualizado e 

de acordo com padrões das principais 

Bandeiras de Postos do Brasil. 100% digital

e ao vivo, no celular,  tablet ou computador.



Data do curso

Informações gerais

Conteúdo programático

Premiação

Investimento

Sobre o Instrutor

Clientes da BORJA T&C

Inscrições 



DATA

ATENDIMENTO

NOTA
Curso de FORMAÇÃO DE 

GERENTES e Gestão  de postos 

Março  2021

Turma 1 9:00 às 11:00h

Turma 2 15:00 às 17:00h

Turma 3 19:00 às 21:00h

TER QUA QUI TER QUA QUI
16 17 18 23 24 25

6 dias de Curso



INFORMAÇÕES GERAIS

PÚBLICO ALVO

Revendedores, Supervisores, Pessoal 
ADM, Gerentes, Chefes de Pista e 
Frentistas com potencial para Gerência

PLATAFORMA DE USO

A plataforma que será usada será o Zoom,
com sala criptografada. Será entregue ID
e senha para o participante acessar a
sala. Todas as aulas serão gravadas.

CONTATO DO PROFESSOR COM OS ALUNOS

Será criado um grupo de WhatsApp
durante o Curso para enviar informações,
avisos, trabalhos de casa, material de
reforço pedagógico.

CERTIFICADO

Aos participantes com Nota 6 ou  superior na 
Avaliação de Conhecimento,  será entregue o 
Certificado de participação do Curso.

RELATÓRIO FINAL

Ao final do curso, estará disponível para os  
Postos , horário de entrada e saída da sala  do 
participante inscrito, dias de presença e  falta, 
nota da avaliação.

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO

No último dia será feita uma prova (avaliação) 
do participante com  questões aplicadas 
durante todo o curso

Curso de FORMAÇÃO DE 
GERENTES e Gestão  de postos 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 Rotina gerencial

 Responsabilidades do revendedor e do gerente 

 Check list de pista, troca de óleo e SSMA

 Gestão de custos – análise DRE 

 Controle e redução de despesas no posto

 Pequenos reparos e manutenção

 Gerenciamento de estoques

 Como fazer inventario de produtos

 Recebimento de combustíveis

 Análise de produtos

 Conhecimento Técnico de Combustíveis

 Conhecimento Técnico de Lubrificantes

 Gerenciamento da Troca de Óleo

 Como fazer Alvos e Metas para vendas

 Gestão a vista de resultados 

 Venda de Produtos Automotivos

 Venda de Lubrificantes no Posto 

 Descarte e gerenciamento de resíduos 

 Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

 Recrutamento e Seleção de Vendedores

 Como capacitar seu time 

 Feedback e Reuniões Gerenciais 

 Como avaliar seu vendedor(a) de Pista 

 Prevenção trabalhista – como fazer

 Liderança de Pessoas em Postos de Serviços

 Cuidados no atendimento durante a pandemia

 Entendendo o novo cliente pós pandemia 

 Como lidar com reclamações de clientes

 Padrão Atendimento Nota 10 

 Motivação 3.0



O(a)s 3 primeiro(a)s colocado(a)s  
da turma, receberão Vale Compras 
da Amazon

Como funciona a pontuação

» Presença: 97 pontos

» Pontualidade: 204 pontos

» Dever de casa: pontos obtidos  pelo
participante com provas diárias contendo 
o material apresentado no dia da aula

1º colocado(a)
Vale Compras no valor de 

R$1.000,00

PREMIAÇÃOGAMEFICATION 
O curso ocorrerá também em forma 
de game para aqueles que quiserem
competir, serão várias atividades 
que somarão pontos quando executadas 

2º colocado(a)
Vale Compras no valor de 

R$600,00

3º colocado(a)
Vale Compras no valor de 

R$300,00



SOBRE O
PALESTRANTE  
MARCELO BORJA

Graduado em Ciência da Informação pela  
PUC Campinas SP com Pós-graduação em  
Gestão de Pessoas pela FGV Campinas e  
MBA em Administração de Empresas pelo  
Mackenzie Campinas/SP.

Marcelo Borja iniciou sua carreira em um  
Postos de Serviços como frentista no interior  
de SP, no ano de 1998.

Já atuou como Gerente Geral de Postos e  
Supervisor de Rede de Postos.

Atua hoje como mentor de grandes redes de  
Postos pelo país, focando no resultado devendas  
e capacitação gerencial, já treinou desde 2007  
em Cursos e Palestras mais de 120.000 pessoas,  
sendo eles Vendedores de Pista, Vendedores
de Loja, Trocadores de Óleo, Gerentes,  
Supervisores e Revendedores de Postos.  
Desenvolve conteúdos customizados para Postos  
de Serviços e Redes de todo o país.

Presta serviços a 13 anos para Shell e Raízen  
na área de Treinamentos e Desenvolvimento

de conteúdo. De 2015 a 2019 foi o responsável  
por desenvolver todo conteúdo da Shell  
Lubrificantes no Brasil, capacitando todos os  
anos, mais de 400 vendedores dos Distribuidores  
de Lubrificantes de todo o país durante 4 anos.

Também ministrou de 2016 a 2019 treinamentos  
de Lubrificantes para o Rota do Reparador, um  
programa do SENAI e do Jornal Oficina Brasil  
para reparadores automotivos de linha leve em  
todo o país, representando a Shell Lubrificantes,  
tendo feito o treinamento para mais de 1.500  
reparadores automotivos no período.

A 2 anos, desenvolve conteúdo e aplica  
Cursos para a Academia Corporativa da ALE  
Combustíveis, participando de projetos como  
podcast tanque cheio, workshop presencial  
e online, Telegram e vídeos corporativos.
Desenvolve para a ALE o programa Gestão de
Novos Postos ALE, um treinamento exclusivo
para novos revendedores da Bandeira.

Atua também com Distribuidores Regionais  em todo o país 
na área de capacitação,  treinamento e desenvolvimento de
conteúdos  para Atendimento, Vendas de Gasolina  
Aditivada, Venda e Conhecimento Técnico de  Lubrificantes, 
Gestão do Negócio e Operação  para Lojas de Conveniência.

Marcelo Borja presta serviços de  treinamento e 
capacitação para Sindicatos  filiados a Fecombustíveis 
entre eles:
Minaspetro/Belo Horizonte/MG,

Recap/Campinas/SP, 

Sindcombustíveis/Recife/PE,  

Sindicombustíveis/Teresina/PI,  

Sindiposto/Goiânia/GO,

Sindipetro Serra Gaúcha/Caxias do Sul/RS,  

Sindcombustíveis/São Luiz/MA,  

Sindicombustíveis/Belém/PA,  Sindipetro/Rondônia/RO.

Foi um dos palestrantes de destaque no 14º Fórum 

Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos , Lojas 

de Conveniência e Food Service na Expopostos 2019



O valor para participação do curso é de R$ 1.200,00 com 
pagamento até 10/03/21 através de depósito bancário. 

Para Clientes ou Associados dos parceiros ao lado, condição 
especial: 

 Valor de R$ 899,00 boleto bancário para o dia 10/03 
 A vista  R$799,00 através de  depósito bancário até 5/03

*Consulte condições especiais para Redes de Postos acima de 10 pessoas.

INVESTIMENTO



Trabalhos realizados 
e clientes da Borja T&C



Inscrições até 01/03
Será emitido um BOLETO BANCÁRIO com seus dados com  
vencimento para o dia 10/03, caso você faça a opção por  boleto. 
Sua inscrição estará confirmada após o pagamento  do boleto 
ou depósito em conta. 
Enviar comprovante do  pagamento para (19) 9-9357-9933. 
A nota fiscal será  emitida logo após o recebimento da 
confirmação do  pagamento. Caso o inscrito não possa realizar 
o curso,  não haverá devolução do pagamento, podendo ser  
substituído por outro participante que você escolher.

INSCRIÇÕES

Clique aqui para se inscrever

Índice

DEPÓSITO EM CONTA ATÉ 05/03 :
Borja Treinamentos     CNPJ 09.051.080/0001-89 
Banco Bradesco   Agência  2566    Conta 16.289-2 

https://forms.gle/n6UZUen4WpBdcP5P6


19 9-9357-9933

Se ainda tiver dúvidas, 
entre em contato comigo agora mesmo 

Marcelo Borja
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