
A BUSCA PELA 
GESTÃO DE MUDANÇAS 

Apoiando Projetos Críticos Estratégia Campeã 

Suas Necessidades 
Sua organização precisa 
demonstrar resultados e 
sucessos em projetos críticos   

Não alcançando os objetivos 
anteriores, você deve 
melhorar a adoção
e uso rápido.   

Briefing de Gestão de 
Mudanças para Sponsors 

 + 
Programa de Certificação 
em Gestão de Mudanças  

+ 
Programa de Gestão de 

Mudanças para Gestores 

Precisa de ajuda para aplicar 
a Gestão de Mudanças? 

Considere o Advisory de GM focados em 
seu projeto – ou para o seu projeto.  

Suas necessidades 
Responder à mudança com 
agilidade é crítico para o plano 
estratégico da sua organização. 

Você deve aumentar o sistema de 
desenvolvimento de liderança por 
camadas, para treinar líderes de 
mudanças chaves para o futuro da 
sua organização.  

Estratégia 
Campeã  

Briefing de Gestão de 
Mudanças para Sponsors 

+ 
Programa de Gestão de 

Mudanças para Gestores 
 +

Fundamentos de Gestão 
de Mudanças 

Construindo Consciência de 
Gestão de Mudanças  

Suas necessidades 
Você quer selecionar times e 
pessoas para validar a gestão de 
mudanças e os seus benefícios.   

Você precisa ajudar pessoas a 
entenderem o processo de 
Gestão de Mudanças enquanto 
cria apoio e fundamentação 
para futuros projetos.  

Estratégia 
Campeã  

Fundamentos de 
Gestão de Mudanças 

 + 
Orientação de Gestão 

de Mudanças para 
Colaboradores   

Visite o nosso site para aprender mais sobre os 
programas de treinamento Prosci. 

Ou entre em contato conosco. 

Prosci is a trademark of Prosci, Inc., registered in the U.S. and other countries. 
© Prosci, Inc. All rights reserved.

Quer iniciar o processo de desenvolver 
Praticantes de Gestão de Mudanças? 

Considere o Programa de Certificação 
em Gestão de Mudanças.  

Precisa conciliar as necessidades únicas 
de treinamento com uma distribuição 

em larga escala? 
Considere os módulos de e-Learning. 

Escolha uma Combinação Campeã 

Vencer na Gestão de Mudanças começa quando entramos no jogo, mas 
rolar os dados pode ser arriscado. Adaptar sua estratégia com as 
necessidades únicas da sua organização permite que você faça 
investimentos inteligentes em treinamentos que ajudem a desenvolver a 
capacidade de mudança empresarial e a conduzir para um caminho 
focado e estruturado para o sucesso. 

Quem deve participar?

Desenvolvendo Líderes de Mudanças 

Líderes
sêniores

Gestores

Colaboradores 
impactados 

pela mudança

Briefing de 
Gestão de 

Mudanças para 
Sponsors

Programa de 
Gestão de 
Mudanças 

para 
Gestores

Fundamentos 
de Gestão de 

Mudanças

Orientação de 
Gestão de 

Mudanças para 
Colaboradores

Agentes ou 
pessoas chaves

Posicione sua organização para vencer nas mudanças

Entregues Presencial e Virtualmente 

Vencer na Gestão de Mudanças não deve ser um jogo de azar. 
A escolha da estratégia certa de treinamento para construir sua capacidade de 
mudança depende das necessidades exclusivas de sua organização, e há vários 

caminhos para o sucesso. 
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