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Como preparar meus colaboradores
para a mudança?
A Ágora Entertraining é uma consultoria especializada em Desenvolvimento
Humano. Considerada uma das 5 melhores empresas de Treinamento &
Desenvolvimento do Brasil, pela Top of Mind de RH 2018, trabalhamos a gestão da
mudança de forma customizada, inovadora e ativa dentro das organizações. Possuímos
algumas ofertas voltadas para este trabalho de gestão da mudança, sendo eles:
- Palestra de sensibilização para a mudança;
- Workshops sobre imunidade à mudança;
- Treinamento sobre gestão da mudança.

Palestra de sensibilização para a mudança

O objetivo da palestra é sensibilizar os participantes sobre o processo da mudança,
gerando consciência sobre as suas etapas e possibilidades de ação.
São trabalhados aspectos, tais como:

•

O processo da mudança, suas etapas e impactos;

•

A curva da Mudança, os principais elementos que impedem a mudança

acontecer de forma plena e assertiva;
•

O processo de desqualiﬁcação humano, como transformar a mudança em algo

possível e;
•

Qual o papel da liderança e da equipe diante da mudança.

Esta palestra pode ser customizada dependendo do nível de consciência e maturidade
da empresa em relação ao tema. Para nós, o importante é gerar impactos signiﬁcativos
nos participantes, seja pela reﬂexão dos materiais e/ou pela aderência do tema à
realidade organizacional.

Workshop de Imunidade à mudança

O workshop de imunidade à mudança trabalha, de forma prática, o processo de
desenvolvimento dos participantes, por meio de uma estrutura poderosa e eﬁcaz, que
facilita a tomada de consciência das principais crenças que limitam o alcance dos
resultados, propiciando a criação de um plano efetivo para a mudança de atitude.
Baseado nos estudos de Robert Kegan e Lisa Lahey – Centro de Educação de Harvard,
esse workshop convida os colaboradores a criarem seu mapa de imunidade,
estabelecendo metas para a mudança e elaborando planos de ação para o alcance das
mesmas.

Este conteúdo pode ser utilizado de várias formas, seja em um workshop de
sensibilização para a mudança ou como uma ferramenta poderosa que apoia o
processo de Coaching Individual.

Treinamento sobre Gestão da Mudança

Já os treinamentos de Gestão da Mudança objetivam capacitar os participantes para
liderar o processo de mudança de forma mais assertiva e autônoma. Por meio de
métodos, técnicas e instrumentos, o treinamento aborda os seguintes aspectos:
•

Papel da liderança na Direção, Alinhamento e Comprometimento dos envolvidos

para mudar;
•
•

O processo psicológico da mudança;
Práticas e métodos de gerenciamento de mudanças, como o ADKAR,

mapeamento de stakeholders, plano de comunicação, análise de riscos e impactos
entre outras.
Nossos treinamentos são customizados à realidade das organizações contratantes. Se
seu objetivo é preparar as pessoas para a mudança ou instrumentalizá-las para lidar

com a mudança que já está acontecendo, podemos criar módulos especíﬁcos
considerando a realidade existente.
“Eu estava muito interessada no tema Gestão de Mudança e consegui enxergar
as etapas da curva e a aplicação das ferramentas em suas situações reais do dia
a dia” aﬁrma uma participante do treinamento.
Entre em contato com um dos nossos consultores e peça uma proposta!
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