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Enterprise Change Management – a solução
integrada para gerir mudanças, na nuvem, com ferramentas
que vão ampliar sua capacidade de implementar mudanças.
Planeje, implemente e gerencie mudanças facilmente através de um conjunto de ferramentas
integradas, que inclui capacitação da liderança e dos demais colaboradores, planejamento passo
a passo da mudança, avaliações online, relatórios e muito mais.
Aumente a
eﬁcácia pessoal

Desenvolva habilidades para uma
gestão de mudança eﬁcaz
O módulo Academia oferece às organizações programas
de formação para gestores de mudança, líderes e colaboradores.

O Orientador Virtual guia os
usuários em cada passo da
iniciativa de mudança com
dicas, aprendizagem justin-time e um guia detalhado
de execução, tornando esta
solução fácil de usar, mesmo
para praticantes inexperientes
de gestão de mudança.

Identiﬁque os riscos da mudança
O módulo Avaliações permite aos gestores
de mudança realizar uma análise
efetiva dos riscos humanos nos projetos
e agir rapidamente em questões de alto
risco. Inclui sugestões de ações para cada
risco identiﬁcado, baseadas na nossa
experiência.

Melhore os índices de
sucesso do projeto
O módulo Roadmap
disponibiliza um abrangente
passo a passo para
planejamento de mudança,
possibilitando a criação
de planos de trabalho
de elevada qualidade.
Além disso, integra-se
perfeitamente com as mais
conhecidas metodologias de
gerenciamento de projetos,
como Prince2 e PMI.

Para mais informações, entre em contato:
+55 (11) 3062-8486
contato@changeﬁrstbrasil.com.br
changeﬁrstbrasil.com.br
changeﬁrst.com/e-change

Eleve o nível de
maturidade de sua
organização para
gerir mudanças...
Converta estratégias de
negócios em resultados
sustentáveis
Maximize o ROI de iniciativas de
mudança estratégicas
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utilizando as ferramentas
e todo o potencial do
e-change
Capacitação em gestão de mudança
Passo a passo para planejar a
mudança
Avaliação online da mudança

Transﬁra competências para
toda a sua organização
Realize diagnósticos e
planejamentos eﬁcazes
Implemente mudanças com
tempo e custos efetivos
Promova engajamento e
gerencie resistência
Alcance grau elevado de
consistência em projetos

Ferramentas de mudança
Relatórios... e muito mais
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A
solução
integrada para
gerir mudanças
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Sobre a Changeﬁrst
Liderando o caminho da gestão de
mudança por mais de 20 anos.
A Changeﬁrst tem treinado com
sucesso mais de 20 mil pessoas de 175
organizações, em mais de 45 países.
Nós temos o maior banco de dados
de pesquisa e avaliação de Gestão de
Mudança Organizacional do mundo,
permitindo aos clientes avaliar e
comparar seu desempenho.

