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Implemente mudanças de forma mais efetiva.
Com uma abordagem focada em pessoas.

Decisões rápidas são necessárias para que as empresas se ajustem ao cenário econômico 
e político atual. Com isso, transformações disruptivas têm levado as organizações a reverem 
sua cultura, a forma de gerir pessoas e de se apresentar ao mercado. Conduzir mudanças de 
forma efetiva passou a fazer parte das habilidades requeridas aos executivos e da agenda das 
organizações. 

O que é importante para uma mudança bem-sucedida?

Líderes de mudança preparados e espalhados por toda a organização;

Capacidade e processos para mudança aplicados em projetos chave;

Um conjunto de ferramentas para conduzir mudanças, acessível a todas as pessoas da organização.

SUA EMPRESA TEM CAPACIDADE INTERNA PARA IMPLEMENTAR TODAS AS 
MUDANÇAS NECESSÁRIAS?

A sua organização pode ampliar a capacidade
interna para gerir mudanças utilizando a Metodologia 

PCI® People-Centred Implementation, da Change� rst®.

A Implementação Centrada em Pessoas (PCI®) se baseia em mais de 

duas décadas de pesquisa de campo e aplicações práticas com clientes 

em mais de 45 países. Contempla os 6 Fatores Críticos de Sucesso 

que as pessoas nas organizações precisam aprender e dominar para 

executarem as mudanças com sucesso.

Além de estrutura e processos, PCI® é suportado pelo 

Enterprise Change Management Platform – e-change. Uma 

plataforma robusta, moderna e interativa, composta por cinco 

grandes módulos: Roadmap, Avaliações, Academia, Biblioteca e 

Comunidade.



PCI® pode ser 
implementado em 
sua organização 
em três estágios: Aprenda por meio dos 

nossos workshops 
de formação, que 

oferecem um formato 
interativo, estimulando o 
aprendizado e a prática, 

o desenvolvimento de 
habilidades e a utilização 

de técnicas e ferramentas 
avançadas, como o 

e-change.

Utilize os recursos do 
e-change, como sugestões 

de ações, planejamento 
integrado de mudança, 

guias de orientação 
detalhados, dados de 

referência e integração 
com metodologias de 

projetos. Eles vão ajudá-lo 
a iniciar, planejar, executar 

e monitorar os aspectos 
pessoais da mudança.

Incorpore PCI® com 
suporte do e-change, 
fazendo a certifi cação 

da Changefi rst ou 
contratando serviços 

adicionais como mentoring, 
shadow consulting e 
desenvolvimento de 

habilidades específi cas.

APRENDER APLICAR INCORPORAR

Workshops 
baseados na 
Metodologia 
PCI®

WORKSHOP DE ESPECIALISTA
EM MUDANÇA

Programa de 24 horas voltado aos 
especialistas que atuam no dia a dia da 
mudança. Eles vão aprender a planejar, 
executar, medir e monitorar seus projetos 
de mudança organizacional; aplicar PCI® 

em seu projeto real e construir planos de 
ação para uso imediato. Disponibiliza material 
detalhado e licença de três anos para acesso 
ao e-change. 

WORKSHOP GERENCIANDO
A MUDANÇA

Programa de 8 horas para capacitar líderes a 
identifi carem, compreenderem e gerenciarem 
os desafi os da mudança. O objetivo é 
que eles promovam melhor engajamento, 
comunicação e apoio às equipes impactadas 
ao conhecerem a metodologia PCI®  e os 6 
Fatores Críticos de Sucesso.

WORKSHOP ADAPTANDO PARA 
MUDAR

Programa de 4 horas para sensibilizar e 
apoiar os colaboradores impactados a 
compreenderem comportamentos e atitudes 
com relação às mudanças e se prepararem 
para as constantes transformações do 
ambiente organizacional.

Aprenda a gerenciar 
suas mudanças 
com a Metodologia 
PCI® por meio de 
nossos workshops 
de formação e a 
plataforma online 
e-change.
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WORKSHOP SPONSORSHIP 
EXECUTIVO

Programa de 4 horas para sensibilizar e apoiar 
executivos e sponsors a compreenderem os 
desafi os das pessoas durante as mudanças 
organizacionais e a assumirem seu papel de 
sponsors de mudança de forma efetiva.

Com o e-change, a empresa reduz esforços 
em atividades operacionais de gestão de 
mudança, uniformiza a linguagem e planos 
de trabalho, e possibilita o compartilhamento 
de experiências e práticas. É uma plataforma 
colaborativa e integrada à gestão de projeto. 

PCI® e e-change® da Changefi rst são produtos licenciados e protegidos pelas leis de direitos autorais. 
Copyright© Changefi rst Limited 2015. Todos os direitos reservados.

Com o e-change, a empresa reduz esforços 
em atividades operacionais de gestão de 
mudança, uniformiza a linguagem e planos 
de trabalho, e possibilita o compartilhamento 
de experiências e práticas. É uma plataforma 
colaborativa e integrada à gestão de projeto. 

Diagnósticos de mudança

Avaliações online

Módulos e-learning

Planos de ação

Biblioteca

Relatórios

Orientador Virtual


