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A atitude de sempre aprender expande os horizontes e a 
mente das pessoas no mundo dos negócios. No mundo 
moderno, onde a mudança se manifesta por todos os 
lados, ficar parado é o suficiente para ficar para trás. 

Toda organização que quer evoluir e se manter no 
mercado passa por transformações e, certamente, 
conseguir implantar uma cultura de melhoria contínua é 
crítico para o sucesso.

Nenhuma organização  pode ser bem sucedida sem 
que tenha gestores capazes de fazer uma mudança 
acontecer.

Por isso, desenvolver novas habilidades para realizar 
mudanças é uma competência essencial para os 
gestores que precisam lidar com interesses, resistências, 
conflitos e situações críticas.



FICAR PARADO É O SUFICIENTE 
PARA FICAR PARA TRÁS

Compasso da Mudança

1 Como ver a mudança como uma 
oportunidade?

2 Como identificar e vencer 
       resistências?

3 Como conseguir envolver pessoas em 
mudanças?

4 Como fazer as pessoas se sentirem parte 
da mudança?

5 Como implantar mudanças que 
efetivamente tragam ganhos?



Objetivos

Roteiro

Mudar não significa necessariamente melhorar, no entanto não há 
melhoria sem mudança. O grande desafio na atualidade é que empresas 
precisam mudar e seus gestores não são hábeis em como fazer isso de 
forma inteligente e cadenciada.

Muitas vezes, os próprios gestores são fomentadores naturais de 
resistências.

Esta certificação como um “Agente de Mudança” tem como objetivos 
ajudar a entender a mudança como um mecanismo de melhoria natural 
dos negócios e das pessoas; proporcionar ao agente um maior domínio 
do processo da mudança; aprender a lidar com as diversas reações e 
impactos de uma mudança;  saber vender ideias e engajar pessoas com 
objetividade e clareza.

Habilidades 
Processuais

• Ver a mudança como um processo
• Entender a natureza da mudança
• Compreender as reações à mudança e suas origens
• Entender o papel do agente de mudança

Habilidades 
Interpessoais

• Vender ideias estrategicamente
• Técnicas básicas para vencer resistência
• Construção de engajamento operacional
• Fortalecimento das habilidades para mudança



Na certificação como Agente de Mudança

você terá condições de dominar processos estruturais que 

darão foco e orientação sobre a forma de agir, minimizando as 

resistências e fortalecendo o entendimento.

Durante a certificação você receberá:

“Não há progresso sem mudança. E, quem 
não consegue mudar a si mesmo, acaba 

não mudando coisa alguma.”

George Bernard Shaw

• Modelo de ciclo da mudança;

• Práticas orientadas com ferramentas técnicas;

• Plano de ação;

• Mapeamento da realidade e das pessoas;

• Práticas de competências interpessoais para agentes de mudança;

• Conhecimento e assessment das competências críticas do agente de 
mudança;

• Avaliação da execução do programa para aprovação da certificação;

• Avaliação de conhecimento técnico retido.

Programa

Duração 16 horas - aplicadas em diversos formatos

Público Qualquer pessoa que queira atuar como agente de mudança

Material Workbook

Grupo 16 a 20 pessoas

Certificado Certificação do Hatlas Institute cumpridas as exigências do 
programa

Método  Sempre balanceamos percepção, consciência, conhecimento e prática



HATLAS INSTITUTE

Autoliderança
Uma série de programas e soluções para pessoas 
que precisam liderar a si mesmas em suas atividades.

Liderança de pessoas
Para quem precisa liderar pessoas na linha de frente 
ou prestadores finais.

Liderança de líderes
Programas direcionados para pessoas que precisam liderar 
pessoas em posição também de liderança.

Macroliderança
Oferecemos uma série de programas, retiros 
e soluções para pessoas que precisam liderar a organização.

O Hatlas Institute é uma organização voltada para o 
desenvolvimento de competências de liderança em 4 dimensões:

/company/hatlas-institute

hatlasinstitute

Central Office - Learning Center
Rua Bernardo Guimarães, 245 · 16º andar · Funcionários

Belo Horizonte · MG · Brasil
(31) 4103-2420 · atendimento@hatlasinstitute.com

www.hatlasinstitute.com


