
Implementar a Gestão da Mudança
em 5 passos

1. Crie uma visão de futuro
Desenvolver e partilhar a visão para a mudança

em conjunto com a sua equipa e as suas respetivas 
funções individuais e expectativas associadas
é uma parte importante para o sucesso do seu

projeto de gestão da mudança. 

3. Processos e ferramentas
Precisa ser capaz de identificar as soluções

adequadas e rastrear os aceleradores
e os condicionantes do projeto. 

Ao gerir ferramentas e processos, vai ser capaz
de antecipar quaisquer potenciais efeitos

e consequências junto da sua equipa e/ou organização.

2. Identifique o seu estilo de gestão  
Dedicar tempo para identificar e compreender o seu 
estilo de liderança irá ajudá-lo a fazer do seu projeto 
de gestão da mudança um sucesso.

Isto terá um impacto positivo na sua equipa direta
e em outras equipas dentro da sua organização,
pois passará a compreender claramente como a sua
atitude e o seu comportamento podem influenciar
os membros destas equipas. 

4. Desenvolva a sua rede
Um fator-chave que irá determinar o sucesso
do seu projeto, mas que também é uma competência
importante para o seu sucesso como gestor, é a sua 
capacidade de construir e manter redes formais
e informais de contactos.

As principais etapas do projeto serão realizadas
utilizando esta rede vital de conexões construída
por si, além de ser um recurso valioso para identificar
e resolver potenciais áreas de problemas ou conflitos.

5. Desencadeie a dinâmica para a mudança
O planeamento é uma parte vital do programa de gestão
da mudança, pois permite reunir previsões e identificar

potenciais obstáculos.

Um gestor bem-sucedido vai ser capaz de se manter focado 
nas perspetivas de curto e longo prazo, enquanto envolve
e motiva a sua equipa para que esta também se mantenha 

focada e não desista no primeiro obstáculo. 

Para mais informações sobre como podemos ajudá-lo a gerir
processos de mudança na sua organização, contacte-nos através
do site www.cegoc.pt ou do telefone 213 303 166.


