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Diretores, gerentes e supervisores 

 
 

Média dos resultados da avaliação dos gestores sobre a competência em gerenciar 

as mudanças do projeto IFS. 

Critério: Adaptação à mudança 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

32%

68%

Procuro me aprimorar sobre o porquê desse 
projeto

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

8%
8%

84%

Questiono o(a) key user para conhecer os 
impactos do projeto no meu depto

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu
padrão, ajo assim
com frequência

4%

36%

60%

Forneço feedback com o cuidado de não atrapalhar 
o projeto

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

32%

68%

Sei administrar bem a ausência do(a) key user na 
área e crio a consciência na equipe quanto a 

responsabilidade dele(a) no projeto IFS

Agi algumas vezes

Esse é o meu
padrão, ajo assim
com frequência
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Critério: Apresentação da mudança para meus colaboradores 

  

  

 

4%

44%52%

Compartilho com os colaboradores a natureza da 
mudança com a visão da organização

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

8%

32%

60%

Explico por que a mudança está acontecendo, 
incluindo o risco de não mudar

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

12%

60%

28%

Levanto formalmente o diálogo com os meus 
colaboradores pedindo que me forneçam feedback 

e para que me comuniquem suas dúvidas e 
preocupações sobre essa mudança

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

4%

28%

68%

Corrijo boatos que podem estar circulando a 
respeito das mudanças que estão por vir

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

48%52%

Demonstro visivelmente o meu apoio e motivação com 
a mudança (meus colaboradores me veem como um 

vendedor ou um patrocinador da mudança)

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência
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Critério: Gestão de colaboradores através da transição 

  

  

 

8%

44%

48%

Identifico e gerencio situações e colaboradores 
resistentes às mudanças

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

12%

88%

Disponibilizo aos key users o tempo necessário para 
que não se ausentem do Projeto IFS.

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

4%

20%

76%

Forneço informação contínua sobre a mudança e 
disponibilizo o tempo dos meus colaboradores para 

se envolverem no projeto IFS 

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

28%

60%

12%

Busco o apoio da consultoria SMR quando tenho 

dificuldades de lidar com a gestão de mudanças

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

8%

28%

64%

Acompanho os resultados apresentados com as 
ferramentas de GMO

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência
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Critério: Reforço e comemoração de sucessos 

  

 

 

12%

40%

48%

Reconheço e celebro publicamente os sucessos e as 
conquistas alcançadas pelo(s) meu(s) key user(s)

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

8%

36%56%

Reconheço meus colaboradores pela sua 
contribuição e apoio ao Projeto IFS

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência

24%

40%

36%

Forneço dados para a equipe de gestão de mudanças 
(SMR)

Ainda não agi assim

Agi algumas vezes

Esse é o meu padrão,
ajo assim com
frequência


