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O PODER DAS MUDANÇAS 

 

TEMÁTICA: 

Adaptação e gerenciamento das mudanças, empreendedorismo, atitude diante do novo, 
planejamento estratégico 

 

OBJETIVO DO PROGRAMA: 

A única certeza é a mudança! Este programa prepara os participantes a lidar de forma eficaz, positiva 
e produtiva com a mudança. Saber como agir tirando melhor proveito deste panorama 
contemporâneo. 

 

PROGRAMA: 

 Por que é tão difícil mudar? Entendendo o comportamento humano diante das mudanças 

 Cenário atual e seus efeitos nas organizações – as características de um mundo em mutação 

 Tempo de ameaças e oportunidades – como diferenciar e atuar produtivamente 

 Os novos paradigmas de sucesso e fracasso – pessoal e empresarial 

 Estratégia de empresa e gestão estratégica: visão, gestão e estratégia - fundamentos do 
planejamento estratégico 

o Analisando tendências - como identificar e atuar positivamente frente às mudanças 

o Planejamento das mudanças e planos de contingências 

o Percepções pessoais e sociais – ampliando a visão para gerenciar as mudanças 

o Imagens da organização – como agir nos vários tipos de organização e cenários 

 Os impactos da nova economia na postura do profissional moderno 

 Percepções pessoais e sociais – ampliando a visão para gerenciar as mudanças 

 As novas competências essenciais do profissional moderno 

 Ser competente e parecer competente – criando uma imagem positiva, otimista e de resultados 
para atuar em um mundo de transição 

 Como transformar a mudança em um processo permanente, produtivo e prazeroso 

 Atitude é uma arma poderosa – as verdadeiras mudanças começam através dela 

 Participação, Envolvimento e Comprometimento – como atuar para o sucesso de todos 

 Motivando e se automotivando para a mudança – a chave para o futuro 
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METODOLOGIA: 

Apresentação interativa com exercícios individuais e em grupo, vídeos, música, conteúdo aplicável e 
casos reais. São utilizadas técnicas de PNL, Andragogia, Psicodrama e Estudo de Caso. 

 

DURAÇÃO: 

Palestra: 1h30 (podendo ser apresentada em 1h ou 2h) 

Curso: 4 a 16 horas 

 

APRESENTADOR / PALESTRANTE: 

ROGERIO MARTINS – Psicólogo, Professor Universitário, Consultor Organizacional e Sócio-Diretor 
da Persona Consultoria & Eventos. Pós–Graduado em Recursos Humanos e Psicodrama. Pesquisa e 
atua com desenvolvimento de pessoas e comportamento humano nas organizações há mais de 20 
anos. Autor do livro “Reflexões do Mundo Corporativo” e possui diversos artigos sobre gestão 
humana e empresarial publicados em revistas, jornais e sites de todo o Brasil e Portugal. 

 

ALGUMAS EMPRESAS QUE JÁ CONTRATARAM ESTE PROGRAMA: 

FAÇON Eletromecanica, Grupo KJ, Votorantim Celulose e Papel, ABET, CDM Madeiras, Dräger, 
SINSESP, Procwork, APAFISP, Hospital São Cristóvão, Casas Pernambucanas, Vicunha Têxtil, 
Kinner Silicone, entre outras. 

 

CONTATO: 

PERSONA CONSULTORIA & EVENTOS 

Rua Voluntários da Pátria, 2452 – cj. 53 – 02402-000 – São Paulo - SP 

contato@rogeriomartins.com.br - www.palestranterogeriomartins.com.br 

Telefone (11) 2645-4354 

 


