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Gestão da 

Mudança



Como uma onda
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Mas por que estamos 
aqui mesmo???



Conduz mudanças 

organizacionais com equilíbrio e 

zelo em todas as suas etapas 

(planejamento; comunicação, 

sensibilização e mobilização das 

pessoas; acompanhamento; 

comemoração de etapas 

concluídas; e avaliação da 

consolidação da mudança e de 

seus impactos).



Sobre a nossa 
jornada





Introdução ao tema



Eu vejo mudanças.

Em todo lugar.



Nada do que foi será de novo 
do jeito que já foi um dia.
Tudo muda o tempo todo no mundo Lulu Santos



VUCA

CUV A













Fonte: Índice de 

Confiança na Justiça 

Brasileira da FGV



Fonte: Índice de 

Confiança na Justiça 

Brasileira da FGV



Insanidade é 
continuar 

fazendo 
sempre a 

mesma coisa 
e esperar 

resultados 
diferentes. 

Albert Einstein.







O que o 

piper
nos ensina?



10
min



As pessoas não gostam de mudanças porque...

...as mudanças 
desvalorizam e acabam 

com todo o trabalho 
realizado antes.

...têm que sair da zona de 
conforto.

...não veem os resultados 
nas mudanças anteriores.

...normalmente, as 
mudanças fazem perder 

poder ou status.

...ninguém nunca pede a 
opinião delas... Aí depois 

querem que se aceite 
tudo goela a baixo.

...a gente muda agora, daí 
vem a próxima gestão e já vai 

mudar tudo de novo.

... acabaram de compreender 
o trabalho atual e já têm que 

aprender coisas novas.

...não veem 
sentido em 

mudar.

...já estão em fim 
de carreira ou  
aposentando.



Não é verdade que as pessoas 
NÃO GOSTAM DE MUDAR, elas 

não querem SER MUDADAS 

(Peter Senge)



Quais os perfis 
esperados para esse 

mundo de 
mudanças???





O que chamou sua 
atenção no vídeo???



Mário Persona 



As espécies que 
sobrevivem não são as 
espécies mais fortes, 
nem as mais 
inteligentes, e sim 
aquelas que se 
adaptam melhor às 
mudanças. 

Charles Darwin



Mas as 

pessoas 

resistem a se 

adaptar às 

mudanças

E Quico?



gestor

A responsabilidade
pela mudança é 

principalmente do





Dou conta de tudo. Pode mandar!



REGRA DE OURO

Envolva as 
pessoas

em todas as etapas!





Fatores críticos de 
sucessos nas 

mudanças







Caos



Ordem









Antes da Mudança



Defina desafios ou objetivos comuns





Aquilo que você escreve traz 60 a 70% mais chance de se 

concretizar

https://www.youtube.com/watch?v=iOnXn-M5KEo

https://www.youtube.com/watch?v=iOnXn-M5KEo










Alguém tem algum 
exemplo de caso em 
que o objetivo não 
ficou claro?



Concentre-se no essencial







Assegure-se de que há um 

patrocinador



57



O PATROCINADOR !!!



Olhe para cima. Há seres
humanos lá também.



Seja humilde e esperto



“Na Natureza, nada se cria, 
nada se perde, tudo se 
transforma.” Lavoisier

“Na TV, nada se cria, 
tudo se copia.” 
Chacrinha



Técnica do 
Benchmarking

Pra que 
reinventar a 

roda?



Analise a fundo o cenário



A MUDANÇA



FORÇAS

AMEAÇASFRAQUEZAS

OPORTUNIDADES



O LADO OCULTO DA MUDANÇA

Custos invisíveis



FORÇAS

AMEAÇASFRAQUEZAS

OPORTUNIDADESFELICIDADES

TRISTEZAS



Seja empático. 

Antecipe as perdas subjetivas 
e os sinais de luto.

Procure sutilezas.



Escolham um tema 
relativo a mudanças 
que o STJ está 
enfrentando na 
atualidade. 
Exemplos... 

Preencham a Matriz 
FOFA Ampliada

Vocês têm 10 min 
para preparar

Uso da Inteligência Artificial nos julgados
Aposentadorias e restrições para nomeação de servidores
Disputa por espaço físico e intenção de criar o Bloco G





Deixe que as pessoas participem 

das escolhas



O maior perigo em tempos de 
turbulência não é a turbulência em si. 

É agir com a lógica de ontem. 
Peter Drucker.





Separação entre os que 
pensam e os que 

executam



COCRIAÇÃO



A melhor solução 
para um problema...

... nasce de um time 
e não de um “herói”.



Thinking + 
Resolução Criativa de Desafios –RCD
=

DOFPISA  (desafio –objetivo – fatos –

problemas – ideias –solução –aceitação)

Design





BRAINSTORMING. 
O toró de palpites.



Escolham 2 estratégias de 
solução para que suas

viabilidades sejam analisadas



Projeto 
inovador

Desejável 
pessoas

Tecnicamente 
factível

Economicamente 
viável

https://www.youtube.com/watch?v=9iUhiUHz9WU&t=22s


Custos Invisíveis



Técnica da mala de mãe

E se ???

Vai que...

E se???

Vai que...





Céu azul Céu com nuvens 
esparsas

Céu com nuvens, 
chuvas e 

trovoadas

Dilúvio, fim 
dos tempos

Técnica da meteorologia





Preencham as fichas Mala 
de mãe e Meteorologia

Usem os “Custos invisíveis” 
como gatilhos para 
problemas mais profundos

Definam quem irá 
apresentar para o grupo

Vocês têm 20 min para 
preparar frente e verso e 3 
a 5min para apresentar
junto com a FOFA Ampliada





Até amanhã!
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Durante a Mudança 



Só idealizar, planejar e prototipar as 

mudanças não adianta.





O perfeccionismo também 
é inimigo da MUDANÇA

• Excelência ≠ 
Perfeição

• Comece já e vá 
aprimorando

• Tranquilize as 
pessoas

• Piloto



Estabeleça um Cronograma



Faça o 
cronograma

COM
as pessoas



Quebram as 
abstrações em 

pedaços, 
assustando menos

as Pessoas.

Incentivam o 
compromisso
das pessoas

Tornam o plano
de mudança
monitorável



Técnica do Calendário às Avessas

AI4 AI3 AI2 AI1



Crie Senso de urgência



CRIE SENSO DE 

URGÊNCIA: 

Para realizar 

grandes coisas 

você precisa de 

um plano e de ter 

pouco tempo.

Leonard Bernstein



NÃO EXAGERE NO 

SENSO DE 

URGÊNCIA 

Pode 

representar uma 

overdose



Senso de Urgência ≠ 
Interrupções 
constantes

As atividades precisam ser 
delegadas devidamente



Respeite o fluxo natural das pessoas



Negação



Quando a mudança está em vista

• As pessoas nem querem conversar ou cogitar o 
assunto

• Isolam-se para se proteger.

• “Imagina!! Não está acontecendo nada 
demais!”

• “Estou despreocupado. Não é possível que 
estejam planejando um absurdo desses.”

• “Meu Ministro é contra. Duvido que isso vá sair 
do papel”

Negação



Negação Resistência



Quando a mudança se 
torna uma realidade

• As pessoas se revoltam, se insurgem, reclamam 
e criticam

• Põe em cheque o respaldo das decisões

• Apegam-se ainda mais ao modo atual

• Só veem barreiras e não refletem sobre 
soluções

Resistência



Negação Resistência Exploração



Quando a necessidade da mudança 
passa a ser compreendida

• Analisam pontos favoráveis e frágeis

• Começam a ver oportunidades de ganhos com 
a mudança

• Sugerem melhorias, trocam ideias

• Ainda têm inseguranças sobre os novos 
processos e sobre as novas competências que 
precisará desenvolver 

Exploração



Negação Resistência Exploração Compromisso



Quando as pessoas se tornam 
co-gestoras da mudança

• Assumem-se como protagonistas e coautoras 
da mudança

• As pessoas divulgam os benefícios da mudança

• Identificam, contestam e até criticam os 
procedimentos antigos

Compromisso



Negação Resistência Exploração Compromisso



Comunique 70 x 7



Não deixe as pessoas às 
cegas. Coloque a mudança 
no centro das conversas. 



REGRA DE OURO

Envolva as 
pessoas

em todas as etapas!



FALE ÀS EMOÇÕES DAS PESSOAS

Necessidades Dores



Círculo dourado de 
Simon Sinek

O quê?

Por quê?

Como?





O que chamou sua 
atenção no vídeo até 

aqui???





O que chamou sua 
atenção no fim do 

vídeo???



Evite notícias 
bombásticas

Repita os 
propósitos

Reforce a 
importância do 

cronograma 
previsto

Seja autêntico, 
mesmo com as 
más notícias.

Seja transparente. 
Tente buscar as 

respostas.

Se não souber a 
resposta, não 

invente.

COMUNIQUE BEM A 
MUDANÇA



Comportamento > Palavras

Mostre-se aberto ao diálogo

Não fale como se apenas 
estivesse transmitindo uma 
decisão

Fale com simplicidade

Esclareça 
possíveis 

contradições





Depois da Mudança 



Não cante vitória antes do tempo



Sob pressão, tendemos 
a querer voltar ao 

modelo ou 
comportamento antigo

Esteja atento para 
reunir evidências de 

que o esforço das 
pessoas está valendo a 

pena

Não relaxe. Os 
resistentes esperam 

por isso.

Analise descartar o 
quanto antes as 

atividades antigas para 
evitar retrabalho

Estabeleça rituais de 
controle e de prestação 

de contas



Agora que o normativo 
ficou pronto, todo 
mundo vai aderir à 

mudança!

Institucionalizar não é 
garantir a mudança.

Acompanhe indicadores 
ou métricas definidos no 

planejamento

Não seja 

ingênuo.



Sem a oposição do vento a pipa não 
consegue subir

Provérbio chinês



A cultura
devora a 

estratégia no 
café da manhã.

Peter Drucker



Engajados
• Preocupados e ocupados com a mudança

• Capazes de identificar falhas na mudança 

• Sentem-se responsáveis pela mudança



Oba Oba
• Empolgado com a 

mudança

• Mas não tem intenção 
real de contribuir



Resistentes passivos

•não trazem qualquer 
ideia nova

• são levados pela 
mudança

•não se importam com a 
mudança



Alheios

Não percebem a mudança 



Contaminadores

• Costumam 
contaminar o 
resto da 
equipe

• não são 
proativos no 
boicote 



Sabotadores ocultos

• não gostaram da mudança, mas 
não revelam isso

• Procuram boicotar, sem alardes



Sabotadores Explícitos
Boicotam e querem 
simpatizantes para sua 
causa



Resgate o propósito a todo tempo



REGRA DE OURO

Envolva as 
pessoas

em todas as etapas!





Eleve o Nível de 

Consciência

O melhor 
para si

O melhor para a equipe O melhor para a instituição

O melhor para a nossa razão de ser

O melhor para a 
sociedade

O melhor 
para o mundo





Redução de 
produtividade 

e/ou qualidade

Alta tensão 
emocional e 

Conflitos

Maior apego aos 
modelos passados

Confie! Comece 
com atividades 
menos críticas.

Evite punições no 
início! Deixe 

espaço para a 
experimentação



Valorize e Celebre



Reconheça e 
Capacite

Recompense, valorize, dê destaque às pessoas 
que demonstram os comportamentos 
adequados às inovações trazidas pela mudança

Capacite os servidores para os novos 
procedimentos.

Reconheça: instrutor interno, falar em público 
algo da mudança.





Fazenda de Lego



Instruções

• Construir duas fazendas iguais de cada lado.

• Só quem passa a informação é o comunicador.

• O comunicador não deve tocar e nem apontar para a 
fazenda.

• É preciso ler e ouvir os comandos do Big Fone.



Atenção

A partir de agora não é possível 
utilizar qualquer peça de cor verde.



Atenção

Replicadores e construtores, 
troquem de lugar!



Atenção

A partir de agora vocês só podem 
usar a mão direita para montar.



Atenção

Replicadores e construtores, 
troquem de lugar!



Atenção

A cidade deve necessariamente ser 
construída de modo que  todas as peças 

verdes sejam utilizadas.
A mão esquerda está liberada!



Como vocês se 
sentiram durante a 
dinâmica?



O que aconteceu aqui 
acontece na vida real?



Construtores, vocês 
procuraram facilitar o 
trabalho dos 
replicadores?



Como foi para vocês lidar 
com as mudanças?





Checkout





Seja a mudança 
que você quer 
ver no mundo.

Mahatma Gandhi





Sou todo 

ouvidos





*Bônus de Despedida do NTG*



Como você quer ser 
lembrado daqui a 5, 10, 
30 anos???





Que Declaração de 
reconhecimento você 
gostaria de receber de um 
gestor, um membro de sua 

equipe, um colega de 
trabalho daqui a alguns 

anos?





Até a próxima!
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