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Centro de suporte em números 

Mais de 900 instituições atendidas em todos estados; 

Mais de 2.000.000 de alunos atendidos pelo GVCollege; 

Atualmente 34 profissionais entre células de suporte e estabilização (sustentação do 

produto); 

Duas vezes finalista prêmio HDI; 

Índice atual de satisfação 96% com cerca de 50% de participação; 

 



Mudar ou morrer! 
Cloud 

Redes sociais  

Mídias sociais  Recessão 

Tendências sociais 

TI Verde 
Experiência do cliente 

Crise 



Por que preocupar-se com a forma com 
que mudanças organizacionais são 

conduzidas? 



Por que preocupar-se com a forma com que mudanças 
organizacionais são conduzidas? 

 Organizações sem ou com pouca cultura de inovação; 

 Apesar dos nossos dias, pessoas ainda são sensíveis a mudanças; 

 Mudanças mal conduzidas podem causar “efeito rebote” no objetivo da mudança; 
 



Nós amamos mudanças (boas)!  



Nós amamos mudanças (boas)!  
 Estrutura de governança e processos; 
 Revisão do processo de atendimento; 
 Organização em células de atendimento;  
 Reestruturação do catálogo de serviços; 
 KCS (fases 1 e 2); 
 Incorporação da estabilização; 
 Ferramentas de gestão e atendimento; 
 Mudanças societárias; 
 Time de gestão; 



Passos da gestão de mudanças (clássica) 



Passos da gestão de mudança (clássica) 

1. Estabelecer senso de urgência; 
2. Coligação com energia para liderar a mudança; 
3. Criar visão e estratégias;  
4. Comunicar a visão para toda organização; 
5. Capacitar os envolvidos; 
6. Planejar e recompensar vitórias a curto prazo; 
7. Consolidar melhorias e reavaliar as mudanças; 
8. Reforçar a mudança; 

 
Modelo de John Kotter (1996) 



E a vida real? 



E a vida real? 

 Pressão por redução de custos; 
 Prazos mais apertados;  
 Satisfação do cliente precisa ser mantida ou potencializada; 
 Time reduzido; 
 Investimentos limitados;  
 Precisamos inovar para atrair mais clientes; 
 Coordenadores e gestores tomados pela operação; 

 



Passos da gestão de mudanças 
(Management 3.0) 



Passos da gestão de mudanças (Management 3.0) 

1. Dance com o sistema; 
2. Compreenda as pessoas; 
3. Estimule os relacionamentos;  
4. Mude o ambiente; 

 
 

Modelo de Jurgen Appelo 



O que faz a diferença são as pessoas! 





E no início..  



E no início..  

 
“Talvez as pessoas não sejam tão resistentes a mudanças, 

talvez sejam resistentes a sua ideia!” 
Jurgen Appelo 

 
 

 



Preparando o caminho 
- Case GVDASA - 



Preparando o caminho – Case GVDASA 

 
 Rede de apoio de pares: 

 “Interessante que o Jonas sempre me pergunta o que acho antes de lançar a ideia”; 
 

 Apresentar resultados ($) esperados para o board: 
 Alinhado com a estratégia da empresa; 
 O quanto ganharemos com isso? 
 Ganhe a confiança do board; 

 
 



Preparando o caminho – Case GVDASA 
 

 Envolva as pessoas: 
 Partimos de entrevistas com os times; 
 Envolvemos todo o time na definição dos processos; 

 
 É necessário ir além da comunicação, tem que haver emoção: 

 Crie um propósito; 
 Experiências de vivência valem mais que exposição; 
 Seja transparente, não manipule; 

 



Durante... 



Durante... 

 

Comece pequeno! 
 

 



Durante as mudança 
- Case GVDASA - 



Durante as mudança - Case GVDASA  

 
 Investimos em piloto: 

 Pegamos “furos” antes de implantar a mudança em todo o time; 
 Testamos com clientes parceiros evitando liberar mudanças com problemas para 

toda carteira; 
 

 Ficar atento e aberto às opiniões do time: 
  Criamos momentos para o time opinar; 

 



Após as mudanças 
- Case GVDASA - 



Após as mudança - Case GVDASA  

 
 Permaneça interagindo com o time; 
 Faça marketing das conquistas; 
 Não se conforme com o estado das coisas; 

 



Sempre comemore! 



 
Jonas Voltz 

Obrigado 
 

Porque, como imaginou no seu coração, assim é 
ele – PV 23.7 

 


