
Dynamica Consultoria promove seminário de Gestão de Mudança Organizacional 

 

O evento terá diferencial em sua programação e permitirá aos participantes analisar as melhores 

alternativas para conduzir a transformação dentro das empresas  

Com o objetivo de aprofundar conhecimentos, repor experiências e permitir ao público participante 

novos ângulos de análise e melhores alternativas para conduzir mudanças, a Dynamica 

Consultoria realiza nos dias 26 e 27 de setembro o seminário “Diálogos 2013 – Conduzindo 

Mudanças Organizacionais”. O evento terá uma programação diferenciada integrando painéis 

temáticos, palestras, estudos de casos, debates e oficinas, além de uma exposição com desenhos 

de humor baseados nos principais temas da Gestão de Mudança Organizacional (GMO). 

Segundo Lyrian Faria, sócia-diretora da Dynamica, o evento terá como diferencial a realização de 

debates e oficinas de interação e construção de lições aprendidas. “As oficinas estimularão a 

exposição dos participantes ao criar novas representações e ideias de processos de mudança, 

como formas de comunicação, caminhos para descoberta e realização”, explica a executiva. E 

acrescenta: “Durante o evento será montada uma árvore onde os participantes poderão aportar 

suas ideias e lições aprendidas”, conclui. 

Os painéis temáticos serão conduzidos por profissionais experimentados e engajados em GMO. 

Questões como mapeamento dos processos, gestão da expectativa, liderança, cultura 

organizacional,  governança e sustentação da mudança serão discutidos e exemplificados com 

apresentação de estudos de casos feitos por executivos de grandes empresas. 

 

Sobre a Dynamica: Organização nacional que opera com consultoria ou coaching e apoia empresas em 

sua transformação organizacional, com projetos de governança corporativa, QA, treinamentos “in company”, 

workshops, entre outras necessidades. Esses projetos tratam o “lidar com mudanças” como uma 

competência organizacional que deve estar no discurso e na prática de toda a liderança. Nos últimos anos, 

disseminou no mercado a necessidade das empresas tratarem o tema Gestão de Mudanças 

Organizacionais como uma competência estratégica, e desenvolveu a 1º pesquisa nacional sobre o tema. A 

empresa possui sede em São Paulo (SP). 

 

 

Serviço:  

Diálogos 2013 – Conduzindo Mudanças Organizacionais 

Data: 26 e 27 de setembro de 2013 

Local: Hotel Transamérica Prime International Plaza - Salas Américas 

Alameda Santos, 981 - Jardim Paulista - São Paulo – SP 

Horário: 8h30 – 17h30 

Realização: Dynamica Consultoria 

www.dynamicaconsultoria.com.br dynamica@dynamicaconsultoria.com.br 

fone: 11  2532-8889 

Informações e inscrições: dialogos@dynamicaconsultoria.com.br 

Visite o site Diálogos 2013:www.dynamicaconsultoria.com.br/dialogos 

 

 

Informações para a imprensa: 

R&F Comunicação Corporativa 

Isabel Rodrigues –   irodrigues@rodrigues-freire.com.br 

Malu Bello –   mbello@rodrigues-freire.com.br 

Paolla Pessil –   ppessil@rodrigues-freire.com.br 

Tel.: +55 11 3854-5083 ou 3892-5081 

http://www.dynamicaconsultoria.com.br/
mailto:dynamica@dynamicaconsultoria.com.br
mailto:dialogos@dynamicaconsultoria.com.br
http://www.dynamicaconsultoria.com.br/dialogos
mailto:irodrigues@rodrigues-freire.com.br
mailto:irodrigues@rodrigues-freire.com.br
mailto:mbello@rodrigues-freire.com.br
mailto:mbello@rodrigues-freire.com.br
mailto:ppessil@rodrigues-freire.com.br
mailto:ppessil@rodrigues-freire.com.br

