
Dynamica promove seminário para aprofundar e repor 
experiências dos executivos na Gestão de Mudança Organizacional 
 
Lyrian Faria, sócia-diretora da consultoria revela que hoje a maior dificuldade das empresas é mapear 
os processos e garantir a sustentação da transformação nas organizações 
 
Com o objetivo de gerar e compartilhar conhecimento para conduzir mudanças nas organizações, a 
Dynamica Consultoria promove em 26 e 27 de setembro o Seminário Diálogos 2013 – Conduzindo 
Mudanças Organizacionais, voltado para profissionais de nível médio, alta gerência e estudantes de 
graduação e pós-graduação. O evento, composto por painéis temáticos, apresentações de estudos 
de casos, debates e oficinas, contribuirá para reforçar o entendimento e capacitação do mapeamento 
de projetos voltados a Gestão de Mudança Organização (GMO).   
De acordo com a sócia-diretora da Dynamica Consultoria, Lyrian Faria, administrar e potencializar o 
capital humano nas organizações não é missão tão fácil, principalmente quando a empresa está no 
processo de mudança organizacional, situação que exige foco e integração entre  comunicação, 
governança e sustentação de um projeto. “A gestão da mudança tem como principio estabelecer um 
método de relacionamento com as pessoas, para que as mesmas se envolvam e sustentem a 
transformação da organização”, diz.  
 
A executiva lembra que para programar a GMO é importante ter em mente e gerir com eficiência a 
expectativa e o envolvimento dos colaboradores, além de motivá-los a contribuir e se comprometer 
com o projeto. “Nossos especialistas são treinados para capacitar equipes e adequá-las ao novo 
modelo de gestão, e para isso é necessário elaborar estratégias, especialmente as de comunicação, 
que envolvem e sensibilizam tanto o público interno e externo da empresa (fornecedores, clientes, 
comunidade e seu entorno), diz Lyrian. E acrescenta: “Consideramos que a cultura organizacional é a 
mola propulsora para o sucesso do processo”.  
 
Outro fator importante durante e pós a implantação do projeto é como sustentar toda essa estrutura. 
“Neste caso três aspectos devem ser considerados para garantir  o engajamento da liderança e a 
governança da mudança e que podem impactar o dia-a-dia de trabalho. São eles: a expectativa da 
mudança, o envolvimento e o comprometimento dos indivíduos durante o processo. Para isso eles 
precisam entender e acreditar para poder agir”, explica Lyrian. 
 
O papel do líder nesse processo é outro ponto importante destacado por Lyrian. A executiva acredita 
que a liderança deve ser efetiva, presente em todas as fases do projeto influenciando as equipes 
quanto as melhores práticas, técnicas e ferramentas de sustentação para a mudança. “A liderança é 
um fator de sucesso para a mudança organizacional. Todo líder deve ter visão, saber conduzir 
pessoas e outros líderes. É como já dizia Peter Drucker: capaz de fazer com que pessoas comuns 
façam coisas incomuns”, conclui. 
 
O Seminário Diálogos 2013 será uma oportunidade para debater temas sobre engajamento da 
liderança, cultura organizacional, sustentação da mudança e governança. O evento tem 
características inovadoras e permitirá o encontro de diferentes setores empresariais para aprofundar 
temas relacionados à GMO.  
 
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 Paulistano – 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 
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