
 
 

Cultura organizacional deve acompanhar o processo de inovação das empresas 

 

Renovação da cultura organizacional é fundamental para a evolução da organização e os 

líderes precisam enxergar com clareza o momento certo para mudanças 

 

Durante a criação de uma empresa, seus fundadores possuem crenças e valores que 

sustentam a visão de como o negócio deve funcionar – delineiam-se as normas, 

comportamentos e regras que são adotadas pela organização, determinando assim como 

seus colaboradores devem agir. 

 

Todas as mudanças organizacionais exigem um olhar crítico sobre o cenário de atuação da 

empresa para que seus gestores construam uma estratégia de sucesso. Para que isso 

aconteça é preciso uma liderança atenta à cultura da organização, identificando se as 

bases originais dessa cultura não necessitam de alterações de modo a adaptar a 

organização às oscilações e transformações do mercado em que atua. Sem essa análise, é 

comum permanecer entre as lideranças o receio de que seus subordinados resistam às 

propostas de mudanças e a tomada das medidas necessárias é, por vezes, adiada. É papel 

dos líderes enxergar onde e porque as mudanças são necessárias. Estabelecidos os 

objetivos, o caráter das mudanças e a forma de sua implementação, o conjunto dos 

colaboradores deve receber a comunicação das ações com clareza, objetividade e 

transparência – de modo a estes colaboradores enxergarem seu papel nas mudanças em 

curso. 

 

É preciso buscar e concretizar a inovação. Inovação e Gestão de Mudanças Organizacionais 

(GMO) caminham juntas. Especialista em GMO, a Dynamica Consultoria promove o 

seminário Diálogos 2014 - conduzindo mudanças organizacionais, espaço exclusivo para 

reflexão sobre GMO, que acontecerá nos dias 17 e 18 de setembro, em São Paulo, no 

Hotel Transamérica Prime International Plaza. Executivos e especialistas irão compartilhar 

suas experiências, através de palestras, debates e oficinas.  O seminário contará com 

atividades que reforçarão a prática de “Lições Aprendidas”, essencial para a condução de 

mudanças aliada a perspectivas inovadoras e apoiada na gestão do conhecimento. O 

evento está estruturado em 4 Painéis Temáticos: 

- Sustentabilidade e mudanças 

- Metodologia para conduzir mudanças 

- Perfil do profissional que atua com mudanças 

- Patrocínio da mudança 

 



 
 

Esta 2ª edição do evento será um espaço privilegiado para a troca de experiências, 

amadurecimento profissional e difusão de conhecimento sobre GMO. Os profissionais 

empenhados em contribuir para a evolução de suas organizações não podem perder o 

seminário Diálogos 2014. Visite o hotsite: www.dynamicaconsultoria.com.br/dialogos 

Serviço 

Diálogos 2014 - conduzindo mudanças organizacionais 

17 e 18 de setembro - São Paulo - SP - Brasil 

Hotel Transamérica Prime International Plaza - Salas Américas 

Alameda Santos, 981 - Jardim Paulista - São Paulo 

 

Valor de Investimento: R$ 1.850,00 

- o valor indicado inclui almoço nos dois dias do seminário 

 A equipe de relacionamento comercial da consultoria está pronta para fornecer quaisquer 

esclarecimentos sobre formas de pagamento e procedimentos para as inscrições, sejam 

individuais ou de grupos organizados. Escreva ou telefone para a Dynamica Consultoria: 

dialogos@dynamicaconsultoria.com.br   (11) 2532-8889 

 

Hotsite: dynamicaconsultoria.com.br/dialogos 

 

 

Sobre a Dynamica Consultoria 

Com uma carteira de mais de 50 clientes, trata o “lidar com mudanças” como uma competência a ser 

adquirida pelas empresas. Especializada em GMO, atua com projetos, cursos e workshops. Para a difusão 

dos conceitos de GMO criou a série “Encontros para Mudanças” e vem conduzindo a aplicação da “PNM-

GMO Pesquisa Nacional sobre a Maturidade da GMO nas Empresas”. A empresa possui sede em São Paulo 

(SP). www.dynamicaconsultoria.com.br 

Informações para a imprensa 

Rodrigues & Freire Comunicação Corporativa 

Tel.: (11) 3628-5080 

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

Joana Martins– jcruz@rodrigues-freire.com.br 

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