
 
 

Gestão de Sustentabilidade é tema de destaque no seminário 

Diálogos 2014 - Conduzindo Mudanças Organizacionais 

 

O interesse das organizações e de seus executivos em priorizar a adoção de métodos de 

sustentabilidade é cada vez mais evidente. Conhecedora dessa transformação no cenário 

brasileiro, a Dynamica Consultoria, empresa especializada em Gestão de Mudanças 

Organizacionais (GMO), ministrará o seminário Diálogos 2014 - Conduzindo Mudanças 

Organizacionais, nos dias 17 e 18 de setembro, no Hotel Transamérica Prime International 

Plaza em São Paulo. 

Trata-se de um espaço privilegiado para a troca de experiências, amadurecimento 

profissional e reflexão sobre GMO e, durante o evento, os participantes obterão 

conhecimento sobre como trabalhar efetivamente os conceitos de sustentabilidade na 

prática organizacional.   

Um estudo publicado recentemente pela United Nations Global Compact e pela Accenture 

Sustainability Services revelou que 93% dos 766 CEOs de diversos setores, em todo 

mundo, veem a sustentabilidade como algo fundamental para o sucesso de suas empresas, 

demonstrando uma grande evolução na mentalidade corporativa. Mas para o bom 

andamento de um projeto de sustentabilidade é preciso que os executivos estejam 

preparados para gerir essa mudança dentro da empresa.  

Herlon Goelzer, Assistente do Diretor Geral Brasileiro da Itaipu Binacional, coordenador do 

Sistema de Gestão da Sustentabilidade, um dos palestrantes do Seminário Diálogos 2014,  

comenta que práticas de gestão da sustentabilidade podem ser adotadas de diferentes 

formas. Segundo ele, há empresas que constituem comitês internos que produzem 

recomendações às suas diretorias que então validam ou não processos. Há outras que 

constituem assessorias ou diretorias próprias, estas com poder de identificar, articular e 

implantar normas e ações sustentáveis. “A empresa em que trabalho adotou um formato 

diferenciado, pois construímos um Sistema de Gestão da Sustentabilidade, coordenado 

por um assessor da Direção Geral e com a participação de representantes de todas as 

diretorias, que atua de forma horizontal e sistêmica na empresa. As questões são 

discutidas ou implementadas - naquilo que não dependa de decisão ou instrumento 

regulatório, ou levado à diretoria para análise e regulamentação.”, afirma Goelzer. 

Cláudia Servulo, gerente da área corporativa de comunicação e responsabilidade social do 

Grupo Solví, outra palestrante do painel de sustentabilidade do evento realizado pela 

Dynamica Consultoria, explica que o projeto de sustentabilidade requer uma intervenção 

capaz de promover de fato a adesão de todos os envolvidos. “O desafio não é tanto a 



 
 

intervenção projetada, mas a sustentação dos resultados esperados, por meio da mudança 

de percepção que traz a mudança de comportamento e a ampliação da capacidade crítica 

dos envolvidos”, lembra a executiva.   

Os participantes do seminário Diálogos 2014 terão a oportunidade de conhecer caminhos 

inovadores, apontando que o rumo empresarial desejado pela sociedade é o da efetiva aplicação 

do conceito da sustentabilidade e dos valores que devem ser prioridades numa sociedade 

moderna, como ética, transparência, engajamento social e ambiental, entre outros. “Trata-se de 

oportunidade para os diferentes profissionais, nos diferentes ambientes de atuação, conhecerem 

estratégias e ações já adotadas por outros no rumo da gestão da mudança para a efetiva 

sustentabilidade empresarial e seus valores”, conclui Goelzer. 

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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