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A partir de agora temos este canal de comunicação bimestral, nos aproximando mais dos 

clientes, parceiros e fornecedores. Vamos divulgar as atualizações de nosso site com 

informações sobre cursos, projetos em andamento, a programação de eventos e a situação do 

mercado. 

 

2013 foi um ano de muitos êxitos. Renovamos nosso portfólio, ampliamos a equipe de 

consultores, consolidamos parcerias e conquistamos novos clientes. Lançamos a 2ª edição da 

pesquisa nacional sobre GMO, fortalecemos os Encontros para Mudanças e realizamos com 

sucesso o seminário Diálogos 2013 - Conduzindo Mudanças Organizacionais. 

 

Em 2014 temos mais a aprender, a conquistar e a oferecer. 

Mantenha-se próximo, mantenha-se em comunicação. 

Dynamica Consultoria: sua parceira na condução de mudanças organizacionais. 
 

 

 

Dynamica 2013, 

um balanço de 

conquistas 

Acompanhe as 

principais realizações 

e conquistas da 

consultoria em 2013. 

Veja no site 
 

 

 

Novos cursos em 

2014 

A Dynamica abre sua 

programação de 

cursos para 2014. 

Saiba mais 
 

 

 

Diálogos 2014 em 

preparação 

Dynamica inicia 

organização da 2ª 

edição do Seminário 

sobre GMO e lança 

as bases para 

captação de 

patrocínio. 

Veja no site 
 

 

 

Dynamica em 

Porto Alegre 

Agora, além de nossa 

sede em São Paulo, 

também estamos com 

escritório em Porto 

Alegre. 

Veja no site 
 

 

 

Artigos e 

entrevistas 

Leia nossos artigos e 

entrevistas mais 

recentes: 

ASUG News 

Mercado T.I. 

Correio Braziliense 
 

 

 

Trabalhe com 

a Dynamica 

Conheça as vagas 

para profissionais 

com experiência em 

GMO. 

Envie seu currículo 
 

 

 

2ª PNM-GMO: 

resultados 

parciais 

A Dynamica divulga 

os primeiros dados da 

2ª edição da pesquisa 

nacional sobre a 

maturidade da Gestão 

de Mudanças 

Organizacionais. 

Veja no site 
 

 

 

Sempre perto de 

você 

Saiba mais sobre as 

atividades da 

Dynamica: projetos, 

cursos e nossa 

presença nos eventos 

do mercado. 

Visite nosso site 
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