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Gestão de Mudanças Organizacionais: a competência que fortalece sua estratégia 
  

 

   

2007 - 2017: mudando para melhor 

 
Desde junho de 2007 a Dynamica Consultoria vem reunindo experiência e construindo um 
método próprio de trabalho voltado à Gestão de Mudanças Organizacionais. 
 

Amplia oferta de cursos, renova suas áreas de atuação e toma iniciativas de 
destaque, criando a Pesquisa Nacional sobre Gestão de Mudanças Organizacionais (PNM-
GMO) e eventos próprios: o Encontro para Mudanças e o Seminário Diálogos. 
 

Estreitando o relacionamento com as organizações, filia-se a instituições representantes das 
diversas áreas  do mercado. A Dynamica torna-se patrocinadora e correalizadora de 
importantes eventos corporativos. Atualiza seus meios de comunicação, criando espaço nas 
redes sociais, através do Blog Dynamica e das redes Linkedin, Facebook e Youtube. 
 

Apesar das dificuldades do cenário socioeconômico, a Dynamica Consultoria consolida sua 
posição no mercado. São 10 anos contribuindo para a renovação da cultura empresarial 
e oferecendo os melhores instrumentos para a condução de processos de mudanças 
organizacionais. 
 

Os desafios permanecem e a Dynamica Consultoria está confiante. Convergindo 
conhecimento e oferecendo suporte para fazer acontecer, saber conviver e saber ser. 

  

Cursos em 2017 

O destaque dos cursos Dynamica em agosto é o foco em 
processos de mudanças. São 4 cursos de curta duração com 
conteúdo concentrado e intensa troca de experiências. 
Leia matéria e inscreva-se aqui. 
 
Formação e certificação em GMO: 
8ª turma completa curso em abril. Leia matéria. 
 

 

  

Liderança, fator essencial para mudanças 

A liderança corporativa eficaz dá solidez ao trabalho em equipe e 
à gestão de pessoas sustentando a atualização da cultura 
corporativa. 
Saiba mais, leia agora o artigo: 
Liderança: fator de sucesso na Gestão de Mudanças 
 

 

  

Planejamento estratégico para 2018 

O planejamento estratégico das empresas depende da 
integração de seus processos internos de mudanças. 
A Dynamica Consultoria é a melhor parceria para 2018, na 
condução da Gestão de Mudanças Organizacionais. 
Saiba mais sobre as áreas de atuação da Dynamica aqui. 
 

 

  

Patrocínios Dynamica 

A SUCESU-RS criou um Grupo de Usuários para discutir a 
Gestão de Mudanças Organizacionais - reflexo da evolução da 
cultura corporativa quanto à percepção da importância 
estratégica da GMO para as organizações. 
A iniciativa tem a participação da Dynamica Consultoria e é uma 
contribuição significativa para a compreensão dos conceitos e 
métodos da GMO. Leia matéria. 
 

AMCHAM discute a formação de pessoas em T.I. Leia matéria. 
 
Conheça todos os patrocínios Dynamica, siga o link. 
 

 

 

 
há 10 anos sua parceira em processos de mudanças organizacionais 
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