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Gestão de Transformações Organizacionais: a competência que fortalece sua estratégia

Inovação e resiliência
A Dynamica Consultoria oferece serviços e produtos de acordo
com as necessidades do mercado, com foco nas melhores
práticas da gestão das transformações organizacionais.
Nossa busca por inovação é contínua: nos modelos de cursos; na
metodologia para a construção de projetos, na readequação do
modelo administrativo e nos padrões de atendimento e
acompanhamento de nossos clientes e parceiros.
Se a palavra de ordem do momento é Inovação, vamos pensar
para além das necessidades e interesses imediatos. Vamos
inovar nossas relações familiares, sociais e profissionais,
incorporando mais civilidade e solidariedade em nosso dia a dia.
"Pensar fora da caixa" também vale fora do mundo corporativo.

Formação continuada com agilidade
Os cursos de curta duração oferecidos pela Dynamica estimulam o
dinamismo de qualquer equipe profissional.
Leia aqui.

Gestão de mudanças para sustentar a inovação
Em sua edição 54, a revista eletrônica MERCADO T.I. (SEPRORGS)
publica artigo de Agostino Carletti, sócio-diretor da Dynamica,
abordando a internet industrial e a gestão de mudanças:
“Palavra de ordem na atualidade, a ideia de Inovação espraia-se
não só entre os recursos técnico-científicos, mas também nas
formas em que se estabelecem as relações sociais”
Para ler o artigo, abrir página 18 neste link.

A inovação TIC impulsiona os negócios
Com patrocínio Dynamica, Sucesu-RS discute como a Tecnologia
da Informação e Comunicação fortalece os negócios.
Evento conta com palestra de Agostino Carletti.
Leia aqui.

A palavra de ordem é Inovação
Dynamica patrocina debate sobre inovação na AMCHAM-SP.
Leia aqui.

Equipe Dynamica em constante evolução
Em 2ª reunião trimestral, realinhamento de formação da equipe.
Consultores acompanham palestra exclusiva sobre Mindfullness.
Leia aqui.

Humor para mudar
Visite o o site Dynamica e conheça a página Dynamica do Riso, com
cartuns especiais sobre o mundo corporativo.
Veja aqui.

