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Gestão de Transformações Organizacionais: a competência que fortalece sua estratégia 

   

  

Novos saltos 

Ao longo de 2018, oferecemos nossa contribuição aos 

profissionais e executivos que, cada vez mais, conscientizam-se 

da importância estratégica da Gestão de Mudanças 

Organizacionais. 

A produção de artigos sobre inovação em todos os setores 

produtivos foi atividade constante da consultoria. 

 

O ano de 2018 foi difícil para o país, com sobressaltos na 

economia, na política, no tecido social. Em 2019 novos desafios 

chamarão a toda a sociedade: sejamos protagonistas nos 

movimentos de mudança, carregando as experiências entre êxitos 

e equívocos e planejando realizações a longo prazo. 

 

A Dynamica Consultoria continuará dedicada à condução de 

transformações organizacionais, oferecendo ao mercado sua 

expertise em projetos, cursos e eventos corporativos. 

 

Vamos agir pensando além dos interesses imediatos, com as 

pessoas sempre no centro das metas a estabelecer. 

Mudar é preciso. Então, ao trabalho! 
 

  

Reflexão para mudanças 

Leia os artigos produzidos pela Dynamica sobre os temas mais 

relevantes para o mercado. Veja aqui. 
 

  

Gestores concluem especialização em GMO 

Entre novembro e dezembro, a 9ª edição do curso "Formação e 

certificação de gestores de mudanças na metodologia Dynamica" foi 

concluída com êxito. Leia aqui. 
 

  

Nossa equipe Dynamica 

Saiba como foi a última reunião de equipe em 2018. Leia aqui. 
 

  

2018, desafios e realizações 

Acompanhe o balanço de atividades da consultoria. 

 

Veja como foi a festa de fim de ano com parceiros e clientes. 
 

  

  

Difusão de conhecimento 

conheça os eventos com patrocínio Dynamica 

 

Experiências diversificadas 

conheça todas as áreas de atuação da Dynamica 

 

Ampliando horizontes  conheça a nova página TRABALHE CONOSCO 

 

Vídeos Dynamica  visite a Dynamica no Youtube 
 

 

  

Mudança de humor? 

Visite o o site Dynamica e conheça a página Dynamica do Riso, com 

cartuns especiais sobre o mundo corporativo. 

Veja aqui. 
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