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Gestão de Transformações Organizacionais: a competência que fortalece sua estratégia 

   

  

Resiliência em 2019 

Em 2019 novos desafios chamarão a toda a sociedade: sejamos 

protagonistas nos movimentos de mudança, planejando 

realizações e conquistas a longo prazo. 

 

Continuaremos oferecendo nossa expertise às organizações, em 

consultoria, coaching, workshops e cursos. Patrocinando as 

discussões consistentes em eventos do mercado. Fortalecendo 

nossa equipe com atividades para formação continuada. 

 

Convergindo conhecimentos e estimulando a inovação para 

conquistar transformações organizacionais. 
 

  

Dynamica Consultoria, 2019 

A Dynamica reafirma princípios e fortalece equipe. 

 

Curso: método Dynamica abre o Programa Convergindo 

Conhecimento. 
 

  

Em preparo a 11ª edição da Certificação em GMO 

Já estão abertas as inscrições para o curso "Formação e certificação 

de gestores de mudanças na metodologia Dynamica". 

A 11ª edição será em maio de 2019. 

Saiba mais e inscreva-se aqui. 
 

  

Como gerenciar as mudanças? 

No dia 11 de março a Dynamica participou de encontro realizado pela 

CCIFB - Câmara de Comércio França Brasil: O Gerenciamento de 

Mudanças nas Organizações". Lyrian Faria e Agostino Carletti, sócios-

diretores da consultoria, foram palestrantes. 

Leia a cobertura no site Dynamica. 
 

  

Brasil em 2019: quais são as perspectivas? 

O 1º evento do ano patrocinado pela Dynamica foi o "Plano de voo - 

o destino do país em 2019". Leia a cobertura do evento aqui. 

 

Durante o evento, a realizadora AMCHAM, aplicou pesquisa em 

tempo real sobre os temas em discussão. 

Leia artigo aqui. 
 

  

  

Difusão de conhecimento 

conheça os eventos com patrocínio Dynamica 

 

Experiências diversificadas 

conheça todas as áreas de atuação da Dynamica 

 

Ampliando horizontes  visite a página TRABALHE CONOSCO 

 

Vídeos Dynamica  visite a Dynamica no Youtube 
 

 

  

Reflexão para mudanças 

Leia os artigos produzidos pela Dynamica sobre os temas mais 

relevantes para o mercado. Veja aqui. 
 

 

  

Mudanças 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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