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Gestão de Transformações Organizacionais: a competência que fortalece sua estratégia

O novo em debate
Adotar o conceito de inovação significa não só acompanhar a
frequência das atualizações tecnológicas, mas, principalmente,
assimilar novos padrões socioculturais que se espraiam
globalmente.
Os focos de discussão em recentes eventos corporativos indicam
uma renovação na cultura organizacional. Além da consolidação
da tecnologia como recurso de competitividade, delineiam-se
novas formulações para a gestão de pessoas. São temas
correlacionados que amplificam a importância estratégica da
Gestão de Mudanças Organizacionais (GMO).
Os conceitos e técnicas da GMO apoiam a edificação de uma nova
cultura organizacional que seja capaz de dar sustentação aos
processos de mudanças.
Incorporar o novo às estratégias de mercado aumenta a
responsabilidade social das empresas e contribui para redesenhar
o perfil e a participação de cada um de seus colaboradores como profissionais e cidadãos.
11ª turma conclui Certificação em GMO
Participantes capacitam-se para lidar com as disciplinas de GMO

O mercado e a percepção da GMO
Artigo relaciona temas de eventos corporativos às disciplinas da GMO

O poder público e o poder do mercado
Artigo de Agostino Carletti

IT DAY: vivências com a inovação tecnológica
Lyrian Faria, sócia-diretora da Dynamica, participou como
palestrante.
Leia matéria no site Dynamica

Métodos ágeis: qual sua importância para os negócios?
Dynamica patrocina evento sobre as bases das organizações ágeis

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

