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A Dynamica Consultoria tem se firmado no mercado com seu método próprio de trabalho em
Gestão de Mudanças Organizacionais. A série Encontros para Mudanças, reaberta em São
Paulo em 15 de abril, e a realização em setembro do Seminário Diálogos 2014 confirmam sua
maturidade.
O trabalho de formação profissional da consultoria prossegue com workshops e cursos em
diversas modalidades: já estão abertas as inscrições para a próxima edição do Curso de
Formação em Gestão de Mudanças Organizacionais - GMO.
E ampliando o espaço para a discussão em torno dos temas de GMO, o site Dynamica tem nova
seção com depoimentos e entrevistas: Com a palavra...
Acompanhe as atualizações de nosso site. Veja abaixo alguns destaques.
Dynamica realiza Encontro para Mudanças em São Paulo. Saiba mais.

Nos dias 21, 22, 28 e 29 de maio acontece o curso Formação em Gestão de
Mudanças Organizacionais na sede da Dynamica Consultoria em São Paulo.
Conheça o programa e os descontos no valor de investimento. Veja agora.
Conheça a nova página do site Dynamica: Com a palavra...
Nosso 1º convidado é Renan Silva. Leia agora.

Sua empresa está pronta para mudanças? Conheça os “Indicadores de Prontidão” na
página “Áreas de Atuação” do site Dynamica. Veja agora.

Leia os artigos mais recentes dos sócios-diretores da Dynamica Consultoria:
Mário Fonseca
Agostino Carletti

A Dynamica Consultoria continua organizando o seminário Diálogos 2014.
Reserve sua agenda, informe-se e participe:
conheça o evento e valor de investimento
seja um patrocinador!
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