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O mercado está cada vez mais sensível à Gestão de Mudanças Organizacionais e é 

cada vez mais consistente a contribuição da Dynamica Consultoria para as discussões 

em torno de seus temas, reforçando seu caráter estratégico para as empresas. 

Assim, estamos finalizando a produção do seminário Diálogos 2015, o 1º evento a tratar 

dos temas de GMO, e muito satisfeitos com as reações das empresas e seus executivos 

diante da realização desta 3ª edição. 

Durante o seminário serão divulgados os resultados da pesquisa sobre gestão de 

mudanças nas empresas brasileiras. A 3ª PNM-GMO Pesquisa Nacional sobre a 

Maturidade da GMO nas Empresas está aberta à participação de empresas de todos 

os portes e segmentos. Os profissionais mais sensíveis às constantes transformações do 

mercado já estão participando. Inscreva-se também. 

A Dynamica continua com suas atividades com as melhores expectativas. Com objetivos 

claros e certa de que mudanças devem ser enfrentadas com disciplina, transparência e 

coerência de método, o que significa abertura para o diálogo e cooperação. 

Agora, siga os destaques da atuação Dynamica: 

 
 

Diálogos 2015 - conduzindo mudanças organizacionais 

Saiba tudo a respeito do principal evento sobre GMO,  a ser realizado em São Paulo 

em 16 e 17 de setembro. Acesse o site do evento aqui. 

 

Dynamica Consultoria 

Site Dynamica publica artigo sobre os conceitos que norteiam o seminário Diálogos 

2015. Leia artigo aqui. 

 

3ª PNM-GMO 

Aberto o acesso à 3ª PNM-GMO Pesquisa Nacional sobre a Maturidade da GMO nas 

Empresas. Saiba como participar aqui. 

 

Artigos e entrevistas 

Leia a entrevista com Lyrian Faria e Agostino Carletti e seus artigos mais recentes: 
IT FORUM 365     Baguete    Computerworld       Mercado TI 

 
Canal de vídeos Dynamica 

Veja os vídeos da consultoria, acesse aqui. 
 

 
Cursos 2015 

Veja os cursos programados, com destaque especial em novembro: Certificação em 
GMO. Detalhes aqui. 
 

 

  

  

  
                                                    

  

    

 
      

      www.dynamicaconsultoria.com.br 

Caso não queira mais receber nossa newsletter, acesse aqui. 
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