
Missão
Suporte para fazer acontecer, saber conviver e saber ser.

Visão
Foco e busca na convergência de conhecimentos no

caminho da realização, felicidade e sabedoria.

Valores
A ética, o respeito, a colaboração, a resiliência,

a transparência e o comprometimento.



A Dynamica Consultoria tem abrangência nacional e atua em Gestão Empresarial desde 2007.

Especializados em Gestão de Mudanças Organizacionais (GMO), desenvolvemos metodologia 
própria,  baseada em framework com as melhores práticas para apoiar a transformação e 
evolução organizacional.

Nosso foco é conduzir projetos de maneira integrada, respeitando normas, processos e a 
cultura de cada ambiente corporativo.

Saiba mais sobre nossas áreas de atuação, siga o link.

Framework de Gestão: os fundamentos do método Dynamica.

Nossos produtos e serviços

♦ Cursos de capacitação em Gestão de Mudanças

Organizacionais (GMO)
♦ Cursos de formação de gestores
♦ Cursos de desenvolvimento de lideranças

♦ Consultoria & Implementação de Projetos de GMO
♦ Gestão do conhecimento empresarial
♦ Planejamento de comunicação corporativa

♦ Planejamento e estruturação de áreas de Governança em GMO
♦ Gestão integrada de projetos
♦ Desenvolvimento de Quality Assurance para projetos

de mudanças e/ou gestão de projetos e programas

♦ Diagnóstico e gestão de cultura organizacional
♦ Consultoria em processos de negócios
♦ Estruturação de áreas organizacionais

♦ Executive & Professional Coaching
♦ Desenvolvimento de eLearning e treinamentos presenciais

https://www.dynamicaconsultoria.com.br/areas-de-atuacao


Os cursos da Dynamica Consultoria abrangem os aspectos

essenciais para a formação profissional no mercado de hoje.

Temos também a opção de cursos aplicados dentro da empresa,

visando sua melhor aderência às necessidades das organizações.

Depoimentos
(curso Certificação em GMO - abril/2016)

O curso permite atuar de forma proativa no 
projeto, fazendo análise de impactos e
pontuando situações que estavam soltas.
(participante da área de Recursos Humanos)

Vivemos constantemente mudanças nas 
organizações; trazer tudo isso para uma 
metodologia e uma gestão de mudança sendo o 
catalizador, mitiga muito todos os riscos.
(participante da área de Tecnologia da Informação)

Formação continuada
Profissionais alinhados com os objetivos de renovação de suas

empresas, sabem que cursos ou certificações são quesitos básicos

para desenvolver novas competências em sua área de trabalh0.

Conheça em detalhes os cursos da Dynamica Consultoria, siga o link.

https://www.dynamicaconsultoria.com.br/cursos


Consolidando respeitabilidade
profissional em meio ao mercado,
temos orgulho em confirmar entre
nossos clientes as empresas mais
destacadas de diferentes ramos:

da área energética ao comércio varejista;
da área de serviços ao meio industrial,
da área de alimentação e bebidas ao 
ambiente financeiro e de seguros.

Conheça nossos clientes, siga o link.

Especializada em Gestão de Mudanças 

Organizacionais, a Dynamica Consultoria tem

projetos aplicados em vários setores produtivos, 

sempre atuando de acordo com o perfil,

o ambiente e a cultura de cada empresa.

Nosso foco é desenvolver, nas organizações,

a competência de “conduzir mudanças”.

A GMO aplica-se, então, em espaços essenciais 

para a estratégia de atuação das organizações:

processos, projetos, finanças, fusão e aquisição, 

tecnologias e planejamento estratégico.

Conheça todas as áreas de atuação, siga o link.

http://www.dynamicaconsultoria.com.br/component/content/article/130-portugues/empresa/item-empresa/325-clientes-2
https://www.dynamicaconsultoria.com.br/areas-de-atuacao


PNM-GMO Pesquisa Nacional sobre a Maturidade da GMO nas Empresas

Desde 2012 a Dynamica realiza a pesquisa, identificando como são

Incorporados os recursos de GMO às estratégias de negócios.

Saiba mais sobre as 3 edições (2012, 2013 e 2015), siga o link.

Aplicação da Metodologia de GMO

Os resultados da pesquisa de 2015, em relação às respostas de 2013, apresentam uma 

considerável evolução do número de empresas que responderam já possuir um 

método próprio, passando de 12% para 25%. Por outro lado, 58% das respostas declaram 

que menos de 10% de seus colaboradores tem conhecimento sobre o tema.

https://www.dynamicaconsultoria.com.br/component/content/article/124-portugues/curso/sumario/317-pnm-gmo


Encontros para Mudanças

Desde 2012 os Encontros para Mudanças
reúnem executivos das principais

empresas brasileiras para compartilhar
suas experiências e realizações.

Os temas, sempre articulados aos
conceitos de GMO, são diversos e em 
atenção às necessidades do mercado.

Em março de 2016 o eSocial foi tema
central de um desses Encontros.

Saiba mais, siga o link.

Diálogos - conduzindo mudanças organizacionais

O seminário Diálogos foi criado em 2013 para discutir os principais temas relacionados à 
GMO. O evento se consolidou como espaço para aprofundar a reflexão sobre as melhores 
práticas ao conduzir mudanças nas empresas.
A Dynamica inovou no formato e no conteúdo, realizando 3 edições (2013, 2014 e 2015),
com índice de avaliação geral em 4,8 (total de 5,0). Saiba mais, siga o link.

Participo pelo 3º ano consecutivo e a cada ano trago mais reflexões e 
aprendizado na bagagem. Parabéns pela qualidade do seminário !
Eliane Satie Turuta (profissional de mudanças de empresa de seguros)

O principal diferencial do seminário é unir todas as áreas que trabalham com GMO. 
Renan Silva (profissional de projetos de empresa bureau de informações)

Diálogos 2015 - conduzindo mudanças organizacionais

https://www.dynamicaconsultoria.com.br/component/content/article/128-portugues/publicacoes/noticias/item-noticia/369-cobertura-esocial-encontros-para-mudancas-2016
http://www.dynamicaconsultoria.com.br/component/content/article/124-portugues/curso/sumario/310-dialogos


O papel da Liderança já obteve destaque, com a Dynamica 
patrocinando o Fórum "Liderança para transformação dos negócios”.

(AMCHAM-SP - 08/6/16)

A Dynamica é correalizadora de eventos junto às mais importantes 
instituições corporativas, uma forma de contribuir com a capacitação 
permanente das pessoas em suas áreas de atuação.

São eventos cujos temas confirmam a importância estratégica da Gestão 
de Mudanças Organizacionais para os negócios:
♦ inovação e integração de processos
♦ renovação e governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
♦ economia criativa e empreendedorismo

Saiba mais sobre os patrocínios Dynamica, siga o link.

https://www.dynamicaconsultoria.com.br/component/content/article/128-portugues/publicacoes/noticias/item-noticia/384-dynamica-patrocina-forum-lideranca-amcham-2016


dynamica@dynamicaconsultoria.com.br

www.dynamicaconsultoria.com.br

Rua Verbo Divino, 2001 - Torre B - Conjunto 711
Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - CEP 04719-002 
Fones: +55 11 2532 8889 / +55 11 2528 0501
Fax: +55 11 2532 8909

A Dynamica Consultoria apoia-se em 
equipe de  profissionais experientes, 
preparados para desenvolver projetos 
em sintonia com as necessidades dos 
clientes.

Cursos internos garantem a formação 
continuada de nossos consultores, 
além da supervisão constante dos 
projetos em andamento.

Saiba mais sobre a formação dos 
consultores Dynamica, siga o link.

A Dynamica é pioneira no uso do desenho de humor para abordar os 
temas do mundo corporativo, forma nova e criativa de comunicação.
Veja no site a página Dynamica do Riso, siga o link.

mailto:dynamica@dynamicaconsultoria.com.br?subject=Quero%20saber%20mais%20sobre%20a%20Dynamica%20Consultoria
http://www.dynamicaconsultoria.com.br/
http://dynamicaconsultoria.blogspot.com.br/
https://www.linkedin.com/company/dynamica-consultoria
https://www.youtube.com/channel/UCbCEikkIuBmK-9FVuu6MdZA
https://www.facebook.com/Dynamica-Consultoria-303229299746748/?ref=ts
https://www.dynamicaconsultoria.com.br/component/content/article/128-portugues/publicacoes/noticias/item-noticia/387-dynamica-realiza-curso-interno-pilares-da-confianca-julho-2016
https://www.dynamicaconsultoria.com.br/dynamica-do-riso

