FBDE – Live – 11/11/2021 – EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL: NOVA GESTÃO NOS NOVOS
TEMPOS

Visualizar como página web

Excelência organizacional:
nova gestão nos novos tempos

11/11
Das 9:00 às 10:00

A

cada

instante,

o

mercado

se

transforma,

assume

novas

configurações e novas dinâmicas. Como este movimento é inegociável,
devemos escolher entre acompanhar as mudanças e construir o futuro
das nossas organizações ou retardar a decisão e estacionar no passado.
Assim, devemos mudar para crescer, não estagnar e, também, para
blindar as conquistas que tivemos até aqui.
As

organizações

têm

consciência

desse

novo

momento

de

transformação e muitas delas já estão em acelerado processo de
mudança. Mas agora, nesses novos tempos, o que determina seu
sucesso é a agilidade das empresas na leitura do que deve ser mudado –
e na sua efetiva execução.
Diante desta realidade imposta pelos novos tempos, e sob o ponto de
vista das nossas empresas, quais são os caminhos a serem
percorridos nesta nova caminhada?
“Excelência organizacional: nova gestão nos novos tempos” será o
tema que o FBDE|NEXION Consulting debaterá na Live Café, totalmente
gratuita, na próxima quinta-feira, 11/11/2021, das 09h às 10h.
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INSCREVA-SE

Faça

a

diferença

na

vida

de

uma

criança!

Junte-se a nós e seja um doador do GRAACC para ajudar
as

crianças

na

luta

contra

o

câncer

infantil.

O GRAACC é uma instituição sem fins lucrativos que
oferece assistência, tratamento e apoio social a crianças e
jovens com câncer. Esta live é um evento beneficente em
prol
Obrigado pelo apoio!

dessa

instituição.

FAÇA SUA DOAÇÃO

Otimização

das

resultados

comerciais:

FBDE

|

vendas

e

melhoria

conte

NEXION

com

dos
o

Consulting
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Enviado por FBDE | Nexion Consulting
Rua Tacito de Almeida, 162 - (11) 3674-9999 - São Paulo, SP, Brasil
Se deseja não receber mais mensagens como esta, clique aqui.
•

