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O cenario atual impoe as empresas um
ambiente multicultural. Sem saida, elas
precisam aprender a celebrar a diversidade.
Como faze-lo? Renata Di Nizo explica aqui
a logica do bom funcionamento dos grupos
no ambiente corporativo, abordando pontos
nevralgicos como o individualismo e a
desconsideracao do outro. Para ela,
somente os lacos solidarios mobilizam a
solidariedade
necessaria
ao
bom
desempenho.
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