
NOTA DE IMPRENSA

Próxima parada, 

N
Sintec Consulting explora oportunidades de 
colaboração com empresas líderes no Caribe.

o dia 12 de fevereiro de 2019, a Sintec 
Consulting ofereceu um jantar para um 
seleto grupo de empresários em Santo 
Domingo, República Dominicana, para 

apresentar as credenciais que a Sintec desenvolveu 
apoiando empresas Latino-americanas e 
convidando empresas dominicanas a desafiar seus 
limites por meio de  serviços que a empresa 
oferece.

Depois de uma análise do mercado e das 
necessidades da região, os líderes da Sintec 
apresentaram como conseguiram transformar 
empresas de diferentes países, desenvolvendo 
soluções sob medida baseadas em consultoria de 
negócios, implementação tecnológica e 
incorporação de análises avançadas.

Para Carlos Espinal, Sócio da Sintec, “este espaço é 
uma ótima oportunidade para os participantes 
trocarem experiências e conhecerem o máximo 
possível as necessidades locais, a fim de 
desenvolver sinergias que acompanhem a evolução 
e o crescimento do mercado dominicano”.

O evento reuniu lideranças e tomadores de decisão de empresas de setores 
como varejo, química, produtos de consumo, serviços financeiros, entre 
outros, em torno de um diálogo sobre o que é a Sintec e a maneira pela qual, 
por um profundo entendimento da região, é possível atender as principais 
dificuldades das empresas.

Segundo Rodrigo Garrido, Diretor da Sintec para a América Central e Caribe,   
“com esta apresentação procuramos nos aproximar para explorar 
oportunidades de colaboração com as empresas líderes na República 
Dominicana, a fim de acompanhá-las para alcançar estados de excelência”.

Além disso, nos dias que antecederam o jantar, Roberto Palacios, Sócio da 
Sintec Digital, e Ramiro Kimoto, Diretor de Estratégia de Tecnologia, 
participaram de reuniões individuais com diferentes equipes de liderança de 
empresas buscando orientar sua evolução para a era digital. 

Através da incursão em novos mercados e do diálogo com altos executivos, 
a Sintec Consulting reitera seu compromisso de ser um aliado estratégico de 
empresas que buscam desafiar seus limites, implementando modelos de 
negócios transformacionais que integram práticas inovadoras, talento e 
tecnologia digital.

@
Si

nt
ec

@
Si

nt
ec

_
/S

in
te

cC
on

su
lti

ng
w

w
w

.si
nt

ec
.c

om

REPÚBLICA
DOMINICANA

A Sintec Consulting anunciou seu interesse em operar na 
República Dominicana para orientar as empresas para o 
futuro e acompanhá-las para enfrentar novos desafios.


