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Sintec participa de fórum do EGADE Tecnológico de Monterrey para
promover o desenvolvimento proﬁssional de mulheres proﬁssionais.

“A

equidade de gênero não ia acontecer
espontânea ou fortuitamente. Para
abrir as portas para o sucesso, não há
ferramenta melhor do que o desenvolvimento
proﬁssional.” Essa foi uma das principais mensagens
que a Dra. Diana Bustani, sócia do escritório de
Monterrey da Sintec, compartilhou com os
participantes em um café da manhã executivo
organizado pelo Mestre de Finanças da Escola de
Administração de Empresas e Gestão (EGADE) do
Tec de Monterrey em 26 de junho.
Durante a palestra, Diana destacou a importância
do treinamento e desenvolvimento por meio de
estudos de pós-graduação, reﬂetindo sobre a
forma como a etapa formativa prepara seus alunos
para competir por posições de liderança nas
empresas.

Diana Bustani compartilhou sua perspectiva
sobre equidade de gênero e desenvolvimento
proﬁssional.

“Em um mundo onde a informação é tão acessível
quanto um Google Search, nossos valores
diferenciados como proﬁssionais mudaram do
acúmulo de conhecimento para uma combinação
dinâmica
de
habilidades
interpessoais,
competências funcionais e de liderança... e esse
músculo é geralmente se potencializa com o
desenvolvimento de uma experiência de
pós-graduação”, disse Diana.
A dinâmica da inovação tecnológica e as mudanças
nos papéis e responsabilidades necessárias para
competir no mercado de amanhã, prevê uma seca
de talentos para posições-chave de empresas
preparadas
para
uma
transformação
organizacional. Essa realidade abrirá ainda mais o
mercado de talentos, que terá fome de capturar as
pessoas certas, independentemente de seu gênero.
Diana explicou que “devido à sua natureza e
modelo de negócios, a Sintec Consulting precisa
constantemente contar com talentos mais
avançados e desenvolvidos nas habilidades
necessárias para o trabalho de amanhã. Para nós, o
hunt for talent é uma realidade do dia-a-dia e nós a
capturamos independentemente do gênero,
religião, preferência sexual, etc. Na Sintec, talento é
talento e ponto. Isso já é uma realidade nas
empresas líderes, que vai permear todos os
segmentos e indústrias ‘.

A Escola de Pós-Graduação em
Administração de Empresas e Gestão do
Tec de Monterrey sediou este evento.

Através da participação em eventos como o Fórum EGADE, a Sintec endossa
seu compromisso com o desenvolvimento de talentos nas comunidades em
que atuamos, gerando vínculos com uma das universidades que nos fornece o
talento necessário para atender a nossa proposta de valor aos clientes.

Entre em contato!

A Sintec é a empresa de consultoria líder na América Latina em
soluções de Supply Chain e alavancagem tecnológica.

