
NOTA DE IMPRENSA

Sintec apoia Andares para promover projetos de vida

N
Como parte de nosso projeto de responsabilidade social, a Sintec Consulting através

da Fuerza Sintec apoiou de maneira probono a associação Andares em sua missão de promover
projetos de vida em pessoas com deficiência intelectual.

a Sintec Consulting, estendemos de 
forma probabilística os mesmos 
benefícios que damos aos nossos 
clientes, às organizações que trabalham 

para promover e apoiar causas que correspondam aos 
nossos valores e tenham um impacto positivo nas 
comunidades em que operamos.

Erasmo Hernández, Diretor de Estratégia do Cliente e líder deste projeto, 
mencionou na frente de sua equipe que “em um tom muito pessoal, gostaria de 
compartilhar com vocês a grande satisfação que me deixa fazer parte de uma 
organização que dedica recursos a algo mais do que procurar um resultado no final 
de um P&L, os dividendos de um projeto deste tipo com uma organização como 
Andares transcendem o que qualquer benefício econômico pode deixar porque 
capitaliza emoções e sentimentos de satisfação misturados com gratidão pela 
confiança depositada em nós a organização".

A filosofia por trás de uma iniciativa como a Fuerza Sintec é participar de nossa 
sociedade e gerar impacto através do que fazemos de melhor. Desta forma, não 
apenas beneficiamos as organizações, mas também desenvolvemos nosso talento, 
semeando em cada um o compromisso transformacional e deixando clara a 
maneira pela qual os serviços de consultoria podem se concentrar em causas 
sociais.

Parabéns à equipe da Sintec Consulting que participou desses projetos. Todos os 
membros são um exemplo para toda a nossa empresa. Muito obrigado à Fundação 
Andares por abrir as portas para se unir a nós em sua missão de promover os 
projetos de vida das pessoas com deficiência intelectual.
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Nosso projeto mais recente foi realizado em 
Monterrey com a Fundação Andares, ABP, dedicada a 
orientar e incentivar adultos com deficiência 
intelectual a descobrir e executar seu projeto de vida, 
proporcionando-lhes programas de treinamento em 
desenvolvimento pessoal e doméstico, vida 
habilidades produtivas e de trabalho.

O projeto Sintec Consulting apoiou a organização a 
modificar sua cadeia de valor, oferecer aos seus 
beneficiários e seu modelo de gestão, o que ajudará a 
dar à organização maior estrutura e maturidade.

“Agradecemos à Sintec 
Consulting por juntar-se à 
nossa caminhada com o 
suporte de consultoria da 
probono para alinhar nossos 
processos operacionais. Com 
a sua ajuda, nossos esforços 
estão ainda mais focados 
para fornecer um serviço de 
qualidade aos nossos 
membros para alcançar seus 
projetos de vida e alcançar 
uma vida plena.” 

- Fundação Andares


