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SINDICOMIS E ACTC REALIZAM PALESTRA  
SOBRE EMPREENDEDORISMO E METODOLOGIA  

DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 

 
Dr. Aguinaldo Rodrigues, Diretor Executivo do SINDICOMIS/ACTC (esqu.) e o Palestrante Vanderlei  
Garcia, Business Coach da ACTIONCoach. 

 

Em meio ao cenário prolongado de crise pelo qual atravessa o País, o SINDICOMIS e a 

ACTC buscam meios de oferecer a seus representados informações e ferramentas que 

os auxilie no melhor aproveitamento de seus negócios nesse período.  

Assim, promoveram no dia 30 de agosto em sua sede, com realização da ACTIONCoach, 

a Palestra “Os Seis Pilares para uma Empresa Bem-Sucedida”, apresentada pelo 

business coach Vanderlei Garcia. Temas como gerenciamento de tempo, boas práticas 

de gestão de equipe e otimização da geração de receita, que figuram como os principais 

desafios dos empresários atualmente, foram o foco do evento. 

Na ocasião também foram abordados os principais gargalos do desenvolvimento de uma 

empresa, com a apresentação de possíveis soluções práticas e eficientes para os 
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negócios. Medidas simples, que podem ser aplicadas ao cotidiano de uma empresa para  

melhorar o desempenho e a produtividade da equipe, resultando diretamente na saúde 

financeira e na apresentação de melhores resultados.  

Para que essas mudanças sejam implementadas com mais facilidade e naturalidade, o 

palestrante Vanderlei Garcia também discorreu sobre o perfil e as atitudes que devem ser 

assumidos pelo empresário em posição de liderança, a fim de inspirar em sua equipe 

atitudes positivas para a empresa. Saber delegar tarefas, manter o alinhamento da equipe 

e buscas inovações estão entre as atitudes essenciais para a construção de um negócio 

que funcione de forma sólida em qualquer situação. 

A palestra contou com a presença de associados e filiados, figuras ativas em nossa 

comunidade e no relacionamento com o SINDICOMIS e a ACTC.  

 

Fonte: Assessoria de Imprensa do SINDICOMIS/ ACTC. 


