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comemora com a SAP as conquistas da
Agripac no Equador

N

Reiteramos nosso compromisso de apoiar nossos clientes em sua transformação digital
e capturar os benefícios de uma cadeia de suprimentos inteligente.

o dia 12 de março de 2019, o evento
SAPNow Quito foi realizado no Equador.
A Sintec esteve presente, acompanhando
um de nossos clientes: a Agripac, que em
dois espaços diferentes teve a oportunidade de
falar aos participantes sobre os benefícios do
projeto SAP IBP que atualmente implementamos
naquela empresa.

O sucesso do projeto SAP IBP com a Agripac é
reﬂexo de um relacionamento coordenado valioso
e eﬁcaz entre o cliente, Sintec e nosso parceiro,
SAP. “Quando você tem um cliente visionário, um
parceiro com as ferramentas certas e uma equipe
de consultoria talentosa como a que eu tenho
orgulho de fazer parte, você pode capturar mais
oportunidades e gerar mais valor”, disse Juan
Cantillo, Diretor Comercial da Sintec durante o
evento.
No evento, que reuniu líderes, responsáveis por
Tecnologia e Informação e tomadores de decisão
de empresas no Equador e países vizinhos, Juan
Carlos Cantillo, Diretor Comercial da Sintec, falou
com os participantes sobre o importante papel
desempenhado pela solução SAP IPB como
facilitadora tecnológica
da cadeia de
suprimentos, equilibrando o planejamento
abrangente em um nível tático com foco no
planejamento de suprimentos, estoques, produção,
distribuição e demanda.

“Estamos orgulhosos
de trabalhar com
clientes com uma
visão do futuro,
como a Agripac”
Juan Cantillo,
Diretor Comercial da Sintec Consulting

Juan Manuel Mogollon, Gerente Geral da SAP Colômbia e
Equador, Bolivar Vallejo, CIO Agripac, Gustavo Wray,
Gerente Geral Agripac.
Além disso, Juan Cantillo falou com vários dos participantes sobre como a
implementação correta dos diferentes módulos do IBP levou clientes da
empresa em toda a América Latina a alcançar níveis mais elevados de serviço,
projeções mais precisas, tempos de reação, menor custo e eﬁciência.
Gustavo Wray, Gerente Geral da Agripac, empresa de insumos agrícolas,
pecuários e de aquicultura com a maior rede de ﬁliais do Equador, falou
sobre os benefícios obtidos após iniciar um projeto de implementação do
SAP IBP com a Sintec como seu consultor conﬁável e parceiro de
implementação. Quando os resultados foram apresentados, outros
palestrantes reconheceram o trabalho da Agripac, celebrando que “hoje tem
infraestrutura e uma cadeia de suprimentos de ponta, sólida e eﬁciente”.
Wray também falou sobre seu projeto de implementação do SAP Hybris,
comentando que as empresas precisam ter uma visão de futuro e entender
que as novas gerações, independentemente do setor de negócios, estarão
mais abertas a novos formatos e à digitalização.
Por meio da participação em fóruns de alto nível, como o SAPNow Quito, a
SINTEC reitera seu compromisso de incentivar uma nova geração de
empresas a desaﬁar seus limites, implementando modelos de negócios
transformadores que integram práticas inovadoras, talentos e tecnologia
digital.

Você precisa de ajuda para transformar seu negócio? Vamos conversar!
Com mais de 30 anos de experiência, a Sintec é a empresa de consultoria líder na América Latina em soluções de Cadeia de
Suprimentos, Consultoria de Negócios, Transformação Digital e somos especialistas na implementação de ferramentas SAP SCM.

