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A Sintec Consulting reforça seu relacionamento com a SAP participando do maior evento do continente,
onde são apresentadas novas tendências tecnológicas e as mais destacadas histórias de sucesso.

O

evento SAP de maior relevância e
impacto na América, o SAPPHIRE
NOW, foi realizado de 7 a 9 de maio
em Orlando, Flórida; A Sintec
Consulting participou para contribuir com as
palestras e incentivar as empresas a desaﬁarem
seus limites.
“Mais de um milhão de motivos para participar” foi
um dos lemas do evento e como acontece ano após
ano, a inovação foi um dos principais eixos do
evento. Por meio de uma série de bairros ou vilas
com diferentes espaços expositivos, mais de 25 mil
participantes aprenderam sobre diferentes
soluções para projetar e implementar processos,
automação, cadeias de suprimentos inteligentes,
experiência do cliente, automação de processos
robóticos, rastreabilidade, entre outros.
Xavier Velasco, sócio da Sintec Consulting,
compartilhou como é importante para a empresa
fazer parte deste evento: “Para a Sintec, SAPPHIRE
NOW é a possibilidade de endossar nosso
compromisso com a inovação gerada pela SAP,
assim como levá-la aos nossos clientes e
acompanhá-los. no caminho da transformação “.
Nesta edição, o SAPPHIRE NOW também foi um
espaço para a Sintec mostrar as marcas de sua

“Mais de um milhão de motivos para participar”, uma das
mensagens de chamada para aprender sobre a inovação gerada
pela SAP.
maneira de trabalhar com os clientes: a profundidade do relacionamento, o
nível de acompanhamento e a criação de relacionamentos de conﬁança,
apoiando-os para capturar os benefícios das principais soluções SAP.
Tal é o caso de Bolivar Vallejo, que compartilhou a história de sucesso da
Agripac implementando o SAP IBP com a Sintec Consulting como seu aliado,
este testemunho fará parte da biblioteca global da SAP. “Trabalhar com a
Agripac nesta importante transformação foi uma honra e um motivo de
grande orgulho para a Sintec. Os momentos mais valiosos para nossa
empresa surgem quando podemos acompanhar nossos clientes para desaﬁar
seus limites e permitir que cresçam “, disse Juan Cantillo, diretor comercial da
Sintec Consulting.
Para a Sintec, o SAPPHIRE NOW também é um excelente espaço para
fortalecer o relacionamento de sucesso com a SAP e co-desenvolver
produtos, projetos e soluções em favor dos clientes. Da mesma forma, a
Sintec contribui para a conversa com as melhores práticas identiﬁcadas por
sua experiência e histórias de sucesso construídas com seus clientes.
Essa experiência mostrou que o ecossistema de negócios na América está
em busca de transformação e a Sintec, pode ser um aliado estratégico dessa
forma.

Para Xavier Velasco, SAPPHIRE NOW é a possibilidade de acompanhar
clientes no caminho da transformação.
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A Sintec é a empresa de consultoria líder na América Latina em soluções de Supply Chain e alavancagem tecnológica.

