
NOTA DE IMPRENSA

Agripac e Plastilene com a Sintec Consulting, referências do 
IBP e PPDS durante o COO Summit da SAP em Nova York

Asegunda edição do SAP COO Summit 
na região NOLA, um evento de 
inovação, e digitalização da cadeia de 
suprimentos, foi o cenário perfeito 

para celebrar os benefícios capturados pela 
Agripac após a implementação de um projeto SAP 
IBP realizado com a Sintec Consulting. Por seu 
turno, a Plastilene partilhou a implementação bem 
sucedida do SAP Production Planning and Detailed 
Scheduling, também às mãos da Sintec.

A reunião foi realizada em Nova York, de 6 a 9 de 
agosto, no SAP Executive Briefing Center. A 
liderança da Sintec Consulting esteve presente, 
como patrocinadora do evento, para coparticipar 
de um dos projetos apresentados como histórias de 
sucesso e para contribuir com as conversas, 
compartilhando nossa experiência na 
implementação de soluções SAP e incentivando as 
empresas a desafiarem seus limites.

Gustavo F. Wray Franco, Gerente Geral da 
Agripac, gerou grande interesse apresentando a 
conferência “Suppy Chain Unicorn”, destacando o 
projeto de implementação do SAP IBP em sua 
empresa, como um elemento crucial para enfrentar 
a complexidade operacional e gerar valor para sua 
empresa. Diferentes linhas de negócios.

Executive Briefing Center de SAP

“O sucesso de trabalhar com a Sintec veio 
de sua vasta experiência na melhoria do 

processo de logística e planejamento ”- 
Gustavo Wray, Gerente Geral da Agripac.

A Agripac, empresa de insumos agropecuários e de aquicultura com a maior 
rede de agências agrícolas do Equador, possui uma ampla gama de serviços 
e aplicações SAP, mas exigiu uma solução que permitisse alinhar sua cadeia 
de suprimentos, otimizar as capacidades em seus diversos plantas, otimizar 
estoques e aumentar as vendas. Em resumo, eles precisavam otimizar seu 
processo de planejamento de S & OP e a solução para suas necessidades, foi 
o SAP IBP implementado pela Sintec Consulting.  

Em sua apresentação, Gustavo Wray mencionou uma das maiores 
conquistas da implementação, foi conseguir a colaboração de suas diferentes 
Divisões de Negócios dentro de um sistema, eliminando a necessidade de 
reuniões entediantes. Além disso, o processo de planejamento foi aprovado, 
as informações foram alinhadas e previsões mais confiáveis foram 
alcançadas. “Aumentar a lucratividade dos negócios com o SAP IBP”, disse 
Wray, foi a conquista mais relevante do projeto Sintec.

A Plastilene, grupo de empresas especializadas em embalagens e filmes 
plásticos, também foi um dos convidados do COO Summit para apresentar 
suas incursões à SAP como histórias de sucesso. A Plastilene reúne 8 
empresas especializadas em um portfólio abrangente que abrange 
praticamente todo o território latino-americano, os Estados Unidos e o 
Canadá.

Durante sua apresentação neste importante fórum, Jorge Moreno, VP de 
Operações Corporativas da Plastilene, falou sobre as vantagens de ter 
Planejamento de Produção SAP e Programação Detalhada e de poder confiar 
a implementação a mãos experientes que podem suportar o aumento da 
produtividade do negócio.  
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SINTEC CONSULTING
Celebramos com os resultados dos negócios Agripac e Plastilene durante um evento do nosso parceiro 

estratégico da SAP, participando de seu grande evento dirigido a líderes nas áreas de Operações, 
Manufatura, Logística e Cadeia de Supriremos na América Latina. 



. “A ajuda da Sintec foi inestimável. Eles chegaram, arregaçaram as mangas e 
nos ajudaram a levar adiante um projeto muito complexo ”, Jorge Moreno 
compartilhou, falando sobre como ele pode agora otimizar sua operação para 
atender à demanda complexa de todos os seus clientes. O projeto Plastilene, 
dado o volume variável, o número de clientes e suas necessidades específicas 
em cada pedido exigiam expertise e capacidade de planejamento e análise de 
um nível muito alto. “Lição aprendida: selecione bem o seu consultor. 
Mostre-lhes a experiência ”, recomendou Moreno aos participantes.

Além de celebrar com as duas empresas, para a Sintec, o SAP COO Summit 
também é um excelente espaço para fortalecer os laços de colaboração com a 
SAP. “Ao compartilhar nossas experiências em fóruns como esse e acompanhar 
a direção dos produtos de inovação da SAP, podemos continuar fortalecendo o 
relacionamento bem-sucedido que temos com esse importante parceiro e 
co-desenvolver produtos e projetos com eles em favor. de nossos clientes ”, 
disse Xavier Velasco, sócio da Sintec na Colômbia. 

Estar presente em eventos deste porte, de tal relevância para os nossos 
clientes, é um no brainer para a Sintec. Nossa intenção de participar é 
contribuir para a conversa com insumos valiosos, melhores práticas 
identificadas pela nossa experiência e histórias de sucesso construídas com 
nossos clientes. 

Xavier Velasco, sócio da Sintec Consulting na NOLA, comentou que “para 
nós é motivo de orgulho que nossos clientes atinjam seus objetivos e 
posteriormente sejam tomados como exemplo e história de sucesso em 
fóruns tão relevantes quanto o SAP COO”, lembrando que “trabalhar com 
uma empresa com visão clara como a Agripac e a Plastilene facilita muito a 
implementação desse fluxo e, portanto, os resultados são melhores ”. 

¡Entre em contato! 
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.

“Selecione seu consultor bem. Mostre-lhes a 
experiência ”- Jorge Moreno, vice-presidente 
de operações corporativas da Plastilene

NOTA DE IMPRENSA


