New Customer Snapshot

A Química Amparo selecionou Infor Sales
and Operations Planning (S&OP) para
aumentar presença no mercado
Caso
•

Otimizar os processos de vendas e operações da
Química Amparo.

•

Sincronizar oferta e demanda nas quatro fábricas
da empresa.

•

Atender às demandas de clientes.

Dados

Por que Infor?

Produto: Infor Sales & Operations Planning
Indústria: Bens de Consumo
País: Brazil

•

O Infor® Sales & Operations Planning foi selecionado por
meio de um processo de seleção minucioso, e a solução
atendeu plenamente às necessidades de negócios da
Química Amparo.

•

A Química Amparo escolheu a Infor principalmente pela
forte base de clientes no Brasil, bem como experiência local
e referências de clientes locais.

•

O Infor Sales & Operations Planning otimizará os processos
de vendas e operações da Química Amparo, ajudando no
sequenciamento das demandas e necessidades das
quatro fábricas.

“A Química Amparo escolheu o Infor Sales
and Operations Planning (S&OP) para unir
o plano operacional ao plano de negócios
estratégicos com objetivo de obter uma visão
integrada de demanda, abastecimento e
finanças para auxiliar no planejamento de
negócios.”
—Andre Miyajima, Business Consultant,
Infor

Sobre a Química Amparo
A Química Amparo é uma empresa
100% brasileira que exporta para mais de
20 países da América Latina, Ásia, África e
Oriente Médio. Fundada em 1950, a empresa
tem hoje mais de 3 mil funcionários.
Visite: www.ype.ind.br.

“O Infor Sales & Operations Planning ajuda empresas como
Química Amparo a otimizar seus processos de negócio para
aprimorar o plano estratégico e a execução operacional,
a fim de ter operações mais eficientes."
—Andre Miyajima, Business Consultant,
Infor
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