Conheça o nosso Case Study da

perinity.com

Empresa líder no mercado de sementes na
China, temos orgulho de carregar em nossa
marca o nome de Yuan LongPing, o principal
pesquisador chinês na área de genética de
plantas e o pai do arroz híbrido.
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A

LongPing

está

no

Brasil

desde

dezembro de 2017 e tem como objetivo
alcançar a liderança no segmento de
híbridos de milho no país, promovendo o
progresso da indústria de sementes e
beneficiando a população mundial.

Quais eram as principais dificuldades
e entraves que fizeram a empresa
buscar uma ferramenta de GRC no
mercado?
Principalmente entender características de riscos
e controles inerentes ao nosso negócio. Nosso
processo ainda não era automatizado, como na
maioria das empresas antes das soluções GRC, e
avaliamos que essa desvantagem se tornaria,
eventualmente,

insustentável

conforme

a

evolução da companhia. Foi aí que fomos atrás

Nosso

de

de uma solução viável e compatível com nosso

investimentos constantes e permanentes

modelo de negócio e nos deparamos com a

em pesquisa e tecnologia, inclui híbridos

Perinity. Nos atraímos pela solução, mas

que

portfólio,

oferecem

resultado

estabilidade

e

alto

potencial produtivo atendendo com
agilidade as necessidades do agricultor.

também pela implantação, que foi 100%
remota. Foi aí que decidimos dar uma chance
à ferramenta e não nos arrependemos."
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Quais as principais
características que levaram
a empresa a escolher a
solução da Perinity GRC?

A rapidez na implementação e o suporte
técnico da empresa. Não só demoramos pouco
tempo para implantar a solução, como também

perinity.com

Quais pontos podemos aperfeiçoar
em nosso processo para melhor
atendê-los?
Atendeu

perfeitamente

nossas

necessidades, precisávamos de agilidade e
precisão para a solução do nosso negócio e
foi exatamente isso que a Perinity nos
ofereceu e continua oferecendo até hoje.

sempre tivemos a Perinity disponível para nos
auxiliar

com

as

dúvidas

técnicas

que

eventualmente tivemos.

Uma empresa ágil e muito prestativa,
por isso escolhemos a solução da
Perinity.

Leandro César Pinto

Internal Control, Audit and Compliance Leader

Como você descreveria nosso processo
de Implantação da solução?
Atendeu

perfeitamente

nossas

necessidades,

Em uma escala de 0 a 10, o quanto
você recomendaria o software
Perinity GRC para um amigo, colega
ou para outra empresa. Por quê?
Particularmente, a nota seria 9, porque
vocês sempre estão de prontidão para
nos atender.

Se fosse para resumir em uma frase,
como você descreveria a solução da
Perinity?
Parceria e rapidez nas soluções.

precisávamos de agilidade e precisão para a
solução do nosso negócio e foi exatamente isso
que a Perinity nos ofereceu e continua oferecendo
até hoje.

São Paulo

perinity.com

Av. das Nações Unidas, 12901
Cidade Monções - São Paulo
SP - 04578-91011º Andar

www.perinity.com
contato@perinity.com
Fone: +55 11 2369 2500

