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Cadeias de fornecimento mais inteligentes
conduzem à eficiência, agilidade e resiliência
Fluxos de trabalho inteligentes reconfiguram cadeias de fornecimento
modernas, eliminando silos para superar desafios e criar novas realidades
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Q: Como será a cadeia de fornecimento do futuro?
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