
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, 

Você está recebendo o informativo VOCÊ FAZ um canal de comunicação exclusivo do 

Projeto Comprometimento SAP da Área Química do Grupo Formitex. 

Agora é hora de você parar o que está fazendo, pois temos muito para falar com você. 

 

Com o que ou com quem estamos realmente comprometidos? Tentar responder pode ser 
fácil, pode ser difícil, pode ser complexo ou pode fazer com que você não queira mais ler 
mais o texto.  
 
Existe uma dificuldade crescente em encontrar pessoas comprometidas com algo ou alguma 
coisa voltada para o comum.  
 
Com base nessa questão não podemos esquecer que “empresas” são obras de ficção, pois 
Pessoa Jurídica só existe para as leis e para a burocracia, o que realmente existe são grupos 
de pessoas divididas de forma organizada, lideradas normalmente por um grupo restrito de 
indivíduos que determinam todas as normas e procedimentos que devem ser adotadas.  
 
Portanto, uma empresa nada mais é que um 
grupo de pessoas que se unem por um 
ideal comum.   
 
A partir deste ponto você já pode 
compreender de “como você é importante”.  
 
Estamos entrando em uma nova fase, esta 
de extrema importância para a empresa e 
para o seu grupo de pessoas, a implantação 
de um grande sistema integrado. Mas 
antes de você começar a se movimentar 
você realmente precisa ter o senso de 
comprometimento e é você quem faz. 
 
 
Acredite, reflita, mude. A implantação deste sistema nada mais é que uma forma de 
crescimento da organização e uma aprendizagem a todos os seus colaboradores em uma 
das maiores ferramentas em constante crescimento em todo o mercado globalizado. 
 
Abrace esta idéia. Fale para todos que você está COMPROMETIDO com o Projeto. Que o 
COMPROMETIMENTO É VOCÊ QUEM FAZ. A partir de então, sucesso garantido. Boa Sorte. 
 
 

Você sabe o que é comprometimento? 

FABIOLA PAULINO (CONSULTORA) E FABIANA SALVIATTI 

(VENDAS EXTERNA), EXEMPLO DE COMPROMETIMENTO  
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Mal começou o Projeto Comprometimento e 
você já se deparou com um monte de siglas que 
você nem imagina o que significa. Nós vamos te 
ajudar. 

Os principais módulos do Sistema SAP são: 
Módulo Contabilidade Financeira, Módulo 
Controlling, Módulo Gestão de Materiais, Módulo 
de Vendas e Distribuição e Módulo Planejamento 
de Produção.  

Na área financeira, o módulo FI proporciona uma 
visão completa das funções contábeis e 
financeiras, incluindo um amplo sistema de 
informação e de geração de relatórios para 
facilitar a tomada de decisão. 

O módulo CO (Controlling) é utilizado para apresentar a estrutura de custos e os fatores 
que a influenciam, o que é comumente conhecido como contabilidade interna das 
empresas. 

O módulo MM (Gestão de Materiais) engloba todas as atividades de aquisição e controle 
de inventários. 

O módulo PP (Planejamento da Produção) engloba as diferentes tarefas e metodologias 
utilizadas no processo de produção. SD (Vendas e Distribuição) é o módulo comercial. 

Abaixo os módulos do SAP que fazem parte do Projeto Comprometimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viu, a partir de agora vai ser sempre assim. O seu vocabulário será diferente. Na próxima 
edição conheça mais destes vocábulos. 

O vocabulário do SAP 

 

BARBARA CAPRISTA (RECEPÇÃO) – TODOS OS 

COLABORADORES FAZEM PARTE DESTE PROJETO 

 



 

 

 

 

 

Nada como caminhar e saber para onde estamos indo. ...No Projeto Comprometimento 
temos um longo caminho pela frente. Você saberá por aqui todos os nossos passos até o GO 

LIVE, o nosso objetivo. 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos da fase 2 são conhecer a Organização e os Processos de Negócios, Desenhar 

Conceitualmente (Cenários, Processos e Atividades) a empresa e levantar “gaps” e emitir o 

“business print”. 

 

A primeira entrevista do VOCÊ FAZ será com Esperança da Costa Alves, Gerente de 

Mercado, que está à frente dos módulos CRM (Relacionamentos com Clientes) e SD 

(Processos Comerciais e Faturamento) que estão na fase de levantamento de dados e 

desenhando os processos. 

Esperança afirma que “existe muitas expectativas 

com o projeto, pois a área Comercial trabalha hoje 

com a interface de muitos sistemas e com a 

integração do SAP facilitará muito a gestão 

comercial. Todos da equipe têm como visão, na 

construção do sistema, melhorar e aperfeiçoar os 

processos atuando de forma que melhorem ainda 

mais os serviços prestados a nossos clientes em prol 

dos resultados da companhia.” 

 

Perguntado a Esperança sobre qual a mensagem a todos os envolvidos no Projeto, afirma 

que “o comprometimento e a superação são as bases para o sucesso do Projeto”. 

 

 

 

 

 

Conheça toda a nossa trajetória 

Entrevista VOCÊ FAZ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerramos esta primeira edição com uma foto de boa parte da equipe atuante no Projeto 
Comprometimento SAP na Unidade Bandeirante Brazmo na Barra Funda/SP com uma 

mensagem de boa sorte nesta empreitada. Até a próxima edição. Colabore sempre conosco 

por que você faz este canal de comunicação. 

 

 

Além de você receber este Informe, você pode acessar na Intranet através do endereço 

http://10.100.11.213/projetosap/index.aspx para conferir o que está acontecendo com o 

Projeto. 

Queremos você sempre bem informado! 

 

Trabalhando em equipe 

 

Sempre informado 


