
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você está recebendo a 2ª Edição do “Você Faz”. Nesta edição, precisamos que você leia e 
reflita em cada linha. Mas, com uma novidade. Você pensa que só você deve ouvir? 

 
Queremos ser um bom ouvinte e agregador. Leia e descubra. 

 
 

Na última edição, iniciamos falando sobre o seu 

“Comprometimento”. Nesta edição do “Você Faz”, 

entrevistamos o Sr. Carlos Fernando de Abreu, Diretor 

Executivo Comercial que frisou sobre os conceitos 

abordados em nosso último informativo, onde afirma que 

“uma empresa é constituída de pessoas para pessoas e que 

o sucesso desta relação está justamente na constituição de 

uma equipe de alto desempenho, comprometida com a 

geração de riqueza em cada contato interpessoal.” 

Acompanhe alguns trechos da entrevista: 

Qual a opinião do nome “Projeto Comprometimento”? 

C.F.A: O nosso projeto comprometimento tem exatamente 

este nome, para que cada um de nós, lembre do 

compromisso de que uma equipe de alto desempenho, é o 

que garante resultados com padrão de excelência, 

superação, exceder no atendimento às necessidades de 

clientes internos e externos. 

O que depende o Projeto? 
 
C.F.A: Estamos trabalhando na construção de uma empresa única, capaz de garantir geração de 

riqueza e sustentabilidade para uma comunidade, por muitos anos, utilizando-se das melhores 

ferramentas disponíveis na atualidade, contudo, o resultado final já sabemos que não depende 

somente das ferramentas, mas sim, do modelo mental de nossos colaboradores e líderes. 

O que devemos estar sempre atentos no Projeto? 
 
C.F.A: Parece impossível trabalhar muitas frentes ao mesmo tempo, mas não podemos esquecer 

que a excelência do trabalho sobre a ferramenta, depende diretamente da excelência na 

educação, do colaborador usuário. Hoje temos disponível na empresa, o melhor das duas frentes 

de trabalho, que não devem concorrer, e sim, construírem juntas, as transformações necessárias 

em nosso modelo mental, isto é, estamos falando do Projeto Comprometimento e do programa 

de educação de líderes e colaboradores, já em curso, na empresa. 
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Alinhando o conceito de “Comprometimento” 
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Segundo o dicionário Aurélio, o verbo "engajar" tem 
origem francesa “engager” e significa:  
 
1. Aliciar para o serviço pessoal ou para a emigração;  
2. Filiar-se a uma linha ideológica, filosófica ou outra;  
3. Bater-se por ela; pôr-se a serviço de uma idéia, de 
uma causa, de uma coisa;  
4. Empenhar-se em dada atividade ou 
empreendimento.  
 
O que é essencial para o engajamento?  
O ponto inicial é sua iniciativa e depende 
exclusivamente de você. Em leituras através dos 
meios de comunicação, na maioria, nos impactamos 
com pesquisas e em uma delas publicada pela 
Gallup em 2002, nos Estados Unidos, foi 
demonstrado que empregados engajados são mais 
produtivos. A pesquisa também comprova que eles 
são mais lucrativos, mais focados e mais seguros. 
 
O Projeto Comprometimento depende desta sua iniciativa, com seu aumento de 
produtividade, utilizando o seu tempo corretamente, respeitando os agendamentos entre 
outros. 
 
Precisamos que, em equipe, caminhemos sempre juntos, com engajamento, um clima 
agradável e saudável. Temos um longo caminho pela frente. 
 
 
 

Pare e pense. Toda busca por qualquer objetivo tem a visão para o seu benefício, não é? 

Então, conheça agora quais são os benefícios esperados no Projeto: 

• Redução e eliminação das soluções satélites, visando cada vez mais à integração dos 

processos, para um melhor atendimento às necessidades do negócio; 

• Padronização de informações, visando melhorar os processos de integração entre 

empresas da área química e consolidação na apuração dos resultados; 

• Obter informações gerenciais integradas e confiáveis, visando uma melhor gestão do 
negócio; 

• Melhoria dos processos organizacionais das áreas operacionais; 
• Redução de custos pela otimização de controles e racionalização das operações; 
• Disponibilização de recursos hoje direcionados para atividades operacionais, para a 

realização de análises críticas de resultados, viabilizada pela automação de processos 
e rotinas padrões. 

Observou? Estamos voltados para o crescimento e reconhecimento no mercado.   

 

 

Falando com você: Engajamento. Essa é a palavra! 

 

Quais os benefícios do Projeto Comprometimento? 



 

 

 

 

 

Ao receber o e-mail do “Você Faz”, têm duas pessoas que já passaram por você no espaço do 

Projeto Comprometimento. Mas, o que isso importa? 

Se você reclama que você não tem atenção, que ninguém responde suas dúvidas. Isto agora 

tem fim. Queremos ser seu ouvinte! 

No horário das 12h00 às 12h30 todos os dias, o Mauro Pozzan e Luiz Alberto Nunes 

Moreira estarão ao lado do telefone, esperando a sua ligação para lhe ajudar a compreender 

o que é o SAP, o Projeto Comprometimento e como você pode nos ajudar nesta caminhada. 

Ligue! Ramal 5918 para o Mauro Pozzan e 5904 para o Luiz Moreira. 

 

Na última edição, destacamos o conhecer e o saber de nossa caminhada. Então, vamos 

relembrar... 

 

 

 

 

 

 

Estamos no “Business Blueprint”. Conhecendo a organização, processos e negócios e 

desenhar conceitualmente (Cenários, Processos e Atividades) a empresa a levantar “gaps” e 

emitir o “businessprint”. 

 

Prometemos e cumprimos. Acompanhe mais vocábulos do Projeto Comprometimento. 

SD: 
O SAP SD contempla  o atendimento ao fluxo de vendas, desde a pré-venda passando pela 
recepção dos pedidos, expedição e faturamento. 
 
QM: 
Com as funções do módulo de Gerenciamento de Qualidade (QM), você poderá implementar 
os mais importantes elementos do sistema da qualidade como especificado na ISO9000. 
Estas funções são complementadas através de outras aplicações integradas do sistema SAP 
(tais como MM, SD, PP).  
 
FI: 
O componente de aplicação Contabilidade financeira (FI) atende todas as exigências 
internacionais que devem ser seguidas para o departamento de contabilidade financeira de 
uma organização.  
 

Você conhece o Mauro e o Luiz?? 

Visualizando a nossa trajetória. 

 

O vocabulário do SAP 


