
 

 Santiago, 11 de novembro de 2022 

Transformação Organizacional na Área de Procurement 

Estimado Fornecedor,  

Temos o prazer de compartilhar informações sobre o processo de transformação da área de Procurement, iniciado 2021, com a 

implantação de iniciativas estratégicas e tácticas que buscam otimizar nossa competitividade de forma sustentável através do 

fortalecimento da cadeia de abastecimento, geração de valor compartido, excelência operativa, proximidade ao cliente interno e 

desenvolvimento de fornecedores locais e regionais.  

Este proceso, involucra un profundo cambio en la estructura y forma de trabajo del área, pasando de una gestión de compras por 

tipo de negocio a una gestión de compras por Categorías Transversales - que permite mayores sinergias, economías de escala y 

alta especialización al servicio de la continuidad operacional. 

A nova estrutura de gestão transversal de compras, se consolidará da seguinte forma: 

● Gerencia de Compras de Materiais e Repostos mais Serviços de Manutenção liderada por Alejandro Devoto 

(alejandro.devoto@cmpcrs.com.br) 

● Gerencias de Compras de Serviços Florestais, liderada interinamente por Alejandro Devoto 

(alejandro.devoto@cmpcrs.com.br) 

● Gerencia de Compras de Serviços Indiretos e Logísticos, liderada por Jorge Casanova (jorge.casanova@cmpc.com) 

● Gerencia de Compras de Insumos, Químicos, Papéis e Filiais Estrangeiras Sack Kraft liderada por Frederico Dorado 

(frederico.dorado@cmpcrs.com.br) 

● Gerencia de Compras de Projetos Capex, liderada por Fernando Purves (fernando.purves@cmpcrs.com) 

● Subgerencia de Compras Serviços TI liderada por Alan Lopez (alan.lopez@cmpc.cl) 

● Gerencia Compras Ásia, liderada por Fernando Deng (fernando.deng@cmpc.cl) 

Adicionalmente e como áreas transversais de Procurement: 

● Gerencia de Relacionamento Estratégico com Fornecedores, Centro de Excelência e Administração de Contratos, 

liderada por Santiago Marín (santiago.marin@cmpc.cl) 

● Gerencia de Logística e Armazenagem, liderada por Luis Rodríguez (luis.rodriguez@cmpc.cl) 

Estamos seguros que estas mudanças são necessárias, estão alinhadas as melhores práticas do mercado e apalancam os desafiantes 

objetivos da companhia. 

Contamos com a habitual colaboração de todos os nossos fornecedores em apoiar esta etapa de transição para lograr a 

consolidação deste novo modelo de maneira exitosa.  

Cordialmente, 

 

Edvaldo Crepaldi 

Chief Procurement Officer CMPC 


