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Implantação de PCP contribuirá para obter maior controle

ANIVERSARIANTES
JUNHO
André (Expedição)

01/06

Empresa: Building

Jecival (Montagem)

03/06

Empresa: MNL

Rogério (Montagem)

07/06

Empresa: ECM

Vera (Montagem)

08/06

Empresa: Builtrade
Luan Cleyton (Montagem)

10/06

Empresa: ECM

Deivid (Montagem)

12/06

Empresa: MNL

Andréia (Montagem)

25/06

Empresa: ECM

Márcia (Faturamento) 26/06
Empresa: Building

Visite o nosso Blog:
www.tomadasblux.com.br

Participe do jornal!
Nascimento de filho, casamento
e outros assuntos também podem ser compartilhados aqui
com seus colegas! Procure o
Alessandro (TI), Daiana (RH) ou
a Giselle (Marketing).
O jornal é de todos nós!

Os setores de produção e
logística são fundamentais em
uma empresa. É por meio
desses departamentos que a
empresa pode conseguir mais
qualidade, agilidade e economia em seus processos, obtendo vantagem competitiva e
a melhor ferramenta para isso
é o PCP.
PCP é a sigla para Planejamento e Controle de Produção,
ou seja, o sistema de gerenciamento de recursos operacionais de uma empresa, que
engloba todas as atividades
relacionadas ao processo de
produção e a consolidação de
todas essas informações relativas ao mesmo. O
gestor dessa atividade deve
estar constantemente em
contato com outros setores
da administração da empresa,
pois, juntos, poderão traçar
estratégias precisas e direcionar investimentos. O PCP
está sendo implementado em

Tarcísio - Analista de PCP
demais serviços ligados à sua
logística. Outra tarefa do
profissional de PCP é programar e listar os recursos e o
tempo necessários para cumprir metas de produção a
curto prazo e, até mesmo,
diariamente. É o profissional
de PCP que define como a
fábrica vai operar no dia a dia.

Building & B-Lux distribui tabelas da Copa do Mundo 2018!
A Copa do Mundo de 2018 é
um torneio internacional de
futebol masculino organizado
pela Federação Internacional
de Futebol (FIFA). Com onze
cidades-sede, o campeonato
será disputado entre 14 de
junho e 15 de julho, na Rússia.

Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais abaixo.

O primeiro jogo será entre a
Rússia e a França,

Visite o nosso Blog:

Para acompanhar todos os
jogos a Building & B-Lux produziu tabelas da Copa, com as

www.tomadasblux.com.br

conjunto com o setor da
qualidade na Building & B-Lux
e o responsável será o Tarcísio Rodrigues de Souza, o
qual terá uma visão sistêmica
de toda a cadeia logística. Ele
saberá tudo sobre a rotina
produtiva, sobre as matériasprimas, sobre os equipamentos produtivos, rendimento
de maquinários e gargalos do
sistema de produção.
A rotina no PCP está diretamente ligada à outras funções
estratégicas muito importantes. A previsão da demanda é
uma delas. A partir dessa
previsão, é possível programar a compra de insumos,
gastos e a mão de obra necessária para atender à produção. O planejamento da demanda também envolve muitas outras coisas, como a
contratação (ou demissão) de
pessoas, uso de horas-extras
e subcontratação, além dos
contratos de fornecimento e

datas e horários de cada jogo,
e distribuiu para os clientes,
através dos representantes.
Os colaboradores poderão
retirar a sua tabela da Copa

no dia 05/06/18 com a Daiana,
do setor do RH.
Seja sempre gentil
com as pessoas!

A seleção brasileira vai estrear no dia 17 de Junho, às 15h,
contra a Suíça, na cidade de
Rostov.

Mascote Building

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Gustavo Henrique Monteiro da
Silva
Gustavo iniciou sua carreira em
09/12/2013 como operador de injetora “C”, no setor da injetora, e foi
promovido para operador de injetora
“B” em Março de 2015 onde continua
até hoje.
Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação!

Gustavo no seu posto de trabalho, no setor da injetora.

Time da Building recruta colaboradores para nova partida de futebol
O time da Building está escalado para
mais uma partida de futebol de campo
contra o time Panela Futebol e Cachaça, da Caixa d’Água
O time da Building já tem 18 colaboradores confirmados, mas quem quiser
participar pode procurar o Jorge, do
setor do almoxarifado.
A participação é gratuita e os jogadores receberão o uniforme da Building
durante a partida.
A data da partida ainda está em aberto, mas está prevista ocorrer no começo de Junho, no campo do Parque
Ecológico.
Uma ótima oportunidade para aliviar o
estresse, interagir com os colegas de
trabalho e se divertir!

Relembrando: Time Building, em 2014, na 6ª Copa de Futebol dos Metalúrgicos

Novos Colaboradores
Elber de Souza Rafael, Danilo Oliveira Santos e Tarcísio Rodrigues
de Souza são os novos colaboradores do quadro da Building e da
ECM.
Elber iniciou sua atuação na portaria, como porteiro.
Danilo está no setor da furadeira como auxiliar de produção.
Tarcísio está no setor de logística como analista de PCP.
Sejam bem-vindos e desejamos muito sucesso!
Da esquerda para a direita: Elber, Danilo e Tarcísio
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