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Concluída 1ª fase da
implantação do PCP

ANIVERSARIANTES
SETEMBRO
Eugênio (Qualidade)
Empresa: Builtrade

01/09

Gilberto (Montagem)
Empresa: MNL

01/09

Lucivaldo (Manutenção) 02/09

Empresa: ECM
Paulo (Vendas)
Empresa: Building

05/09

Dário (Injetora)
Empresa: Building

08/09

Douglas (Injetora)
Empresa: Builtrade

14/09

Diogo (Montagem)
Empresa: MNL

16/09

Thiago (Montagem)
Empresa: Building

16/09

Samuel (Injetora)
Empresa: Building

19/09

Denner (Furadeira)
Empresa: MNL

20/09

Elber (Portaria)
Empresa: Building

20/09

Claudinei

27/09

(Ferramentaria)

Empresa: Building
Henrique (Contábil)
Empresa: Building

29/09

Esse mês foi finalizada a primeira fase da implantação do
PCP na produção que começou com o setor de usinagem
e depois foi para os setores
da estamparia, furadeira, rosqueadeira, parafuso finalizando no setor da injetora.
Este primeiro passo
do PCP é referente à
implantação do controle da produção,
através de gráficos
para medir a eficiência de cada área e a
capacidade produtiva.
Através do histórico
será dado início na
sequência ao processo de planejamento
para compra de matérias-primas e manutenção de estoque
mínimo dos itens.
Hoje todos os processos são controla-

dos através de uma programação e a produção diária também é controlada.
O gráfico ao lado é um exemplo dos controles diários
feitos pelo PCP e refere-se ao
controle do processo de injeção. Nele podemos verificar
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que em média temos 74% de
eficiência no processo de
injeção, isso quer dizer que
temos uma margem de 26%
em perda de eficiência, o que
demonstra que há margem
para aumento da eficiência,
gerando produtividade.

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

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

Palavra da Diretoria
Setembro chegou! E conforme comentado na edição
passada, participaremos pela
primeira vez da FICONS!
Trata-se da maior feira de
construção do nordeste,
abrangendo toda região, inclusive os estados do norte do
Brasil.
Um dos principais fatores que
nos motivou a participar da
FICONS, foi o fato de estarmos crescendo na região
nordeste. Apesar de no mercado nordestino a concorrência ser extremamente acirrada por preços, o revendedor
nordestino oferece oportuni-

dade a novas marcas. Basta
ter preço, qualidade e prazo
de entrega ágil. Desta forma,
diferente do restante do Brasil, que muitas vezes mesmo
oferecendo todos estes atrativos, os revendedores não nos
dão oportunidade de entrada,
no nordeste estamos tendo
oportunidade de entrarmos e
crescermos. A participação na
FICONS abrirá mais portas,
pois ainda temos toda Bahia,
Alagoas, Piauí e Rio Grande
do Norte para explorarmos.
Na próxima edição , teremos
matérias especiais da cobertura da FICONS 2018! Até lá!

Valorize sua família!
Você já disse o quanto
você ama alguém hoje?

Mascote Building

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Adelaide Santos de Brito
Adelaide iniciou sua carreira em 01/04/2014
como auxiliar de montagem, no setor de montagem e foi promovida em Março de 2016 para
assistente de embalagem, no mesmo setor, onde
continua até hoje.
Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação!

Adelaide no seu posto de trabalho, no setor de montagem.

Ações promocionais nos pontos de venda
Este mês a Elétrica Área, localizada na
Marginal Tietê, em São Paulo realizou
algumas ações promocionais junto
com os seus parceiros e a Building &
B-LUX esteve presente na loja nos
dias 8 e 11 de agosto, na semana dedicada especialmente para o dia dos
Promotora Tamiris e
representante Flávio
na loja Elétrica ADR

pais.
A promotora Kátia realizou o atendimento aos consumidores que estavam
no local e se interessavam pelos produtos, distribuindo brindes a cada
venda realizada.
Foram distribuídos kits de mochilas e

nécessaires, canetas e bonés.
Dia 23 de agosto foi realizado também
ação promocional com a promotora
Tamiris na loja do cliente Elétrica
ADR Ltda., localizada na Zona Sul de
São Paulo.

Promotora Kátia na loja
Elétrica Área (Marginal)

Partida equilibrada entre os times Building e MLC
O time Building buscou a vitória no
dia 18 de agosto contra o time MLC
no Campo de Futebol do Jd. Janiópolis.
A partida ocorreu a partir das 13h e
desta vez o time Building veio com
mais reforço e foi o melhor jogo até o
momento,

Building começou perdendo de 1x0
depois buscou o empate, mas logo em
seguida o adversário acabou desempatando. No final o time da Building
empatou fechando o placar com 2 x 2.
Os gols do time Building foram marcados pelos colaboradores Washington,
do setor da furadeira, e pelo Jhonath,

do setor da montagem.
A próxima partida está prevista ser
daqui 30 dias aproximadamente e
ainda está em aberto o time adversário, mas quem quiser fazer parte do
time pode procurar o Jorge, do setor
do almoxarifado, para saber maiores
detalhes,

Com uma partida acirrada o time
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