
Apesar do ano apresentar 
muitos desafios, devido ao 
cenário político e econômico 
instalados, a Building teve um 
desempenho positivo  e tudo 
isso deve-se ao esforço de 
cada colaborador que colocou 
as suas ideias para fora da 
gaveta e com isso pôde  auxi-
liar para aumentar a agilidade 
dos processos,  com a melho-
ria da qualidade do ambiente  
de trabalho, gerando produti-

vidade e motivação. 

Motivação é algo intrínseco, 
ou seja, está dentro de nós, 
porém fatores externos po-
dem atrapalhar o desempe-
nho dos indivíduos e sabemos 
que o ser humano é movido 
por trocas, sejam materiais ou 

não. 

Um dos destaques é para  a 
área do almoxarifado que 
passou por algumas modifica-
ções na sua organização, com 
a entrada do funcionário  

Jeovan como supervisor de 
almoxarifado, o qual pôde 
coordenar a separação e dis-
posição dos produtos em 
caixas identificadas. Também 
tivemos melhorias nas máqui-
nas que passaram por algumas 
reformas através dos colabo-
radores Cláudio, Valmir e 
Lucivaldo, mais conhecido 

como Marchinha. 

Durante as pesquisas de pós-
vendas, em meio a críticas, 
surgem também elogios e o 
nosso querido e alegre moto-
rista Gelson foi reconhecido 
por um cliente que ficou satis-
feito com o seu desempenho, 
o qual além de ter entregue 
nossas mercadorias, deixou 
um pouco da sua alegria e 

carinho. 

Com o reajuste no quadro de 
funcionários e a entrada do 
cargo de supervisor de ven-
das, o vendedor Paulo teve 
destaque com suas novas 

ideias e organização da equipe 
e fez toda diferença para que 
os números    tivessem um 
equilíbrio, realizando um tra-
balho ativo, através de visitas 
aos clientes, envio de amos-
tras e contato com represen-
tantes, desta forma o proces-
so de fidelização foi consolida-

do mais rápido. 
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Palavra da Diretoria 

"Olá a todos! Incrível, mas já 
se passaram quase 3 anos da 
última edição do JBC! Foi em 
Fevereiro de 2013 que publi-
camos a última edição. E nes-
te período, muita coisa acon-
teceu! Em todos os aspectos! 
O mais marcante tem sido o 
momento econômico que o 
país vem atravessando. Um 
período que não enfrentáva-
mos há bastante tempo, pois 
desta vez, os motivos da crise 
são internos, problemas do 
próprio Brasil. Nas crises 
anteriores, os problemas 
foram ocasionados por fato-
res externos, de outros paí-
ses. Mas agora o problema 
está todo aqui dentro. Sérios 

problemas políticos, corrup-
ção, e má administração são 
alguns dos principais fatores 
que levaram a atual situação. 
O pior de tudo é que nós 
empresários, não temos o que 
fazer, a não ser readequar a 
empresa a esta nova realida-
de. Procuramos cortar o mí-
nimo possível de postos de 
trabalho, mas tem sido inevi-
tável enxugarmos custos. 
Estamos investindo na medida 
do possível em automação e 
melhoria de processos. Po-
rém alguns projetos, como o 
de ampliação do parque in-
dustrial, precisou ser suspen-
so por enquanto. Os recursos 
estão escassos e cumprir com 

os compromissos já existen-
tes, são nossa prioridade. 
Enfim, estamos trabalhando 
duro, buscando novos clientes 
e procurando aumentar o 
relacionamento com os clien-
tes atuais, para assim compen-
sar a brutal queda nas vendas, 
que vem sendo absorvidas 
desde Julho de 2014. Tenho 
certeza que conseguiremos 
passar por este período difícil, 
com muita fé em Deus, muita 
perseverança e muito traba-
lho! Conto com a força de 
todos vocês! Um Natal reple-
to de paz e amor e que em 
2016 todos os sonhos e pro-

jetos se realizem!" 
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NESTA EDIÇÃO: 

O que você quer ver 

por aqui? 

 Saúde: dicas para uma 

alimentação saudável, ativi-

dades físicas recomendadas 

 Lazer: Programas para a 

família, dicas de passeio, 

esportes 

 Building: notícias relaciona-

das a empresa, podendo ter 

dicas para a área profissio-

nal de cada setor 

 Aniversariantes do mês  

 

 

Deixe sua opinião com o  

Alessandro (TI) ou Giselle 

(Marketing) 

 

Estou cheio de energia e 

novidades para contar!  

Vamos lá? 

Jornal Building Conectores 

Está de volta! 



com potência até 100W, em 110V ou 

220V. 

Possuem tampas de acabamento para 
que os parafusos de fixação no supor-
te do teto não fiquem aparentes, sen-
do necessário apenas uma chave de 
fenda ou objeto pontiagudo para retirá

-las durante a insta-

lação. 

Os plafons possuem 
acabamento em alto 
brilho e estão dispo-
níveis nas cores 

branca e preta. 

Afim de atender uma fatia de mercado 
relevante, a B-LUX desenvolveu mais 
uma linha de produtos que é necessá-
ria em todas as obras e com a qualida-

de que todos já conhecem. 

Os plafons B-LUX são produzidos em 
ABS, oferecendo segurança, pois seus 
soquetes são de-
senvolvidos em 
policarbonato, ma-
téria-prima técnica 
que suporta até 
300°C de tempera-

tura. 

Os plafons B-LUX 
suportam lâmpadas 

Este ano também tivemos outros tra-
balhos importantes que foram as cam-
panhas de vendas em potenciais clien-
tes como Comercial Elétrica Arican-
duva, Elbran e Comsil, e o trabalho 
com a promotora Ariele que demons-
trou mais uma vez um ótimo desem-
penho e profissionalismo durante a 
sua atuação representando a Building 
e B-LUX nos pontos de vendas, atra-
vés da exposição dos nossos produtos 
com distribuição de folders e brindes 

e abordagem aos clientes . 

As lojas Elbran e Comsil, empresas 
localizadas na Rua Santa Ifigênia, foram 
beneficiadas pelo trabalho em conjun-
to feito com representante, funcioná-
rios e promotora. O trabalho da pro-
motora foi essencial para fortalecer a 
parceria e a campanha de vendas reali-
zada durante 3 meses nestas duas 
lojas, resultando em um grande suces-
so. 
A promotora Ariele deu suporte nes-

tas duas lojas, durante 3 dias em cada 
e, desde Julho até o começo de Agos-
to, visitou os clientes Comercial Di-
mel, Elétrica Ipojuca, JMC (Matriz e 
Filial), Comercial Elétrica Aricanduva, 
Comercial Elétrica PJ, Elétrica ADR, 
Construluz Itaim Materiais Elétricos e 
Panda Materiais Elétricos. 

Todas estas empresas foram bastante 
receptivas e nos ajudaram com infor-
mações preciosas para melhorarmos 
nosso atendimento e produtos, suge-
rindo novos produtos e participando 

com novas ideias. 

 

conjunto 4x2 estão dispo-

níveis nas cores branca, 

grafite e marrom.  

Possui proteção contra 

curto-circuito e sobrecar-

ga, protegendo os apare-

lhos durante o carrega-

mento. Com garantia ex-

clusiva de 6 anos, esta to-

mada permite o carrega-

mento de diversos apare-

lhos eletrônicos como 

Pensando em atender os usuários de 

modo geral e, principalmente, as cons-

trutoras que poderão usar esta novi-

dade em seus empreendimentos, a B-

LUX lançou a tomada USB em módulo 

ou montada com suporte e placa 4x2 

para embutir na parede. 

O módulo é compatível com as nossas 

linhas Home (de embutir) e Home 

Overlap (de sobrepor), as quais per-

mitem a montagem conforme a neces-

sidade de cada obra. O módulo e o 

celulares, smarthphones, ta-

blets, GPS, câmeras fotográfi-

cas digitais, MP3 Players etc., 

bastando apenas conectar o 

cabo USB destes aparelhos 

nela. A intensidade da corren-

te elétrica que ela suporta é 

até 1A, sendo bivolt automáti-

co e sua instalação é feita do 

mesmo modo que uma toma-

da comum.  

Novidade: Plafons B-LUX 
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Novidade: Tomada USB 

“ Os plafons B-LUX suportam 

lâmpadas com potência até 100W, 

em 110V ou 220V” 
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