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Otimize seu tempo e
saia na frente!

ANIVERSARIANTES
FEVEREIRO
Renato (portaria)
Empresa: Building

02/02

Kleber (montagem)
Empresa: MNL

02/02

Jorge (almoxarifado)

03/02

Empresa: Renata
05/02

Ricardo (injetora)
Empresa: Building

13/02

Renata (Vendas)
Empresa: ECM

Eron (furadeira)

15/02

Empresa: Renata

Antonio (estamparia)

16/02

Empresa: Building
Ana Paula (montagem)
Empresa: ECM

17/02

Elisângela (montagem)
Empresa: Builtrade

19/02

Leonardo (furadeira)

19/02

Empresa: ECM

Gustavo (injetora)

21/02

Empresa: Builtrade

Wilian (furadeira)

21/02

Empresa: ECM
Harrison (ferramentaria)
Empresa: Builtrade

25/02

Angélica (montagem)

27/02

O que mais a gente ouve das
pessoas é “Não tenho tempo!”. Como disse o poeta
Cazuza “o tempo não para” e
como Jim Rohn alertou “O
tempo é mais precioso que
o dinheiro. Você pode conseguir
mais dinheiro, mas não pode
ganhar mais tempo.”
O tempo passou e o jornal
JBC voltou!
Diante da potencial equipe
que temos estamos esperançosos de que este ano será
melhor do que o anterior.
Não queremos que você se
renda à crise, mesmo porque
ela irá passar e com planejamento e trabalho veremos
bons resultados.
Robson Profeta diz que o
termo “crise”, do Latim Crisis, significa “ato de separar,
decisão, julgamento, evento,
momento decisivo”. Por outro lado, temos o termo
“oportunidade”, que é des-

crito como uma circunstância
ou conjunto de circunstâncias
propícias para que algo aconteça. Se esses dois termos
forem avaliados, é possível
perceber que eles se completam, e não se invalidam.
Esses termos precisam ser
analisados para que as pessoas
estendam sua consciência
financeira, e entendam quais
investimentos e gastos podem
ser considerados adequados
para suas presentes situações
ou não.
Com todas as incertezas da
atual economia, fica difícil
saber, com toda a certeza,
como utilizar bem seu dinheiro, não ficando no vermelho e
ainda sobrando alguma quantia, que pode ser poupada
para o futuro.
Afim de ajudar a todos neste
momento, estaremos aproveitando as pesquisas realizadas
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internamente com os colaboradores e publicando aqui, no
nosso blog e outras redes
sociais conteúdos diversos
que ajudem a todos a ter uma
vida mais equilibrada, para ter
tempo e disposição para realizar todas as atividades com a
mesma alegria e importância
que merecem.
Visite nosso blog e veja a
matéria “Como transformar crise em oportunidade” e “10 modos de se
organizar”
A chave do sucesso
é a perseverança!

Mascote Building

Empresa: ECM

Participe do jornal!
Se tiver algum material que
acha interesse aparecer no
jornal procure o Alessandro
(TI) ou Giselle (Marketing).
O jornal é de todos nós!
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais abaixo.

Palavra da Diretoria
Iniciamos 2016 com muitos
planos em mente! Precisamos
reverter o quadro enfrentado
em 2015. Já na primeira semana de Janeiro, começamos a
traçar as metas para este ano.
Na nossa primeira reunião
com os representantes, estabelecemos que precisaremos
aumentar nossa participação
nos mercados de atacado e
distribuição. Para isto, criaremos estratégias comerciais
atraentes e diferenciadas, para

que tenhamos a oportunidade
de entrar nesse mercado
extremamente competitivo.
Estamos também trabalhando
forte na reconquista de clientes perdidos, quer seja por
preço ou qualidade. Diante da
alta do dólar, muitos clientes
que estavam importando conectores passaram a reconsiderar a possibilidade de voltar
a comprar no mercado nacional, pois já não é mais tão

atrativo importar. E aí nós
temos que entrar com força
total para reconquistá-los!
Portanto 2016 promete! Ao
menos para a BUILDING e BLUX não vamos deixar sermos tomados pelo negativismo! Vamos em frente, buscar
novos mercados e novos
clientes! Temos muito para
explorar e este é nosso combustível!
Feliz 2016 para todos e mãos
à obra!

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Carlos Antonio da Cruz
Carlos iniciou sua carreira na Builtrade em
01/10/2007 como auxiliar de produção e
foi promovido 1° para o setor de torno
como operador de torno automático e
depois para o setor da injetora ocupando
atualmente a função de operador de injetora.
Já representou a empresa 2 vezes para
assuntos relacionados a CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes).
A BUILTRADE agradece por seu
desempenho, perseverança e dedicação!

Carlos no seu posto de trabalho, no setor da injetora

Como lidar com maior carga de trabalho sem perder a
produtividade
Estamos passando por um momento
discutir com seu gestor quais as priono qual muitas equipes estão sendo
ridades do trabalho e alinhar as expecreduzidas, os profissionais estão assutativas de resultados com ele. Planejamindo novas ativimento também é
dades. Por isso,
essencial e deve
cada vez mais a
considerar o médio
“a habilidade de ser multitarefa
habilidade de ser
e curto prazo. Orgase torna importante para as
multitarefa se torna
nizar a agenda semaimportante para as
nal e diária também
empresas e para sua
empresas e para
é uma atitude que
competitividade como profissional” ajuda na produtividasua competitividade
como profissional.
de. Ser realista nesse
Então, o que fazer
planejamento tampara manter a qualidade e a produtivibém. Não adianta prever que vai realidade? Em primeiro lugar, é importante
zar mais atividades do que o seu tem-

po permite. É preciso, ainda, sinalizar
com certa antecedência quando perceber que não vai conseguir dar conta
de uma demanda, e já propor alternativas de solução para evitar o atraso.
Pedir apoio e ser solidário com os
colegas, criando uma rede de cooperação na equipe, pode ser um caminho
para garantir o cumprimento dos prazos. Por fim, tenha o hábito de sempre
revisar seus trabalhos antes de finalizálos ou encaminhar ao gestor. Isso
ajuda a evitar possíveis erros que poderão trazer um retrabalho no futuro.

Relembrando as festas de final de ano
No mês passado foram realizados dois
encontros especiais no refeitório do
GRUPO BUILDING, um foi o café da
tarde fornecido pela empresa e o
outro foi o café da manhã organizado
pelos próprios colaboradores, os
quais tiveram um tempo a mais liberado no horário habitual de café para
poderem interagir com pessoas de
diferentes setores, compartilhar alguns momentos de descontração e
desfrutar de comidas saborosas.
Cada funcionário trouxe um alimento
ou bebida, além de materiais descartáveis. Parabéns mais uma vez pelo trabalho em equipe e pela organização!
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Café da manhã no refeitório do
Grupo Building - 18/12/15
Café da tarde no refeitório do
Grupo Building - 11/12/15
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