
Os conectores BPE estampa-
dos estão sendo produzidos a 
fim de substituírem os antigos 
conectores BPE usinados os 
quais são utilizados em todos 
os blocos terminais BPE da 
Building, não alterando a sua 
função. Com essa modificação 
o processo de montagem dos 
blocos terminais BPE será 
agilizado, contribuindo assim 
para o aumento da produtivi-
dade, pois serão eliminados 3 
processos: 1° Corte, 2° Furo 

Horizontal e 3° Furo Vertical. 

Com esta nova adoção, o 
conector BPE estampado 
depois de passar pela estam-
paria, passará direto para a 
etapa do rosqueamento inter-
no que é feito automatica-

mente por uma máquina. 

No bloco terminal BM já fo-
ram adotados conectores 
estampados e verificamos a 
sua eficácia. Não temos con-
firmação exata da data, mas 
está prevista a produção des-
te novo conector a partir do 

próximo mês. 

Otimização do processo produtivo  

com os novos conectores BPE estampados 
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Movimente-se de maneira 
espontânea e animada! 

Jornal Building Conectores 

Marcos (furadeira) 

Empresa: Renata 

01/03 

Hélio (injetora) 

Empresa: Builtrade 

04/03 

Marcos (estamparia) 

Empresa: Builtrade 

05/03 

Valdecy (logística) 

Empresa: ECM 

05/03 

Simone (montagem) 

Empresa: MNL 

15/03 
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n° 60 

Selma (RH/DP) 

Empresa: Building 

20/03 

Sandra (limpeza) 

Empresa: Renata 

21/03 

Gelson (logística) 

Empresa: Builtrade 

24/03 

Fábio (montagem) 

Empresa: Builtrade 

30/03 

Alexandre (furadeira) 

Empresa: Renata 

31/03 

  

  

Informativo oficial do GRUPO BUILDING 

Conector BPE 

Bloco Terminal 

BPE 

Conector BM Estampado 

Conector BPE Usinado sem passar 
pela máquina de furo vertical e de 

rosqueamento 

Protótipo Conector BPE Estampado  

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. 

Visite o nosso Blog:  

www.tomadasblux.com.br 

Iniciamos o ano com muitos 
planos e com a intenção de 
expandir mais a nossa divulga-
ção da marca e produtos, 
fortalecendo a nossa parceria 
com os clientes para com isso 
atingirmos os nossos objeti-

vos. 

No dia 26 de Fevereiro foi 
feito um treinamento com 
orientações para os vendedo-
res na matriz da loja JMC, 
situada no Centro da cidade 
de São Paulo. Eles serão in-
centivados durante 3 meses 

para vender nossos produtos.  

http://www.tomadasblux.com.br/
https://twitter.com/blux76
https://www.facebook.com/buildingconectores
http://www.tomadasblux.com.br


do a primeira letra de 5 pala-

vras japonesas que expressam 5 con-

ceitos que são:  utilização, arrumação, 

limpeza, saúde/ higi-

ene e disciplina. O 

cuidado e uso ade-

quado das instala-

ções da empresa 

contribuem para a 

busca de produtivi-

dade, resultados e 

perpetuidade dos 

negócios. Os cola-

boradores devem proteger os bens e 

recursos da Instituição com o mesmo 

cuidado que aplicam ao seu patrimô-

nio pessoal. Manter o local de traba-

lho organizado e limpo é essencial 

para a saúde e também para trazer 

uma imagem profissional ao local. Para 

ajuda-lo nesta tarefa, uma dica é lim-

par e organizar o posto de trabalho de 

tempos em tempos para que não acu-

mule lixo. O ambiente é um fator 

essencial para aumentar o rendimento 

no trabalho, por isso contribua para o 

seu sucesso e da empresa. Se ver um 

lixo no chão, por exemplo, retire-o do 

caminho e jogue-o na lixeira mais 

próxima e caso esteja úmido o chão, 

por conta de chuvas, avise ao respon-

sável da limpeza e evite acidentes. 

A limpeza é algo tão importante que 

faz parte da metodologia 5S, a qual foi 

adotada em várias organizações, e visa 

melhorar a produti-

vidade e o desem-

penho com a me-

lhoria do ambiente 

de trabalho, permi-

tindo maior segu-

rança, clima organi-

zacional e motiva-

ção aos funcioná-

rios, com conse-

quente melhoria da competitividade 

organizacional através da qualidade 

dos produtos ou serviços ofertados. 

O Programa 5S é assim chamado devi-

Nesta  edição o destaque é para 

Samuel de Lima 

 

Samuel iniciou sua carreira na Building em 
17/01/2008 como auxiliar de produção. 
Promovido para o setor da injetora ocupa 
atualmente a função de operador de inje-

tora. 

 

A BUILDING agradece por seu de-
sempenho, perseverança e dedica-

ção! 

almente sofreram reajustes, com mu-

dança de layout,  adotando um tom 

claro na cor de fundo para dar desta-

que aos produtos que possuem cores 

mais escuras como é o caso das cores 

grafite e marrom, da linha Home. 

Também tiveram um aumento de 10 

cm  para que o logo B-LUX seja inse-

rido no topo e seja visualizado em 

todas as faces da peça, fixando mais a 

marca na mente do consumidor. 

Com esses ajustes o tubo de suporte 

ficou praticamente embutido e acredi-

tamos que desta forma minimizará o 

impacto de um antigo problema que 

era a corrosão do mesmo em clientes 

que ficam localizados próximo a mare-

sia. 

Trabalhamos com diversos modelos 

de expositores que são ofertados para 

os clientes a fim de facilitar a exposi-

ção dos nossos produtos nas lojas. 

Dentre estes expositores está o nosso 

totem de balcão que é confeccionado 

aqui na empresa pelo marceneiro 

Cláudio que trabalha em parceria com 

alguns fornecedores nosso para dar o 

acabamento à peça. 

Como são peças personalizadas e com 

encaixes diferenciados costumam 

demorar em torno de 30 dias para 

que sejam finalizadas e enviadas para o 

destino. 

Os totens de balcão são expositores 

versáteis que exploram a visão 360° 

em uma loja, pois são giratórios. Atu-

A  metodologia 5S e a importância da limpeza no ambiente 

de trabalho 

Tempo de Casa 

Ajustes no expositor Totem de Balcão B-LUX 

“Manter o local de trabalho 

organizado e limpo traz uma 

imagem profissional ao local.  ” 

JBC 
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Samuel no seu posto de trabalho, no setor da injetora 

Totem de Balcão B-LUX antigo 

Totem de Balcão B-LUX 2016 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_japonesa

