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Quando convidado para trabalhar na Triunfo vindo do merca-

do financeiro, em 2001, com o objetivo de fomentar investi-

mentos para nosso terminal, identifiquei o alto potencial da 

empresa. Não só pelo seu porte e capacidade, mas também 

pelas conquistas operacionais que já haviam sido realizadas.  

Quando observamos que, dentre inúmeras empresas que 

existiam no mercado, hoje somente poucas ainda se mantêm 

sólidas, vejo que a decisão tomada foi a mais acertada possí-

vel. 

Ao longo de minha jornada, identifiquei que as conquistas, em 

sua grande parte, devem-se aos profissionais que trabalham 

na Triunfo. A dedicação, o empenho e, principalmente, a mo-

tivação de cada um para enfrentar desafios fortaleceram os 

nossos alicerces, proporcionando uma base sólida para as 

mudanças que hoje observamos para melhor adequação ao 

mercado. 

O reconhecimento dessas conquistas se reflete na renovação 

de nosso contrato de arrendamento, por mais 20 anos no Por-

to do Rio de Janeiro, onde, de forma inovadora, nos compro-

metemos, mesmo sem conseguirmos prever o futuro, a reali-

zar grandes investimentos em nosso terminal, que além da 

possibilidade de gerar novos negócios, preserva a competiti-

vidade, o crescimento e a confiança de nossos clientes. 

Hoje, observamos uma mudança significativa na forma de 

gestão de nossa empresa e, mais uma vez, a participação ativa 

de nossos funcionários faz toda diferença. Nosso foco tem sido na padronização de nossas atividades, formação da nossa 

força de trabalho e conscientização quanto a sua segurança e saúde em nossas operações. 

Assim, a padronização de nossa empresa nos auxiliará na realização do planejamento de longo prazo, na redução de custos 

e no planejamento orçamentário, fazendo com que possamos administrar os recursos sem comprometer a operacionalidade 

de nossa empresa. 

Esse desafio me traz grande satisfação pois, vindo da área financeira, participarei ativamente deste novo momento da Triun-

fo. 

Neste foco, também destaco a nossa determinação em obtermos o Acidente Zero. Para nós, alcançar esse objetivo é levar 

para nossos funcionários e familiares a certeza de que não poupamos esforços e nem investimentos quanto a segurança da 

nossa maior riqueza: vocês.  

E para conseguirmos alcançar essa meta, contamos com a participação de todos quanto ao uso correto dos procedimentos e 

ferramentas de SMS, tais como APR´s, AST, Analises de riscos e etc.  

Sempre que houver dúvidas quanto a sua atividade, procure sempre seu imediato superior para que ele possa dar a orienta-

ção necessária. NA DÚVIDA, PARE! 

Para nós, você é a peça fundamental na base de nossa empresa. Contamos com todos para que as conquistas continuem e 

sejam perpetuados nossos postos de trabalho, que é o fato gerador de nossas vidas. Sua família sempre estará esperando 

seu retorno do trabalho e nós não mediremos esforços para atender a essa aspiração. 

Hamilton Guimarães 

Diretor Financeiro 
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Quer escrever pa-

ra nossa revista? 

 

Com produção tri-

mestral, sempre 

após a divulgação 

de uma edição, co-

meçamos a receber 

o conteúdo para a 

próxima triagem. 

Para fazer parte 

deste projeto, é 

simples: escreva 

sua matéria e envie 

para comunica-

cao@triunfologisti

ca.com.br, junto 

com foto e nome do 

autor. 

 

Ficaremos felizes 

em ver você por 

aqui! 



 

Da emissão a renovação, tudo que você precisa saber do processo! 

PERMISSÃO DE ACESSO PORTUÁRIO 

A permissão de entrada no porto é um instrumento 

primordial na segurança portuária, sendo assim todos 

os colaboradores precisam estar atentos a esse pro-

cesso. Solicitar a primeira permissão anual é função do 

Departamento Pessoal, assim que o colaborador é 

contratado para integrar o quadro de funcionários da 

Triunfo.  

Porém a responsabilidade de solicitar a renovação de 

ano em ano fica a cargo do próprio colaborador. É 

preciso ficar atento ao prazo de validade da mesma, 

que se encontra na parte de trás do documento. 

É imprescindível que todos os colaboradores conhe-

çam o processo para que assim solicitem suas permis-

sões dentro do prazo com a certeza de que não estará 

vencida antes que a nova fique pronta. Por isso é ne-

cessário o treinamento através da POP 018 -  Solicita-

ções de Permissões de Acesso ao Porto do Rio de Ja-

neiro, que é inerente a todos os colaboradores de to-

das as funções e setores. 

Vale ressaltar que a permissão portuária ou autoriza-

ção de acesso, é pessoal e intransferível de forma que 

todos devem se responsabilizar por sua preservação e 

integridade. Cabe ao colaborador que perder, danificar ou for 

roubado fazer o boletim de ocorrência para assim solicitar uma 

2º via.   

A empresa conta com um setor de permissão para orientar to-

dos os colaboradores que precisem de ajuda com a documen-

tação exigida para renovar sua autorização de acesso, é impor-

tante informar que a entrega dos documentos e a retirada da 

permissão atualizada deve ser feita diretamente no setor, em 

horário administrativo (segunda à quinta 07h às 17h e sexta 07h 

às 16h) e pelo próprio colaborador. 

Ao longo dos anos que a Triunfo opera dentro do porto do Rio 

de Janeiro, o processo de solicitar permissão mudou inúmeras 

vezes, por isso é fundamental que todos os colaboradores este-

jam a par do procedimento atual e qualquer dúvida encaminhe-

se ao setor de permissão no terminal 30, entre em contato atra-

vés do e-mail: permissões@triunfologistica.com.br ou pelo 

telefone 2156-6811.  

Todas as empresas terceirizadas que prestam serviço para Triunfo 

devem ser encaminhadas a Guarda Portuária para cadastramento 

da empresa e solicitação de suas próprias permissões. O setor de 

permissão se coloca a disposição para orientar nesse processo.  



 

CON 

FIA 

BILI 

DADE 
A palavra que a Manutenção 

Triunfo trabalha diariamente 

O objetivo de toda empresa é atingir a máxima efici-

ência de seus serviços, equipamentos e processos. 

Entretanto, isso só pode acontecer quando existe um 

ambiente de trabalho seguro, saudável e confiável. 

A confiabilidade torna-se um conhecimento essencial 

nessas horas. Ela é determinada pela probabilidade 

de um equipamento funcionar normalmente em condi-

ções de projeto em um tempo preestabelecido.  

A metodologia identifica a funcionalidade ou o desem-

penho requerido pela máquina no seu contexto opera-

cional, identifica os modos de falha e as causas prová-

veis para, então, detalhar os efeitos e consequências 

da falha. O resultado a ser alcançado aqui é aumento 

da disponibilidade do equipamento, e o consequente 

aumento de produção.  

Com a manutenção centrada na confiabilidade é possí-

vel avaliar a capacidade crítica das falhas e onde é 

possível identificar as consequências significantes que 

afetam a segurança, a disponibilidade ou o cus-

to. Dessa forma, o responsável do processo seleciona 

as tarefas adequadas de manutenção direcionadas 

para os modos de erro identificados. 

 

A confiabilidade é baseada nos seguintes princí-

pios: 

 Prolongar o tempo de execução entre os encerra-

mentos agendados; 

 Assegurar o apoio e a cooperação ativa entre as pes-

soas envolvidas nas operações de manutenção; 

 Melhorar a produtividade de manutenção; 

 Criar uma abordagem proativa e planejada; 

 Adotar táticas eficientes para a solução de falhas e problemas. 

 

E dividida nas seguintes etapas: 

 Quais são as funções do ativo no seu contexto operacional? 

 De quais maneiras essas funções podem falhar? 

 Quais são as causas dessas falhas? 

 O que acontece quando elas ocorrem? 

 Qual é a importância de cada uma dessas consequências? 

 O que deve ser feito para prever e evitar essas ocorrências? 

 O que fazer quando não forem encontradas técnicas viáveis de 

manutenção proativa? 

 

As estratégias de manutenção são aplicadas de forma integrada 

para tirar vantagens de seus pontos fortes, a fim de otimizar a 

operacionalidade e eficiência dos equipamentos, enquanto mini-

miza o custo do ciclo de vida. 

Por meio da manutenção centrada em confiabilidade, é possível 

definir um processo de análise para garantir a confiabilidade e a 

segurança da operação dos equipamentos, com o menor custo. 

Tendo em vista preocupações como: analisar as falhas, a probabi-

lidade de recorrências, definição de procedimentos padroniza-

dos, critérios de priorização e boas práticas, a manutenção cen-

trada na confiabilidade traz: 

 



 

 

CONCEITO DE  

DISPONIBILIDADE 

 Melhoria no desempenho operacional 

A equipe têm informações técnicas para determinar as me-

lhores práticas de manutenção, assim garantem maior dis-

ponibilidade dos equipamentos. A ampliação da disponibi-

lidade das máquinas pode ser interpretada também como 

uma redução no tempo de reparo. 

 Otimização do custo-efetivo 

Ciente das informações obtidas é possível adotar as melho-

res práticas de manutenção e assegurar que o capital inves-

tido tenha o melhor retorno. 

 

 Aumento da vida útil do equipamento 

Com as práticas de manutenção mais eficientes, conse-

quentemente, cada componente do equipamento receberá 

a manutenção necessária para cumprir a sua função e ga-

rantirá uma vida mais longa do equipamento. 

 

 Informações históricas 

Os registros gerados proporcionam a construção de um 

rico banco de dados para uso tanto pela manutenção como 

pela operação. 

A disponibilidade também é outro tema essencial. Ela determina o tempo que um equipamento está disponível para as soli-

citações de trabalho ou está em estado operacional, sem que seja deixado de lado o tempo de reserva. 

Numa situação favorável, todos os equipamentos têm uma grande disponibilidade, acarretando na mitigação de falhas e na 

redução de erros e perdas produtivas. 

Planejamentos malfeitos geram manutenções desorganizadas e fazem com que a disponibilidade dos equipamentos seja 

menor. Dessa forma, a disponibilidade é um indicador que sempre deve ser monitorado e aprimorado. 

“A missão da Manutenção, é disponibilizar todos os equipamentos para as operações, com maior confiabilidade funcional 

dentro de cada característica técnica dos respectivos.” 
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RISER 
O processo cuidadoso da equipe 

da USLOG no embarque da carga 

Você conhece essa atividade da Triunfo?  

 

O Riser, é um tubo que liga uma estrutura de produ-

ção offshore flutuante, ou uma plataforma de perfu-

ração, a um sistema submarino para fins produtivos, 

como a perfuração, produção, injeção e exportação, 

ou para perfuração, completação e workover. 

A equipe da USLOG é responsável então pelo pro-

cesso de embarque do Riser. Essa operação é  con-

siderada crítica devido seu peso e dimensão, por 

isso é importante que todos os envolvidos no pro-

cesso participem de cada etapa com concentração e 

elevada eficiência. 

Tudo começa no recebimento, onde o encarregado 

e o conferente verificam a conformidade de suas 

documentações, identificam suas dimensões, posi-

ção do centro massa —ponto em que toda a massa 

do corpo pode ser considerada como concentrada e 

que não precisa 

coincidir com o cen-

tro geométrico ou 

mesmo estar dentro 

do corpo — , peso e 

embarcação para 

carregamento. Muni-

dos de tais informa-

ções, o encarregado 

providencia os aces-

sórios necessários 

para realizar o iça-

mento, que são: 

 

 Eslingas — Cabo de aço grande, corrente ou rede de içar ou 

arriar cargas pesadas; 

 Implementos — Complemento da eslinga; 

 Manilhas — Argola de aço que faz a ligação de eslingas. 

 

Com apoio da equipe de SMS, a operação executa o isolamento 

e a sinalização da área, contemplando o raio de operação da 

movimentação da carga. Após estas primeiras tratativas, a equi-

pe envolvida é reunida para leitura da Análise Preliminar de 

Risco (APR)  e confecção da Análise de Segurança da Tarefa 

(AST) exclusiva para este evento. Neste momento é detalhado a 

operação a todos os envolvidos, onde são identificados e deba-

tidos os pontos críticos, para garantir a execução da tarefa com 

a costumeira qualidade, voltada à excelência e segurança. 

#NOSSOTIME 



 

CRESCER NÃO É EVOLUIR. 

O processo de crescimento do setor USSUB através dos  

O princípio da evolução está em acreditar ser capaz de ultrapassar limitações. Transformar as 

barreiras em oportunidades de desenvolvimento. As únicas coisas que evoluem por vontade pró-

pria em uma organização são a desordem, o atrito e o mau desempenho. 

Sabendo isso, é necessário: decidir, planejar, analisar os recursos, acreditar e iniciar. Traçar o 

caminho; seguir o mapa e principalmente se adaptar aos obstáculos para então superá-los e con-

tinuar o caminho do desenvolvimento. 

Problemas não são obstáculos, mas oportunidades ímpares de superação e evolução. Todos os 

acontecimentos são ótimas oportunidades para a evolução e foi assim que a US-OPSUB caminhou, 

com esforço contínuo e acreditando que tudo daria certo. 

Através das fotos do passado, notamos essa evolução. Tornamos a área operacional um local or-

ganizado que segue as normas, padrões e procedimentos de SMS. Traçamos o caminho correto e 

acertamos em cheio para adquirirmos um ambiente adequado dentro do que se espera de uma 

empresa do porte da Triunfo Logística. 

E tudo isso foi possível, é claro, graças aos nossos colaboradores que se envolveram nessas mu-

danças tão necessárias. 

 

Evoluir é preciso! 

 

Dentre as melhorias realizadas, seguem exemplos:  

 Pavimentação na Retroárea - Tornou-se viável a necessidade de pavimentação para melhoria de 

nossa área; 

 Projeto Trilog 100% - Projeto de reestruturação do sistema de rastreabilidade da US-

OPSUB/Triunfo que melhorou consideravelmente a confirmação de materiais na área operacio-

nal; 

 Atendimento eficiente ao Inventário SOX - Onde graças ao Projeto Trilog 100% e afinco da equi-

pe envolvida, conseguimos alcançar indicador de 100% da Auditoria Sarbanes Oxley SOx da 

Petrobras; 

 Caminho seguro no Porto - Para garantir um caminho livre e adequado para passagem de pes-

soas, sem expor aos riscos operacionais. 

 Ponto de encontro para os Tripulantes - Através desse ponto de encontro tornou-se a Troca de 

Turma das embarcações mais ordeira e correta. 

 Atendimento a quatro projetos simultâneos - Aumento da demanda sem perda da qualidade do 

serviço prestado, atendendo simultaneamente quatro projetos de plataformas Petrobras – (P-69/ 

P-67/ P-75/ Campos dos Goytacazes). 

 Alocação de dois guindastes de alta capacidade no Contrato US-OPSUB - Foi alocado guindaste 

LR1 400 para melhor execução de movimentação de torpedo na Retroárea. Assim como aloca-

ção do guindaste LHM 1600 no Porto, onde conseguimos um upgrade em nossas movimenta-

ções.  



 

EVOLUIR É FICAR MELHOR! 

anos e da dedicação de uma equipe que ama o que faz. 

 

Com pensamento da gestão de melhoria contínua, ainda há alguns projetos a serem conquistados, 

como:  

 Melhoria no quesito rastreabilidade de nossos materiais, implementação do novo Sistema, denominado 

GePort; 

 Atendimento eficaz e eficiente ao Planejamento Estratégico estabelecido pela Diretoria, estipulando planos 

de ações coerentes com o desejado; 

 Realocação do Cavalete Motorizado para otimizar a utilização do Porto, trazendo melhorias em atracação, 

atendimento e agilidade nas operações.; 

 Projeto de acidente zero. 



 

CONTENÇÃO 
Atendimento a lei e preo-

cupação constante com o 

meio ambiente 

BARREIRAS DE 

A Sea Partners é responsável por cercos de contenção nas embarca-

ções dos contratos US LOG, US SUB e Offshore. 

As barreiras de contenção são equipamentos utilizados para minimi-

zar o espalhamento de determinados produtos flutuantes e que não se 

misturam à água, contendo-os ou desviando-os, a fim de proteger áreas sensíveis, amenizar os impactos do incidente e/ou 

da possível contaminação. 

No Brasil, a quantidade de barreiras de contenção necessárias para que um empreendimento seja licenciado está normati-

zada, sendo: 

Resolução Conama № 398/2008: As barreiras de 

contenção deverão ser dimensionadas em função 

dos cenários acidentais previstos e das estraté-

gias de resposta estabelecidas, contemplando as 

frentes de trabalho junto à fonte, na limitação do 

espalhamento da mancha e na proteção de áreas 

vulneráveis prioritárias, obedecidos os seguintes 

critérios: 

Para realização desta atividade contamos uma 

equipe altamente qualificada para atender todas 

as demandas, com máxima excelência e zelo du-

rante 24 horas nos 7 dias da semana. 

Estratégia Quantidade mínima  

Cerco completo da embarcação ou da fon-

te de derramamento 

3x o comprimento do navio ou da fonte de derra-

mamento, em metros 

Contenção da mancha de óleo De acordo com o cálculo da capacidade efetiva 

diária de recolhimento de óleo – CEDRO 

Proteção de rios, canais e outros corpos 

hídricos. 

O maior valor entre: 

3,5x a largura do corpo hídrico, em metros; ou 

1,5 + (velocidade máxima da corrente em nós x 

largura do corpo hídrico, em metros), até o limite 

de 350 (trezentos e cinquenta) metros. 



 

Ensinamentos do passado. 

Certeza do presente. 

Sucesso no futuro! 

Shipping/TPS, navegando na certeza do possível, aproveitando o vento dá 

vontade de seus tripulantes, traçamos rumo certeiro ao sucesso. 

No diário de bordo, está escrito: "Ginástica Laboral” grita o comandante, to-

dos ao convés. 

Voltemos a 1925, quando os Poloneses iniciaram esta fase: Vamos valorizar o 

equilíbrio das capacidades, laboral e social. 

Favorecer as mudanças da rotina e reforçar a autoestima, não importa se me-

nino ou menina... 

Desenvolver novas lideranças, pular como se fossemos criança buscar uma nova esperança na arte de trabalhar. 

Favorecer o contato pessoal. 

Promover o social. 

Sempre pensando no melhor. 

Sair daqui mais relaxado, levar tranquilidade aos comandados. 

Sem que eles temam você. 

Queremos que todos adquiram conhecimento e saibam repassar os ensinamentos.  

Para novas equipes formar... 

Quero que chegue o dia... 

Em que todos com muita alegria 

Falem em tom de poesia 

"Somos tão apaixonados por este trabalho, que passamos do horário sem para relógio 

olhar, e no fim de um longo dia, sorrimos de alegria, querendo recomeçar".  



 

SMS em... 

QUEM NUNCA OUVIU 

ESSAS PERGUNTINHAS? 



 

–

























HOMENAGEM AOS TST’s 

Este mês optamos por homenagear uma conduta esperada da TST Juliana Santos e 

reconhe-cer o trabalho exercido com excelência do TST Thiago Melo. 

A Juliana foi exemplo de atuação para prevenção de um aci-

dente no Trabalho, ocorrido durante uma atividade com ân-

cora. Tal acidente poderia ser evitado se a orientação dada 

pela Juliana tivesse sido cumprida pela equipe, que subiu 

na carga, contrariando sua orientação! 

Parabéns Juliana, esta abordagem é a que esperamos. 

Thiago Melo, iniciou na 

área operacional do con-

trato US-OPSUB como au-

xiliar administrativo e 

através de processo sele-

tivo interno, incorporou a 

equipe de segurança do 

trabalho em 2016.  

O Thiago, que além de boa atuação na área operacional, 

tem se destacado mostrando um trabalho de excelência na 

elaboração e aplicação de treinamentos de SMS. 

Nosso “Teacher” (palavra do vocabulário inglês, que signi-

fica professor) oficial recebe nosso reconhecimento e agra-

decimento pela ótima contribuição dada à Triunfo no que 

diz respeito à capacitação e treinamento nas ferramentas 

de SMS.  

Parabéns Thiago!  

Liderança de SMS. 



 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

Dicas de uma especialista para que você realize um 

planejamento financeiro pessoal poderoso ! 

ACOMPANHE AS SUAS RECEITAS E DESPESAS 01 - 
A primeira dica é uma das mais importantes.  Acompanhar, no mínimo mensal-

mente, as suas receitas e despesas. O não acompanhamento de suas despesas e 

receitas, pode gerar um descontrole e estará jogando seu futuro financeiro pa-

ra a sorte. Não esqueça de anotar todas as suas receitas e despesas, até mesmo 

aquela que você compra com dinheiro quando está na rua. Você irá se surpre-

ender como os pequenos valores podem influenciar no seu resultado final. 

COMPARE OS PREÇOS ANTES DE COMPRAR 02 - 
Crie o costume de pesquisar o preço em pelo menos 3 lojas antes de comprar 

algum produto. Pode parecer pouco mas se você conseguir economizar de 10 a 

20% nas compras que você faz, algo que não é nada impossível, você terá de 10 

a 20% a mais no final do ano. Mais um motivo para destruir o mito de que você 

não consegue poupar! 

A Internet é uma ótima forma para se pesquisar preço.  O site Buscapé, por 

exemplo, é muito útil porque além de conseguir comparar os preços dos pro-

dutos, você consegue verificar as notas de cada loja. Afinal, não adianta com-

prar um produto por um preço muito barato se a loja não é confiável, não é ver-

dade? 

COMPRE SOMENTE O QUE VOCÊ PRECISA 03 - 
Identifique seu ponto fraco, para conseguir dribla-lo. Um exemplo é ir ao su-

permercado com fome, se você acaba comprando além do necessário, procure 

ir após alguma refeição. Fazer uma lista de compras é uma ótima forma de evi-

tar comprar mais do que realmente precisa. Compre apenas o que estiver es-

crito na lista, não se deixe levar por impulsos momentâneos. 

Ah, não se esqueça de fazer a lista e tomar decisões apenas em casa. Os shop-

pings e lojas são cheias de armadilhas para estimular o seu consumo. É a mes-

ma coisa que ir no supermercado com fome vendo toda aquela comida por todo 

lado! 



 

05 - 
O cartão de crédito tem seu prós e contras. Um dos benefícios são as milhas ou 

bônus, onde suas compras com o cartão se transformam em milhas para fazer via-

gens ou trocar por algum produto. Quem tem muitos gastos mensais e paga eles 

com o cartão, consegue transformar em vários pontos, que podem ser transforma-

dos nessas milhas, produtos, ingressos, etc. 

Outra vantagem do cartão de crédito é que você pode parcelar as suas compras 

em várias vezes. Isso acaba sendo vantajoso para lojas que não lhe dão desconto 

à vista e possibilitam que você compre a prazo em várias vezes sem juros. 

04 - TENTE PAGAR A VISTA QUANDO TIVER DESCONTO 

Pagar à vista quando tiver desconto sempre é vantajoso, por ser uma forma de 

comprar o produto a um preço mais barato.  

UTILIZE O CARTÃO DE CRÉDITO APENAS QUANDO FOR BENÉFICO 

FAÇA METAS PARA ALCANÇAR SEU OBJETIVO 06 - 
Trace uma meta para conseguir alcançar os objetivos alme-

jados. Se deseja trocar de carro em dois anos, por exem-

plo, calcule quanto precisa economizar mensalmente para 

atingir seu objetivo e comece a economizar. 

07 - VIVA DE ACORDO COM SEU PADRÃO DE VIDA 

A maior parte dos brasileiros gosta de viver o momento 

PRESENTE., geralmente não gostam de economizar e gos-

tam de ir no shopping comprar. 

Viva de acordo com o seu padrão de vida. Caso contrário, 

pode passar apuros. Lembre-se que os juros compostos a 

seu favor são excelentes e contra são extremamen-

te DANOSOS! Por isso evite se endividar a qualquer custo! 



 

MONITORAMENTO 

E CONTROLE DE 

ADERÊNCIA 
Trabalho dedicado da equipe de SGI para garantir a constante excelência dos pro-

cessos do Sistema de Gestão Integrado da Triunfo Logística. 

Com foco na disciplina operacional e administrativa da 

Triunfo Logística, visando que toda força de trabalho 

esteja mobilizada no cumprimento adequado dos pro-

cedimentos de gestão, foi implantado no dia 02 de maio 

de 2018, a Auditoria de Processos, onde o Sistema de 

Gestão Integrado – SGI desmembrou seus processos em 

Listas de Verificação, são elas:  

O processo é realizado quinzenalmente, através de sor-

teio (Lista de Verificação e Setor Auditado) onde os ges-

tores setoriais são informados quanto ao horário de rea-

lização da auditoria e procedimentos a serem auditados. 

A auditoria é conduzida pelo SGI com base nos itens 

dos Procedimentos de Gestão Integrada – PGI e nos 

Procedimentos Operacionais Padrão – POP. A avaliação 

geral do setor será a média das notas obtidas em cada 

procedimento auditado. 

Lista de Verificação 01 

PGI 001, PGI 002, 

PGI's 003 e 004, PGI 

006 e PGI 007 

Lista de Verificação 02 

PGI 008, PGI 009, PGI 

010, PGI 011 e PGI 

012 

Lista de Verificação 03 
PGI 013, PGI 014, PGI 

015 e PGI 016 

Lista de Verificação 04 

POP 001, POP 004, 

POP 005, POP 006, 

POP 007, POP 008, 

POP 009 e POP 010 

Lista de Verificação 05 

POP 011, POP 012, 

POP 013, POP 014, 

POP 016, POP 017 e 

POP 018 

Para consulta acessar o Sistema Ideale através  do endereço 

http://www.sistemaideale.com.br/triunfo. 

A Sea Partners Navegação, no dia 01/06, foi recomendada a 

Auditoria de Certificação na ISO 9001:2015. 

Nos dias 01, 02 e 03 de Agosto ocorrerá a primeira Audito-

ria de Certificação da Sea Partners Navegação.  



SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 
Tecnologia cada vez mais presente na estrutura organizacional. 

Com a tecnologia cada vez mais presente na estrutura 

organizacional, o profissional de TI precisa ter uma 

visão de negócios muito mais ampla. Dessa forma, 

todos as soluções adotadas para a área de TI passam a 

ter como principal meta a expansão da empresa, o 

aperfeiçoamento de seus processos e o foco em resul-

tados. A TI engloba o conjunto de todas as atividades, 

dados e operações providos por meio de recursos 

tecnológicos e de computação. Nas organizações, 

essas ferramentas devem ser utilizadas de forma apro-

priada, com o auxílio de ferramentas ou de outros 

meios que façam com que o setor trabalhe para gerar 

melhorias para a empresa. É importante destacar, contudo, 

que somente grandes investimentos na área de TI não são sufi-

cientes para gerar vantagem competitiva para a organização. 

O diferencial só aparece quando o gestor entende a real im-

portância da TI e passa a utilizar seus recursos de forma inteli-

gente, direta, com foco na competitividade e no crescimento 

empresarial. 

A principal contribuição da TI diz respeito à segurança que ela 

proporciona contra ataques na internet, protegendo os seus 

dados pessoais e o de seus clientes. Além disso, as novas tec-

nologias proporcionam maiores camadas de segurança e en-

criptação dos dados, evitando problemas para os gestores. 

Com os backups automáticos é possível recuperar informa-

ções no caso de uma falha ou queda do sistema sem qualquer 

prejuízo à integridade dos dados. 

SISTEMA OPERACIONAL 

GEPORT TECH 

Há mais de um ano está sendo desenvolvido um novo sistema operacional onde integrará as informações de grande parte 

das atividades de diversos setores da empresa. Hoje temos diversos Softwares específicos para cada área, tanto operacional 

quanto administrativa. O GEPORT, vem com o ideal de unir boa parte desses softwares. Isso garante uma integridade maior 

das informações, otimização dos serviços e redução de falhas. Com uma nova visão e estratégia, além da contribuição plena 

dos colaboradores (usuários dos sistemas) estamos alcançando o êxito na implantação do Software. Hoje o sistema já está 

implantado na US-LOG (em fase de treinamento). Em breve o atingiremos a US-SUB e RESÍDUO.  



 

COMPRAS 

SUSTENTÁVEIS 
A importância do reaproveitamento de materiais e equipamentos. 

Na maior parte das empresas, o setor de Compras é responsável por uma generosa fatia dos custos de manutenção da ativi-

dade fim e de apoio. Por este motivo, é muito importante que toda a equipe de Compras esteja alinhada e atuante no objeti-

vo principal do setor, que é a realização de compras com qualidade adequada e preço justo. Para que este objetivo seja 

alcançado e seja, de fato, um diferencial, é preciso que os demais setores que realizam as solicitações sejam coerentes em 

seus pedidos. 

A realização de pedidos globais, tal como fazemos com materiais de escritório, papelaria, consumo e limpeza, é uma estra-

tégia encontrada para minimizar os custos. O reaproveitamento de materiais e equipamentos que não estão mais em uso 

em determinado setor também é uma medida que precisa ser melhor trabalhada em nossa empresa. Trata-se de uma cultu-

ra que precisa ser implementada para que possamos gastar cada vez menos neste segmento, aumentando a lucratividade 

e, com isso, tornando a Triunfo cada vez mais competitiva no mercado. 

O tema Compras Sustentáveis é tão relevante que tornou-se norma ISO 20400, para a qual a Triunfo busca em breve a certi-

ficação. Também por este motivo, é prudente que estejamos condicionados a trabalhar sempre com o que de fato é neces-

sário as nossas operações, sejam nas áreas, seja no administrativo. 

 

Dicas para compras sustentáveis: 

1)   Faça pedidos de maneira inteligente 

2)   Compre somente o necessário 

3)   Entenda as datas de vencimento 

4)   Verifique os estoques internos antes de um novo pedido 

5)   Faça pedidos menores, mais enxutos 

6)   Estabeleça regras quanto ao uso 

7)   Reutilize 

8)   Doe o que não é mais utilizado por você 

 

Com o seu apoio é possível transformar a nossa Triunfo. 



 

CIPA 
Nosso trabalho é a sua segurança e bem estar 

 

 

 

 

 

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA trata-se de uma comissão paritária 

constituída por representantes dos empregados (eleitos em escrutínio secreto) e dos em-

pregadores (designados pelo empregador), que atua na promoção à segurança e saúde dos 

trabalhadores. Nessa gestão 2018/2019 nossa ideia é atuar junto com todas as áreas da 

Triunfo Logística, seja administrativa ou operacional, fazendo com que os CIPEIROS e os 

demais colaboradores criem uma interação capaz de observar, em conjunto, os fatores de 

riscos que possam afetar a saúde e segurança de todos.  

Uma CIPA atuante aumenta o elo entro empregador e empregado, faz todos sentirem-se 

parte da empresa e ajuda na conscientização e diminuição do número de acidentes. Nossa 

ideia é levar o máximo de informações para nossa força de trabalho através de palestras 

com profissionais especializados, campanhas de conscientização, auditorias nas áreas e 

realizar uma SIPAT envolvendo toda empresa. Para isso contamos com o apoio da Direção 

da Empresa e do SESMT, que nos dão o suporte para que possamos ter uma CIPA ativa e 

que dê resultados. Queremos também contar com a sua ajuda, colaborador Triunfo, para 

que enxergue nos CIPEIROS pessoas que podem lhe ajudar e ajudar a empresa.  

Ter uma CIPA é muito mais do que apenas cumprir a legislação, é atuar tendo como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador. No entanto, a efetivação des-

se objetivo dependerá essencialmente do comprometimento e 

participação dos empregados e do empregador. Sabendo que o 

funcionário é o principal patrimônio de uma empresa, proporcio-

nar melhorias nas condições de trabalho é a melhor forma de 

respeito que uma empresa pode ter com seus colaboradores. 

Quando a empresa tem essa CIPA atuante, que se preocupa real-

mente em criar ações preventivas e mais do que isso, fiscalizar o 

cumprimento destas ações, percebe-se que o número de aciden-

tes e doenças diminui consideravelmente, além de fortalecer a 

imagem de uma empresa que respeita seus funcionários. Em mui-

tos casos, ter uma cultura de segurança na empresa proporciona 

maior reconhecimento e motivação dos funcionários, além de ser 

um grande diferencial na hora da empresa ser avaliada em futu-

ras parcerias comerciais.  

Esperamos alcançar nossos objetivos em conjunto com todos. 

Contem conosco, pois contamos com vocês!  



 

ALIENAÇÃO 

PARENTAL 
Interferência prejudicial 

na formação de crianças 

e adolescentes. 

O conceito legal do termo “Alienação Parental” foi definido pela 

Lei 12.318/2010 e declarada no seguinte artigo: 

 

Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na 

formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou 

induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a 

criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância 

para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabeleci-

mento ou à manutenção de vínculos com este. 

 

Ou seja, a Alienação Parental ocorre basicamente quando quem 

possui a criança ou adolescente sob sua autoridade, seja o pai ou 

a mãe, ou até mesmo avós, promove uma imagem ruim de um dos 

genitores, a ponto de estimular o afastamento dos filhos desta 

parte que não está presente.  

Na verdade, a Alienação Parental pode ocorrer de várias formas, 

exemplificadas na própria lei, entre as quais se destacam: dificul-

tar o exercício da autoridade parental, dificultar contato de crian-

ça ou adolescente com genitor, dificultar o exercício do direito 

regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente a 

genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou ado-

lescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço, 

apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 

ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com 

a criança ou adolescente, mudar o domicílio para local distante, 

sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou 

adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com 

avós.  

A prática deste ato é extremamente ruim para a criança ou ado-

lescente pois é capaz de fragilizar ainda mais os laços familiares 

existentes, ferindo o direito fundamental destes à 

convivência familiar saudável, o que tende a preju-

dicar o seu desenvolvimento psicológico.  

Um dos fatores mais injustos a ser observado é que 

as causas da realização da Alienação Parental difi-

cilmente relacionam-se diretamente da relação dos 

pais com os filhos e sim do pai com a mãe e vice-

versa. Pela não superação da separação e do senti-

mento de rejeição, o pai ou a mãe desencadeia um 

processo de destruição, de desmoralização, de des-

crédito do antigo parceiro perante os filhos. Como 

explica Maria Berenice Dias: 

 

Promove-se verdadeira “lavagem cerebral” para com-

prometer a imagem do outro genitor, narrando malicio-

samente fatos que não ocorreram ou não aconteceram da 

forma descrita. O filho é programado para odiar e acaba 

aceitando como verdadeiras as falsas memórias que lhe 

são implantadas. Assim afasta-se de quem ama e de 

quem também o ama. Esta é uma prática que pode ocor-

rer ainda quando o casal vive sob o mesmo teto. O aliena-

dor não é somente a mãe ou quem está com a guarda do 

filho. O pai pode assim agir, em relação à mãe ou ao seu 

companheiro. Tal pode ocorrer também frente a avós, 

tios ou padrinhos e até entre irmãos. Nesse jogo de mani-

pulações, todas as armas são utilizadas, inclusive - com 

enorme e irresponsável frequência - a alegação da práti-

ca de abuso sexual. (Alienação parental: uma nova lei 

para um velho problema! Disponível em: 

www.mariaberenice.com.br). 

 

E nessa história toda ninguém sai ganhando no final 

pois o que se consegue é apenas o trituramento dos 

laços familiares que, de forma direta ou indireta, 

pode ser responsável pela desestruturação dos se-

res humanos, em termos psicológicos, mentais e 

físicos, decorrentes do abuso moral proposto pela 

Alienação Parental.  



 

ATIVA 

MENTE 



 

Programa do RH da Triunfo focado na contratação 

de idosos 

O RH da Triunfo Logística dará início ao Programa de Contratação de Idosos: “Ativamente”, que visa incentivar os idosos a 

se candidatarem às vagas de emprego disponíveis em nossa empresa.  

Ética e Respeito, são valores que definem nossa Cultura Organizacional e por isso buscamos pautar a atuação da empresa 

no respeito às pessoas em suas individualidades.  

Um Programa em respeito aos idosos, faz muito sentido para nós, pois compreendemos-os como uma força de trabalho ati-

va, que podem ter suas capacidades cognitivas estimuladas, favorecendo para que o processo de envelhecimento ocorra 

com qualidade de vida, mantendo autonomia e independência. Isso também só reforça o nosso compromisso de oferecer 

oportunidade para todos. 

 

Nosso público alvo será idosos a partir de 60 anos. Isto não é à 

toa. Listamos abaixo algumas vantagens de contratar profissio-

nais com essa faixa etária:  

 

 Apresentam maior comprometimento e senso de responsabilidade se com-

parados aos profissionais mais jovens;  

 Tendem a ser mais cooperativos e pontuais;  

 São mais fiéis a empresa e conseguem ter uma compreensão melhor dos 

cenários devido experiência e conhecimentos adquiridos ao longo da car-

reira. 

 

Além disso, de acordo com a Lei do Senado nº 154 de 2017, o empregador poderá deduzir do valor da contribuição social o 

valor de um salário mínimo para cada semestre de contrato de trabalho vigente de empregado contratado com idade igual 

ou superior a sessenta anos; ainda poderá também deduzir da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido o 

total da remuneração paga ao empregado com idade igual ou superior a sessenta anos. 

 

Serão realizados processos seletivos para identificação do perfil profissional e psicológico dos candidatos para direcioná-

los a ocupação dos cargos de oportunidades abertas e futuras em nosso quadro de vagas.  

Os interessados podem se candidatar as oportunidades de emprego através do e-mail curriculo@triunfologistica.com.br, 

colocando no assunto: Programa Ativamente. 



 

NÓS 

QUEREMOS 

VOCÊ 
Conheça mais sobre os processos de re-

crutamento e seleção da Triunfo Logística 

Diante do cenário atual, torna-se cada vez 

mais necessário que as empresas se adap-

tem as rápidas mudanças econômicas, soci-

ais, etc. e possuam profissionais capacita-

dos e alinhados a sua Cultura Organizacio-

nal.  Pesquisas mostram que o capital huma-

no é um grande diferencial no resultado 

final da organização. 

Atrair e manter talentos é o grande desafio 

do setor de Recursos Humanos. O início 

deste desafio está em identificar a pessoa 

certa para o lugar certo, para isso, apostam 

no Recrutamento e Seleção, um conjunto 

de técnicas e procedimentos que visa 

atrair candidatos potencialmente qualifi-

cados e capazes de ocupar cargos dentro 

da organização. 

Com um processo eficiente e eficaz, o setor 

de RH da empresa passa a caminhar com 

mais segurança na realização dos processos 

de gestão de pessoas. 

Dentro do fluxo de seleção, poderão ser 

adotados três meios diferentes de recruta-

mento, sendo eles interno, externo e misto. 

Explicamos: 

Interno – Quando a oportunidade é aberta 

para profissionais da própria empresa; 

Externo – Quando a oportunidade é aberta para candidatos que não fazem 

parte da empresa; 

Misto – Quando o processo é interno e externo, ou seja, o processo é feito 

tanto com profissionais da empresa quanto não pertencentes a mesma. 

O processo de recrutamento e seleção envolve a divulgação da vaga, tria-

gem (análise curricular), convocação dos candidatos que atendem ao per-

fil solicitado pela área responsável, entrevistas - que é um dos pontos prin-

cipais da seleção e é o que irá averiguar a qualificação, o potencial e a 

motivação do candidato ao cargo e testes psicológicos e de conhecimento.  

Após análise dos candidatos e dos dados obtidos, os selecionados passam 

por uma entrevista técnica, que acontece com o gerente ou coordenador 

da área requisitante, afim de realizar uma análise profunda dos conheci-

mentos do candidato.  

Em seus processos seletivos a Triunfo busca optar pelo recrutamento e 

seleção interno, objetivando a promoção, reconhecimento e valorização 

dos nossos profissionais. Com isso a empresa tem encontrado talentos e 

assim, gerado um espírito de autodesenvolvimento, estimulando aos cola-

boradores na busca da qualificação e excelência.  

Ah! E não se esqueça: estar preparado para as oportunidades faz toda a 

diferença!  



 

Nossos parabéns aos colaboradores 

já promovidos entre Janeiro e Maio 

2018 

PARABÉNS 

AOS 

PROMOVIDOS! 



 

NÃO PASSE DO 

PONTO! 
A correta marcação do ponto e o 

tratamento dele são a sua garantia 

junto a empresa. 

Nosso anfitrião é o relógio de ponto, aquele aparelho que 

fica logo ali, na entrada da empresa te desejando um bom 

dia e se despedindo com um até logo. 

Você já parou para pensar porque é tão importante regis-

trar o ponto e quais são os seus benefícios? 

De uma maneira crua, a empresa paga ao trabalhador por 

uma quantidade de tempo de sua vida, assim, é natural 

que o controle sobre essa “troca” seja o mais rigoroso 

possível. O registro correto evita problemas comuns, co-

mo dúvidas sobre horas extras, registro de banco de ho-

ras e descontos indevidos. 

 

E você sabe quais são as suas garantias ao registrar 

corretamente seu ponto? 

 

 Pagamento de suas horas extras; 

 Pagamento de adicional noturno, para quem trabalha na 

jornada de 22:00 as 05:00 

 Nos feriados trabalhados, a garantia de pagamento de 

100% 

 A garantia de cálculos de dias de férias 

 Evitar descontos indevidos. 

 

Tratar o ponto e fazer acontecer! 

Os gestores Triunfo tem um importante papel quando o 

assunto é a marcação de ponto: são esses que garantem 

que suas equipes tenham o compromisso de marcar o 

ponto e caso identifiquem o não cumprimento, devem 

realizar o feedback individual ou através de reuniões. 

Portal: maneira fácil, rápida e eficaz de tratar 

o ponto! 

 

Os gestores podem acompanhar o espelho de seus 

colaboradores através do portal. Lá eles têm o total 

controle da jornada de toda sua equipe e podem e 

devem seguir o lema: Autonomia, mas com responsa-

bilidade! 

 

Opa! O que seria essa autonomia? 

 

A liberdade de aprovar as horas extras, de lançar ho-

rários que estejam faltando nos espelhos e o acompa-

nhamento de toda a atitude de sua equipe. 

Então, vamos ficar atentos aos prazos do ponto, aos e-

mails e marcar nossa jornada sempre com muito com-

promisso e exatidão! 



 

SAÚDE DO 

COLABORADOR 

A saúde ocupacional lida unicamente com a saúde do trabalhador e é voltada para a prevenção de doenças e 

demais problemas que possam surgir no ambiente de trabalho. Seu objetivo principal é trazer uma maior quali-

dade de vida para o trabalhador, com bem-estar tanto físico quanto emocional e é a ferramenta mais efetiva 

contra os riscos que os colaboradores das empresas enfrentam diariamente. 

A escolha correta do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o mapeamento correto de riscos que existem 

em cada ambiente laboral e o trabalho em conjunto com o departamento de Recursos Humanos e o SESMT 

(Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) tornam as atenções voltadas ao 

trabalhador, que é nosso patrimônio mais precioso. 

Os exames ocupacionais são as ferramentas mais importantes no estudo e vigilância da saúde do trabalhador, 

servindo como termômetro de atuação. O setor de saúde ocupacional tem suas atividades previstas na NR-7 

onde se baseia a realização do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, objetivando a 

realização dos exames ocupacionais. 

Periodicamente necessitamos de exames ocupacionais para medirmos nossa saúde laboral sendo de suma im-

portância a assiduidade, de acordo com o agendamento. A equipe de Saúde da Triunfo, conta com um técnico 

de enfermagem do trabalho, Paulo Tárcio, para o controle e agendamento desses exames. A gestão de afasta-

mentos previdenciários e acidentários é de responsabilidade da Assistente social – Danicleide Cordeiro. A 

coordenação de PCMSO é realizada pelo médico do trabalho Claúdio Errico e a gestão das informações e indi-

cadores de saúde, pelo enfermeiro Diego Braga. 

Todos juntos formam uma equipe altamente qualificada e garantem a Triunfo Logística uma área de excelência 

em saúde. Trabalhamos focados para acompanhar os tratamentos de saúde e assim prevenirmos adoecimentos. 

Contamos com a ajuda de todos para que possamos ajuda-los a se ajudar! 



 



 

Fala-se muito sobre a atuação do profissional de Recursos Humanos como um profissional estratégico do negócio. Para 

isso, a área não deve ficar restrita apenas à realização de atividades técnicas e trancada entre "quatro paredes", ou seja, 

alheia à realidade da empresa. É preciso ir além disso, participar do dia a dia das equipes e conhecer as pessoas que atu-

am na organização como um todo. No intuito de aproximar o RH das equipes criamos o projeto RH Presente! 

O objetivo deste projeto é melhorar a comunicação com os funcionários, sanar dúvidas de quaisquer origens, explicar re-

gras de utilização dos benéficos, divulgar e explicar todos os processos do RH e DP, estar disponível para quebrar para-

digmas desenvolvidos ao longo do tempo e principalmente estreitar os laços com as equipes. 

Queremos incentivar a ligação entre o RH e a força de trabalho pois sabemos que manter esta conexão é um importante 

desafio. Quando o RH está alinhado às expectativas dos colaboradores garantimos melhores chances de aproveitar oportu-

nidades e investir no que realmente importa, as pessoas.  

Uma empresa que não possui esse nível de conexão certamente terá seu desempenho comprometido. É como se um elo 

fundamental no meio de toda a engrenagem corporativa se rompesse, mas, quando tudo caminha em sincronia garantimos 

um total engajamento das equipes. 

Em sua estreia o projeto foi alvo de olhares curiosos e elogios de colaboradores que se sentiram prestigiados ao poder 

sanar suas dúvidas, logo ali, na área que trabalham. Para a desenvolvedora do projeto, a analista de RH Suellen Guilhen, a 

grande vitória do primeiro dia, foi a quebra do gelo que existe entre área operacional e área corporativa, onde se encon-

tra hoje, no organograma da empresa, o setor de Recursos Humanos. 

A ação contou também com a presença da assistente administrativa Thais Costa, que trabalha atualmente no departamento 

pessoal, cuidando de benefícios. A colaboradora, conta, com boas memórias, sobre a época em que atendia na ouvidoria 

da empresa, que hoje não existe mais, e explica que com a saída do departamento pessoal deste local, criou-se uma bar-

reira maior no contato com os funcionários. Essa barreira, diz, gerou uma visão distorcida do setor, o que foi sentido por 

todos.  

Agora, com este projeto, Thais acredita que será pos-

sível retomar o antigo laço com a área operacional, 

gerando maior confiança das equipes em relação aos 

processos internos geridos pelo RH da empresa. 

O Projeto RH presente é móvel, ou seja, visitará todos 

os setores da empresa uma vez na semana! A largada 

foi dada USLOG no dia 13/06, onde a equipe ficou o 

dia inteiro disponível para os atendimentos. Mas Suel-

len já avisa que esse foi apenas o primeiro passo . 

 

“Ainda visitaremos todas as demais áreas operacionais. 

Estaremos no TPS, na USSUB e todos os cantos da em-

presa que forem possíveis. Cada semana um local dife-

rente, uma equipe determinada a ajudar e a certeza de 

que  nosso projeto chegará a cada colaborador da 

Triunfo” 

 

Por isso, fique ligado, sempre que avistar o stand do 

RH Presente,  visite! A equipe de recursos humanos 

estará lá a sua espera para tirar todas as suas dúvidas, 

esclarecer todos os procedimentos e ajudar você no 

que for preciso! Afinal—eles afirmam—estamos lá 

para isso. 



 

Em sua segunda edição a Agência Nacional de Transportes Aquaviários lançou o prêmio ANTAQ 2017, que teve como finali-

dade reconhecer iniciativas que se destacassem por sua contribuição na melhoria da prestação de serviços de transportes 

Aquaviários à sociedade, fomentar a pesquisa e a produção acadêmica e disseminar nos portos as boas práticas nas opera-

ções de gestão do setor. 

Quatro categorias foram contempladas, recebendo Troféu as três melhores classificadas: 

 Desempenho ambiental; 

 Iniciativas inovadoras; 

 Artigo técnico e acadêmico; 

 Padrão de Atendimento ao usuário. 

Dentre as categorias, a Triunfo Logística participou nas áreas de desempenho ambiental e iniciativas inovadores, com traba-

lhos desenvolvidos por seus colaboradores, logrando sucesso, ficando em terceiro lugar na categoria Iniciativas Inovadoras 

com o projeto de utilização de eletroímã acoplado em Pá-carregadeira, para recolhimento de ferro gusa durante a atividade 

de embarque desse produto.  

O projeto propiciou uma redução de tempo na 

limpeza da área assim como eliminou a neces-

sidade de funcionários no recolhimento manu-

al.  Esse projeto teve a idealização do então 

gerente do TPS, Mário Zam das Neves e de sua 

equipe, com a participação do Sr. Francisco 

Vieira, superintende de Infraestrutura na épo-

ca.   

O prêmio foi entregue na sede da ANTAQ, em 

Brasília, em novembro de 2017, onde estavam 

representando a Triunfo Logística, o CEO, Bru-

no Sá, Mário Zam, o atual diretor de relação 

institucional Mario Meira e Francisco Vieira.  

A todos que participaram ativamente da elabo-

ração do trabalho seja na idealização seja na 

preparação do trabalho a ser encaminhado, 

nossos parabéns.  

PRÊMIO ANTAQ 2017 



 

UMA BOA VIVÊNCIA 

A Triunfo Logística, através do departamento de Infraestrutu-

ra e em parceria com a operação, iniciou o desenvolvimento 

das áreas de vivência e a sua estreia foi no armazém 08, onde 

atuam os colaboradores do TPS. 

Para entrega da sala, reunimos os colaboradores, entre eles 

um dos conferentes mais conhecidos da empresa, o sr. De-

milton, que recebeu a todos com muita alegria. A Infraestru-

tura vem atuando fortemente para melhoria das nossas áreas, 

principalmente as áreas de vivência onde nossos colabora-

dores podem aguardar o início de seus turnos e atividades e 

repousar o almoço confortavelmente. 

As melhorias que estão sendo realizadas ajudarão no de-

senvolvimento produtivo dos nossos trabalhadores. O 

intuito é padronizar todas as áreas de vivência, oferecen-

do o que há de mais agradável a todos. 

Para este espaço em especial, foi produzido um adesivo 

enorme, para preencher toda uma parede, com o poema 

escrito pelo então gerente do TPS, Mario Zam das Neves. 

A proposta, é que além de prestar uma bela homenagem, 

sejam difundidos os versos que contam de forma leve e 

sonora as atividades realizadas pela equipe do TPS diaria-

mente. 



 

NOVO HORIZONTE 

PARA O PORTO 

MARAVILHA 

Neste mês de maio a Triunfo Logística abriu um novo horizonte para a população carioca e àqueles que passeiam no Boule-

vard Olímpico: foram demolidos os prédios desocupados que obstruíam a visão do horizonte visto de lá. 

No local havia três edificações de dois pavimentos cada, já com mau aspecto, rachaduras aparentes, telhamento e cobertura 



 

em mau estado, servindo apenas como depósito de material antigo e apoio para es-

truturas de iluminação e aspersão de água para umidificação do ferro gusa. 

Esses prédios foram construídos há mais de 20 anos, e já foram utilizados por diver-

sas entidades, desde a Receita Federal nos idos de 1997 até a própria Triunfo. Muito 

da evolução da empresa aconteceu por ali, e pode-se dizer que eles assistiram di-

versas mudanças. Por outro lado, nosso crescimento fez com que o prédio não mais 

atendesse à empresa, que então desocupou o edifício que se manteve assim por um 

longo tempo. 

O estado de conservação acabou se deteriorando, e de modo proativo a Triunfo de-

moliu esses edifícios evitando qualquer tipo de acidente, já que no outro lado temos 

diversos pedestres, inclusive turistas. Afinal, o já querido pela população carioca, 

AquaRio, está há apenas alguns metros dali. No estado em que estavam, havia risco 

de acidentes, contrariando a diretriz de segurança da empresa. 

Por ser uma construção de pequeno para médio porte, a demolição adotada foi do 

tipo mecânica, sem uso de explosivos ou força manual (já que a estrutura apresenta-

va risco de acidente nesse caso), com o uso de escavadeira apropriada. O operador primeiro demolia as platibandas e te-

lhado, partindo em seguida para paredes, laje, vigas e pilares do pavimento superior, e posteriormente, nessa mesma or-

dem, o pavimento térreo, sempre com o cuidado necessário para uma demolição. Todo esse processo transcorreu sem pro-

blemas, e alguns itens afetados pela própria natureza da demolição já estão em fase de restabelecimento. 

Há planos para melhoria do local, a serem implantadas em momento oportuno – o avanço chega na hora certa! Hoje o com-

plemento do muro está sendo finalizado, voltando à normalidade. O que já podemos apreciar é um visual mais limpo e boni-

to do céu azul do Rio de Janeiro! 



IDENTIDADE 

CORPORATIVA 
Marca única e identificação exclusiva da empresa. 

A Triunfo Logística no ano de 2018 ganhou um setor de 

Comunicação Social. Este setor foi responsável primeiramente 

pela criação e a implantação de uma identidade corporativa, 

mudando diversos itens e aspectos do dia a dia da empresa. 

Para entendermos melhor, funciona assim: a empresa, assim 

como você, precisa de uma identidade própria, algo que a 

defina e a torne única. Quando trazemos isso para o ambiente 

empresarial, entendemos a identidade como um conjunto de 

símbolos e elementos, principalmente gráficos, que é pensado 

e criado para representar os valores e ideais da companhia e 

apresenta-los aos seus clientes internos e externos. 

Formam esse conjunto itens como a logo, a tipografia, as cores 

escolhidas e o modo como interagem, os materiais 

promocionais (cartões de visita, envelopes, flyers, 

etc.), além de muitos outros elementos presentes na 

rotina da empresa. 

Assim, com a identidade da Triunfo desenhada e 

definida, todo material que for produzido para 

empresa, seja interno ou externo, carregará de 

alguma forma a sua identidade, padronizando nossos 

conteúdos e fortalecendo nosso reconhecimento. 

Criar uma identidade equilibrada, marcante e 

versátil é o primeiro passo para transmitir confiança 

e estabilidade ao cliente, além de facilitar a 

identificação de nossa empresa nos mais variados 

locais. 

VEM AÍ... 
Se o Dia das Mães foi especial aqui na Triunfo Logística, o Dia 

dos Pais, comemorado no mês de Agosto, não será diferente.  

Para a data, a comunicação esta planejando mais um momento 

especial nos refeitórios, para comemorar o momento, mesmo 

para áqueles que por estarem conosco, exercendo suas 

atividades, não poderão comemorar junto aos seus filhos e 

famílias. 

Esta será apenas mais uma das muitas ações que planejamos 

para o ano de 2018. A expectativa é tornar nosso ambiente de 

trabalho um local mais interativo, gostoso e divertido de ficar. 

Dentre os planos para este ano, podemos listar ações voltadas 

a saúde dos colaboradores, campanhas para o Outubro Rosa e 

o Novembro Azul, uma semana toda dedicada ao

desenvolvimento pessoal e profissional de nossas equipes, 

além de um momento especial para celebrar nosso fim de ano. 

O mais importante disso tudo, é ficar sempre atento aos canais 

de comunicação, que vem se expandindo neste 

semestre. Alguns pontos da Triunfo já contam, por 

exemplo, com televisões mais interativas e conteúdos 

sempre atualizados. Mas fique tranquilo, se ainda não 

chegou em seu refeitório, podemos garantir que em 

breve estará por lá. 

Então, colaborador, olhe sempre nosso mural, fique 

de olho em nossa televisão e não esqueça, a 

comunicação esta aqui para você, por isso, sugestões, 

ideias e até criticas, são sempre bem-vindas! Estamos 

em constante evolução para fazer da Triunfo um lugar 

ainda melhor para todos nós. 

Fale com a comunicação através do e-mail: 

comunicação@triunfologistica.com.br 



 

Foi promovido, no mês de junho, o atual 

Superintendente de Operações, Rodolpho 

Trindade, ao cargo de Diretor Operacional. 

A função era exercida anteriormente pelo também 

diretor comercial da Triunfo Logística, Alexandre 

Lima, que brilhantemente carregou as duas 

funções, com dedicação, esforço e eficiência. 

Agora, a missão de dirigir a área operacional fica a 

cargo de Rodolpho, que teve junto a Alexandre um 

enorme aprendizado em seus anos de empresa, e 

que já desenvolve atividades de direção da área 

de forma competente. 

Alexandre Lima,  agora,  responsável 

exclusivamente pela direção comercial da 

empresa,  re cebe u pessoalmente  o s 

agradecimentos do CEO da Triunfo, Bruno Sá, 

junto aos demais diretores executivos, por ter 

cuidado sozinho das duas diretorias nos últimos 

dois anos, sendo ressaltado seu trabalho com 

afinco e excelência. 

Os agradecimentos se estenderam ao trabalho 

realizado por Alexandre na preparação de 

Rodolpho Trindade para que o mesmo estivesse 

hoje pronto para assumir um cargo de tamanha 

responsabilidade. 

Agora Alexandre Lima poderá focar todas as suas 

atenções no contínuo desenvolvimento comercial 

da empresa, conquistando novos mercados, novos 

clientes e novos negócios, em um mundo 

globalizado, competitivo e cada vez mais exigente. 

Durante a reunião de diretoria, realizada na matriz, 

Bruno Sá fez questão de aconselhar pessoalmente 

o novo diretor operacional, desejando que o 

mesmo mantenha a sua conduta humilde, dedicada 

e competente. Conselho este reforçado por 

Rodrigo Salles, Diretor Administrativo da 

companhia. 

Rodolpho Trindade fez questão de agradecer a 

todos presentes, especialmente aos Diretores 

Executivos pela confiança depositada em seu 

trabalho. Para Alexandre, dedicou um 

agradecimento especial , pela parceria construída 

e por ter sido seu braço direito, especialmente em 

situações delicadas que passaram juntos, como a 

implantação dos contratos Petrobras. 

 

 

 

OPERAÇÃO SOB 

NOVA DIREÇÃO 



 

QUEM CHEGOU... 
Os colaboradores admitidos nos meses de abril, maio e junho na Triunfo 
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