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Sua participação
na Triunfo Letter

Sempre após a divulgação de uma edição, começamos a receber 
o conteúdo para próxima tiragem.

Para participar, envie sua matéria para o e-mail 
comunicacao@triunfologistica.com.br, com sua foto, nome com-
pleto, cargo e informe na linha assunto: “Triunfo Letter - seu 
nome”.

A Triunfo Letter acolhe opiniões sobre todos os temas, reservan-
do-se o direito de rejeitar textos insultuosos ou que divirjam de 
sua linha editorial. A publicação está sujeita à limitação de espa-
ço, o que poderá exigir que o texto enviado sofra alterações.

As opiniões emitidas pelos autores das matérias são de exclusiva 
responsabilidade dos mesmos e não necessariamente represen-
tam um posicionamento da Triunfo Logística.
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Palavra da Direção

Meu primeiro encontro 
com a Triunfo, foi ao abrir 
uma agência marítima, 

em 1990, mas nessa época, éramos 
como concorrentes. Foi apenas, em 
1995, após fechar a agência, que mi-
nha história aqui começou. Convi-
dado para trabalhar desenvolvendo 
um projeto para possíveis privatiza-
ções do porto do Rio de Janeiro, co-
mecei aqui como consultor e passei 
meu primeiro ano de empresa reali-
zando um projeto que hoje é a ativi-
dade siderúrgica que temos.

Quando esse projeto realmen-
te saiu do papel e passou a ser uma 
atividade na Triunfo, eu migrei do 
cargo de consultor para gerente de 
operações, trabalhado dentro do ter-
minal da Gamboa.

Em 2000 vivi meu primeiro mo-
mento delicado de empresa, com a 
saída de um contrato. Foi neste mo-
mento que nossa Diretoria decidiu 
que seria estratégico minha mudan-
ça para o setor comercial, buscando 
desenvolver novas cargas em nosso 
negócio. Eu tinha essa experiência 
e a Triunfo precisava dela. Começa-
mos a movimentar rolos de arame, 
vergalhão, tubos de aço, entre outros 
materiais que trabalhamos até hoje. 
Essas novas atividades conquistadas 
deram a estabilidade necessária para 
que continuássemos crescendo.

Passamos por outros momentos 
difíceis. Lembro ainda como se fos-
se hoje quando um navio de Mariola 
(placas de aço), que havia sido carre-
gado no Espirito Santo e estava indo 
embora para ser exportado para 
China, trincou no meio do caminho. 
Eram 70 mil toneladas de mariola. 
Para não afundar, ele arribou para 
o porto do Rio de Janeiro e a úni-
ca empresa que tinha capacidade e 
equipamentos para fazer a descar-
ga e o carregamento em um navio 

novo era a Triunfo. Foi um gigante 
trabalho de salvatagem e esse navio 
de Mariola foi nossa grande segunda 
virada em termos de empresa.

Com o tempo fomos nos forta-
lecendo, conquistando novos mer-
cados – como o ferro gusa, a movi-
mentação de granéis sólidos, entre 
outros – abrindo novas linhas de 
atividade, trabalhando de forma es-
tratégica, até que fomos convidados 
para participar da licitação da Petro-
bras. Foi nossa primeira vitória, de 
tantas outras que vieram.

A verdade é que após todos esses 
anos de empresa e tantas histórias 
vividas e divididas aqui, a Triunfo 
passou a ser parte de mim, parte efe-
tivamente da minha vida. Hoje não 
consigo separar o meu “e-mail da 
minha pessoa física”, é como se fos-
sem uma pessoa só. Aqui dentro eu 
não me sinto nem empregado, nem 
patrão. É parte de mim trabalhar 
dentro da Triunfo, desenvolver ne-
gócios aqui, ajudar o nosso negócio. 
Foi e é uma troca essa relação, eu dei 
muita coisa para empresa, mas tam-
bém, sou muito grato por tudo que 
já recebi.

Agora estamos entrando em mais 
um momento de desafios. Por todo 
o cenário econômico do país, enten-
do 2019 como um ano desafiador. 
Por isso, meu objetivo ao longo dos 
próximos meses é trabalhar, junto 
a minha equipe, para manter nosso 
faturamento, manter nossa estrutu-
ra. Claro, que se for possível crescer, 
será excelente, mas o foco agora é 
nos prepararmos para 2020 e 2021, 
quando na metade de ano que vem 
o mercado já prevê aquecimento em 
nosso setor, o que sem dúvidas trará 
novos negócios.

Momentos de desafios deman-
dam sacrifícios, mas somos uma 
empresa estruturada, estabilizada no 

Alexandre Lima
Diretor Comercial da Triunfo Logística

mercado, sem dívidas. Então, temos 
total capacidade de absorver a san-
fona de diminuição e aumento de 
demanda do mercado, sem que isso 
nos afete. Muito disso, devemos a 
competência de nossa equipe.

Tenho certeza da competência de 
nosso time, assim como nossos de-
mais diretores. Isso me da a tranqui-
lidade de dizer que nós só estamos 
onde estamos, graças aos bons pro-
fissionais que estão ao nosso lado, 
assim, a dedicação e empenho de 
cada um será sempre reconhecida 
pela Triunfo.

Este é o momento em que preci-
samos do melhor de cada colabora-
dor que forma nossa empresa, que 
precisamos que todos trabalhem fo-
cados em nossos valores, pensando 
individualmente em cada um deles 
dentro de sua atividade. Atuando 
assim com respeito mútuo, ética e 
excelência máxima nas suas funções, 
buscando sempre inovar e o mais 
importante: focado na segurança 
durante a execução de cada ativida-
de que realiza diariamente. 
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Companhia Docas inaugurou no mês de Maio 
moderna estrutura de segurança no Porto do Rio

CDRJ inaugura 
moderna estrutura
Fonte: Companhia Docas do Rio de Janeiro | www.portosrio.gov.br

A Guarda Portuária do Rio de Janeiro ganhou 
uma nova estrutura de trabalho que eleva os 
níveis de segurança das instalações do Porto 

do Rio de Janeiro. Os investimentos da Companhia 
Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) em tecnologia de se-
gurança culminaram com a inauguração do moderno 
Centro de Comando e Controle de Segurança Por-
tuária (CCCSP), na sexta-feira (dia 10 de maio), que 
contou com a presença de autoridades de segurança 
como o superintendente da Polícia Federal do Rio de 
Janeiro, Ricardo Saadi.

Além do novo centro de controle operacional, o siste-
ma de monitoramento que entrou em funcionamento 
conta com mais de 150 câmeras, cancelas, catracas, 
rádios, radares de segurança perimetral, drones, siste-
mas de captura de imagem, de controle de acesso, de 
detecção de imagem por OCR e de reconhecimento 
facial. Há ainda hardwares, softwares e toda a infraes-
trutura de datacenter necessária para o funcionamen-
to adequado e ininterrupto de um moderno sistema 
de segurança e controle de acesso de pessoas, veícu-
los e unidades de cargas, que atende perfeitamente às 
exigências do Código Internacional para Proteção de 
Navios e Instalações Portuárias (ISPS Code).

Durante a inauguração do CCCSP, o diretor adminis-
trativo-financeiro da CDRJ, Dr. Hélio Szmajser, que 
também representou o diretor-presidente da com-
panhia, Almirante Francisco Antônio de Magalhães 
Laranjeira, disse que essa estrutura e esse sistema de 
segurança são uma demanda antiga da comunidade 
portuária. “Com o esforço e a união da Guarda Portu-
ária e da equipe de TI da CDRJ, temos a concretização 
desse sonho e estão todos de parabéns. Estamos aber-
tos para parcerias com todas as autoridades de segu-
rança”, enfatizou.

Créditos da foto: Companhia Docas do Rio de Janeiro.
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Para o superintendente da Guarda Portuária, José Ta-
deu Diniz da Paixão, o sistema de monitoramento e o 
centro de comando e controle são instrumentos im-
portantes para se integrar com a segurança pública, já 
que a Guarda Portuária é um dos membros executivos 
do Sistema Único de Segurança Pública: “Vamos con-
tribuir muito no combate às organizações criminosas 
que utilizam a infraestrutura portuária para escoar ou 
receber carregamentos ilícitos. É um grande avanço e 
teremos mais conquistas pela frente”. Diniz refere-se à 
segunda fase do projeto que será uma plataforma de 
cadastro e permissão de acesso, desenvolvida com o 
Sindicato dos Operadores Portuários do Rio de Janei-
ro (SINDOPERJ), que vai se integrar com o sistema 
de agendamento dos terminais do porto e do Órgão 
Gestor de Mão de Obra (OGMO).

Autoridades de segurança prestigiam 
inauguração

Créditos da foto: Companhia Docas do Rio de Janeiro.

Créditos da foto: Companhia Docas do Rio de Janeiro.

Créditos da foto: Triunfo Logística Ltda.

O superintendente da Polícia Federal no Rio de Janei-
ro, Ricardo Saadi, parabenizou a CDRJ pelo trabalho 
que, segundo ele, será de extrema importância no 
combate ao crime organizado. “O crime organizado 
hoje é transnacional, uma das principais portas de 
entrada e saída da criminalidade no nosso país são 
os portos e o Porto do Rio realmente está dando um 
upgrade muito grande com esse monitoramento que 
está sendo inaugurado. Eu tive a oportunidade de ver 
o funcionamento do sistema e já estou vislumbrando 
uma série de atuações de forma cooperada da PF com 
o porto para combater o tráfico, em especial o tráfico 
de drogas e o tráfico de armas. Essa tecnologia que 
está sendo inaugurada é sine qua non e uma melhora 
sensível na atuação do estado brasileiro no combate 
ao crime organizado”, explicou Saadi.

Também esteve presente na inauguração do CCCSP 
o coordenador da Comissão Estadual de Seguran-
ça Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis 
(Cesportos/RJ), Alexandre Arantes de Menezes, que 
elogiou a estrutura: “Em nome da Cesportos, vejo 
com muita felicidade o incremento à segurança não 
somente do porto organizado do Rio de Janeiro, mas 
também do próprio estado, na medida em que é uma 
grande rede de segurança”. Se dizendo impressiona-
do com os sistemas, o Chefe do Núcleo de Inteligência 
da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, Allan 
Rebello, “espera o compartilhamento de informações, 
que será muito útil no combate ao crime organizado. ” 
Também participaram da inauguração os superviso-
res de segurança dos terminais arrendados do Porto 
do Rio de Janeiro. 
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Oano de 2019 chegou com algumas mudanças e 
uma delas foi a implementação do nosso novo 
modelo de crachás. O novo modelo veio para 

deixar nossa identificação mais moderna, ter fácil re-
conhecimento e para ficar com a nossa cara (Triunfo, 
Mec e Sea). Agora queremos usar esse espaço para ti-
rar as todas dúvidas sobre o por que devemos ter cra-
chás, a conservação do mesmo e apresentar os novos 
modelos. 
 
Por que devemos ter crachá?

O crachá é um cartão de identificação que tem por 
objetivo, identificar o colaborador que faz parte do 
quadro de colaboradores da empresa.

O fato é que o crachá, além do objetivo acima indica-
do, também possui outras funções importantes como 
por exemplo, ser um meio que o colaborador pode uti-
lizar para fazer o registro de entrada e saída no ponto. 

Além disso, o seu uso traz segurança para o próprio 
colaborador, pois em empresas que possuem um qua-
dro muito grande de pessoal, o fato de uma pessoa 
estar ou não portando o crachá da empresa garantirá 
ou não o acesso dela a determinados setores ou a de-
terminadas áreas da empresa.

Novos Crachás

Outro ponto importante na utilização do crachá é que 
o mesmo possibilita que a empresa evite que pessoas 
estranhas, pratiquem atos contra os seus empregados 
ou contra a própria companhia.

Embora muitos acreditem que não há qualquer legis-
lação que discipline o seu uso, a Norma Regulamen-
tadora - 11 da Secretaria de Trabalho do Ministério 
da Economia estabelece que, no caso de empresas 
que tenham equipamentos de transporte motorizado 
(empilhadeiras, por exemplo), os operadores devam 
ser habilitados e só poderão dirigir se durante o ho-
rário de trabalho portarem um cartão de identifica-
ção, com o nome e fotografia e ASO atualizado, em 
lugar visível.

Não obstante, para outros setores não previstos na 
NR-11, a CLT possibilita que o empregador se utilize 
de seu poder diretivo para estabelecer, por meio de 
políticas ou procedimentos internos, bem como de 
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o uso obri-
gatório do crachá.

Não existe atualmente padrão legal a ser obedecido, 
cada empresa poderá estabelecer um modelo especí-
fico de acordo com suas necessidades, inserindo os 
dados de seus colaboradores que melhor lhe convir.

por Juliana Reis e Yan Gomes (CCOS)
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Como o uso do crachá normalmente é determinado 
pelo empregador, cabe a este fornecê-lo aos colabora-
dores gratuitamente. No entanto, assim como toda fer-
ramenta de trabalho, o colaborador deve além de usar, 
zelar pelo crachá fornecido e utilizá-lo para a finalidade 
a que se destina.

Dessa forma, caso seja comprovada a má utilização ou 
o descuido no uso do item, o colaborador será respon-
sável por arcar com a despesa da confecção do novo 
crachá.

Por outro lado, se a necessidade de produção do novo 
crachá for devido ao desgaste natural na sua utilização 
a Triunfo realizará a produção do novo item sem custo 
ao colaborador.

Os riscos de guardar o crachá no bolso

Quem nunca guardou o crachá no bolso, ou até mes-
mo dentro da carteira? É uma ação muito comum, po-
rém deve ser evitada caso você deseje conservar o seu 
cartão, pois ao sentar-se em cima dele, ele pode ser da-
nificado. Por isso mantenha sempre o mesmo com um 

cordão personalizado preso ao pescoço, mantendo as 
informações visíveis para a sua própria segurança.
 
Superfícies que prejudicam o seu  
Cartão de Proximidade
Riscos e desgastes de imagem acontecem com muita 
frequência com Cartões que ficam expostos em super-
fícies ásperas. Assim é importante evitar este tipo de 
área, pois pode diminuir o tempo de vida útil do seu 
crachá. Procure verificar com cuidado em quais locais 
você deixa o seu crachá, pois trata-se de um material 
sensível a danos.
 
Qual a vida útil de um crachá?

A partir de sua fabricação, um crachá tem a previ-
são de durar de um a dois anos, porém, a sua vida 
útil pode ser consideravelmente reduzida, devido ao 
modo como é tratado. A falta de conhecimento no 
manuseio de um Cartão de Identificação, faz com 
que aconteça muitos acidentes, diminuindo assim as 
chances de você permanecer com o seu crachá por um 
longo tempo. 

Modelo de crachá colaborador Triunfo
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A mudança de  
hábito pode mudar 
toda uma vida.

por Francisco Rabello (Compras)

O que é um 
habito?

Hábitos são ações aprendidas pelo 
cérebro para economizar energia, 
você interioriza uma ação de for-
ma natural até o ponto de tornar-se 
uma atitude espontânea. 

Simplificando, quem nunca abriu a 
geladeira sem pensar ou passou a 
marcha do carro no tempo certo e 
simplesmente fez sem saber o que 
estava fazendo? Pois é, isso é um 
hábito.

Nossas escolhas e ações estão di-
retamente ligadas a eles, desde as 
atividades físicas que praticamos, 
até o café e os doces que consumi-

mos após as refeições. Praticamen-
te tudo a nossa volta é fruto de um 
hábito seja ele bom ou ruim.

Os hábitos que adquirimos ao lon-
go de nossas experiências tem re-
sultado direto na nossa qualidade 
de vida. Precisamos identificá-lo e 
separá-lo em hábitos bons e ruins. 
Se conscientemente optarmos por 
bons hábitos, as ações seguirão o 
mesmo sentido e a nossa vida se 
organiza sem que percebamos.

Em casos de hábitos negativos 
(ruins), geralmente, as rotinas se 
tornam cansativas. Em vez de eli-
miná-lo, devemos alcançar o mes-
mo resultado através de novos há-
bitos, ressignificando o desejo do 
hábito antigo para nos levar à rea-
lização de uma nova rotina e apro-
veitar a recompensa depois. 

Um bom exemplo disso foi de um 
colaborador que tinha um habito de 
comer uma sobremesa após o almo-
ço sentado no sofá da recepção da 
empresa. Após identificar este ha-
bito concluiu que o que queria era 
se socializar, e que poderia fazer no 
sofá, incluindo uma sobremesa. 

Então ele decidiu utilizar o seu 
tempo pós almoço chamando um 
colega para dar uma volta no quar-
teirão da rua do seu trabalho e as-
sim desfez o hábito antigo.

Como dizia Mark Twain: - “A gente 
não se liberta de um habito atiran-
do-o pela janela: é preciso fazê-lo 
descer a escada, degrau por de-
grau”. 
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Lugar de mulher  
é onde ela quiser!

P ara falar sobre o Dia internacional das Mulhe-
res, a Triunfo Logística resolveu inovar e arris-
car em uma ideia um pouco fora do conven-

cional.

Na contramão dos brindes personalizados que geral-
mente são destinados a data – e ao público feminino – 
como itens de beleza, chocolates, ou flores, a empresa 
decidiu dividir com suas colaboradoras um presente 
que transmitisse uma mensagem sobre a importância 
da mulher em nosso mercado e principalmente, den-
tro de nossa empresa.

O ramo portuário, ainda possui um ambiente com 
predominância masculina. No entanto, o número de 
colabaradoras vem crescendo dentro do setor e prin-
cipalmente dentro da Triunfo. Já é possível notar a 
inserção delas nas atividades, atuando desde áreas 
corporativas até áreas operacionais. Esse notável cres-
cimento, é fruto do esforço individual de cada colabo-
radora e, da competência delas. 

E se a ideia era transmitir uma mensagem de valori-
zação a essas mulheres profissionais, o meio escolhido 
foi audacioso: um livro chamado “Mulheres – Retra-
tos de Respeito, Amor-Próprio, Direitos e Dignidade” 
da autora Carol Rosseti. O material é uma rica fonte 
de auto aceitação, de respeito pela diversidade femini-
na e pelas escolhas individuais de cada uma.

Além do livro, também foi entregue a cada uma das 
colaboradoras uma carta assinada por cada um dos 
diretores da empresa, em que foi reforçada a impor-
tância de cada uma, para o desenvolvimento e cres-
cimento da companhia, trazendo a mensagem “nós 
respeitamos e admiramos cada uma por aquilo que 
realmente nos interessa: sua competência”.

Ao lado, vocês podem conferir na íntegra a carta aber-
ta assinada pela diretoria da empresa, para seu time de 
colaboradoras: 

Triunfo Logística promove ação comemorativa ao  
Dia Internacional das Mulheres e presenteia suas  
colaboradoras com livro feminista e carta aberta da diretoria.

por Ana Luísa (Comunicação)
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Falar de saúde é o primeiro passo para conscien-
tizar as pessoas sobre a importância de se cuidar 
e manter sempre seus exames em dia, seguindo 

uma rotina de acompanhamento médico.

Visitar um consultório – seja qual for a especialida-
de consultada – não deve ser uma atividade destinada 
apenas a emergências, mas sim, uma ação preventiva, 
focada não em combater um problema existente mas 
evitar que ele venha a ocorrer.

Pensando nisso, a Comunicação da Triunfo Logística, 
promoveu no mês de fevereiro uma ação interativa, 
que passou por diversas áreas da empresa, falando so-
bre a conscientização da prevenção do câncer. A ati-
vidade que aconteceu no dia 04 de fevereiro não foi 
escolhida atoa: neste dia é celebrado o Dia Mundial do 
Combate ao Câncer.

A data foi estabelecida pela União Internacional Con-
tra o Câncer (UICC), para apoiar os objetivos da De-
claração Mundial do Câncer, lançada em 2008 – que 
tem como principal objetivo reduzir significativamen-
te as mortes causadas pela doença em todo o mundo.
O assunto, que já foi amplamente abordado no final 

do ano de 2018, através de campanhas destinadas ao 
outubro rosa e o novembro azul, não poderia ser tra-
tado exclusivamente nas ocasiões. O câncer é uma 
doença que acomete milhares de brasileiros, em seus 
mais diversos tipos – fígado, pulmões, pele, entre ou-
tros – e que ainda gera muita dúvida quanto aos cui-
dados necessários à sua prevenção.

E para falar sobre prevenção, recebemos na empresa, 
uma equipe teatral, especializada em produções ar-
tísticas para área de saúde e segurança. De maneira 
divertida e interativa, foi possível aproximar nosso 
time do assunto, reforçando a importância de sempre 
se manter prevenidos e mais ainda, de sempre buscar 
suporte especializado quando o assunto é saúde.

Ah! Se você tem duvidas sobre o assunto e gostaria de 
conversar com alguém sobre, lembre-se, a Triunfo dis-
põe de uma equipe de saúde, com médico, enfermeiro, 
técnico de enfermagem e uma assistente social, que 
estão sempre abertos a receber nossos colaborado-
res, sendo as pessoas indicadas para dar as melhores 
orientações em relação aos assuntos de saúde. Então, 
não deixem de recorrer ao nosso setor médico caso 
julguem necessário! 

Teatro contra  
o câncer.
Triunfo Logística recebe em diversos 
pontos da empresa ação teatral para falar 
sobre a importância da conscientização  
do combate ao câncer.

por Ana Luísa (Comunicação)
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#Pergunte ao
Especialista

Visando ajudar nas dúvidas de vocês, surgiu 
a ideia do “Pergunte ao Especialista”. Nas 
próximas publicações da nossa revista estaremos 
respondendo as perguntas enviadas por VOCÊS!!!

Respondida por:
Departamento Pessoal

NO
VIDA
DE!

Francisco Rabello - Qual o período para solicitação de 
adiantamento de 13º junto as férias ?

R.: Ótima pergunta!! As solicitações deverão ser encaminhadas ao DHO 
na janela de 01 de janeiro até 31 de janeiro de todos os anos conforme 
legislação vigente. Abaixo, você conseguirá entender melhor o que diz a 
legislação.

A legislação trabalhista vigente estabelece que o 13º salário seja pago em 
duas parcelas, sendo a primeira de fevereiro a novembro de cada ano e a 
segunda, até dia 20 de dezembro.

O pagamento da primeira parcela, prevista no artigo 2º, § 2º da Lei 
4.749/65, que dispõe sobre o pagamento da gratificação natalina prevista 
na Lei 4.090/62, estabelece que o adiantamento possa ser concedido jun-
tamente com o pagamento das férias do empregado, desde que este faça 
a solicitação (por escrito) ao empregador durante o mês de janeiro (01 a 
31) do corrente ano.

Portanto, para o empregado que tenha férias programadas no mês de 
agosto, por exemplo, e queira receber o adiantamento da primeira par-
cela juntamente com as férias, terá que solicitá-la até o final do mês de 
janeiro a seu empregador.

O valor do adiantamento referente à 1ª parcela corresponde a 50% do 
salário do mês anterior ao gozo de férias. 

E aí, curtiu o novo quadro? Participe também enviando sua dúvida para 
o e-mail comunicação@triunfologistica.com.br, com o título: Pergunte 
ao Especialista 

Coordenação:
Jorge Adolpho,  

Analista de departamento  
pessoal da Triunfo Logística.
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Com o aumento da concorrência, o avanço da 
tecnologia, a crescente exigência dos clientes 
e fornecedores, dentre outros fatores, criou-se 

uma mudança no paradigma das organizações, exi-
gindo delas uma permanente adequação a esse novo 
ambiente.

Diante desse novo cenário, as organizações devem 
elaborar um adequado planejamento estratégico que 
atenda as novas necessidades dos seus clientes, for-
necedores, acionistas, bancos e órgãos fiscalizadores, 
trazendo contribuições valiosas para que as decisões 
tomadas no presente apoiem as consequências gera-
das no futuro.

Na condução desse cenário que está a Controladoria, 
cuja missão é otimizar o processo decisório assegu-
rando informações adequadas aos gestores na procu-
ra de uma eficácia gerencial, garantido a continuidade 
do negócio da empresa. 

A Controladoria é responsável por elaborar uma aná-
lise comparativa entre os resultados e os padrões de 
controle estabelecidos, observando os desvios, ou seja, 
a diferença entre os resultados e os padrões. Após a 
verificação dos desvios, elabora-se uma análise da re-
levância, a fim de apurar se os desvios comprometem 
os objetivos da organização.

Sob Controle

por Debora Pellegrino, Isabel 
Mercier, Juliana Osorio, Matheus 
Inácio, Rodolfo Figueiredo e  
Rodrigo Fernando (Controladoria)

A importância do setor de controladoria dentro 
das organizações na busca de  

controle e redução de custo 
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O responsável da geração dessas informações é o Con-
troller, cabendo a ele a responsabilidade de analisar to-
das as informações geradas pela Contabilidade, Fiscal, 
Financeiro, Custos, Planejamento Tributário, Previsão 
Orçamentária Anual (Budget), Planejamento Estraté-
gico e Relatórios para tomada de decisões.

Planejando, organizando, controlando e dirigindo to-
dos os risco e custos, temos a intenção de maximizar 
o lucro e contribuir para o crescimento não somente 
da empresa, mas de todo o seu efetivo.

Sabendo que um Controller tem como finalidade con-
trolar e reduzir custos, sabia que você também pode 
ser um?

Através de pequenas atitudes a gente contribui para 
uma redução dos gastos que vistos a longo prazo, po-
dem gerar reduções significativas, como: 

• Fechar a torneira e apagar as luzes sempre que sair 
do banheiro; 

• O uso desnecessário de telefonia da empresa;
• Impressão de documentos desnecessários e docu-

mentos pessoais;
• Planejamento dos setores ao solicitar materiais ad-

ministrativos;
• Compartilhar materiais e equipamentos quando 

possível;
• Divisão de atividades para melhorar gestão de 

tempo, reduzindo horas extras; 
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448.459,03
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228.035,31

171.026,48

Água e esgoto Energia Material administrativo 
e limpeza

Telefonia móvel

Gastos realizados

Gastos previstos

Fonte: Dados reais coletados do último ano de 2018 da empresa Triunfo Logística LTDA. 

Grafico - Comparativo de despesas realizadas e previstas.

Conforme ilustrado no gráfico acima, com essas pequenas atitudes citadas podemos gerar uma redução de 
R$ 527.092,68 no período de um ano, além de estarmos agindo de forma sustentável.  
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Nossa História  
ou sempre  
fomos assim?

A os pés do Pão de Açúcar, 
em 1º de março de 1565, 
a cidade do Rio de Janei-

ro foi fundada. Porém, devido a 
diversos ataques marítimos e a ne-
cessidade de expansão da cidade, 
novas instalações foram construí-
das em área ainda inexplorada, nos 
arredores do morro do Castelo de 
São Bento, de Santo Antônio e da 
Conceição.

Desde a época da chamada cidade 
de São Sebastião do Rio de Janeiro, 
o nosso Governador Geral, Mem 
de Sá (1500-1572), viu a importân-
cia da instalação de um porto no 
Rio de Janeiro, onde seria possível 
fomentar a atividade econômica da 
cidade. Ainda mais, com a desco-
berta de metais e pedras precio-

sas em Minas Gerais entre o final 
do século XVII e início do século 
XVIII, o que seria fundamental 
para o desenvolvimento da colô-
nia, fazendo do Brasil o maior ex-
portador de ouro do planeta.

Com a riqueza da colônia, o Rio de 
Janeiro se tornou a capital da colô-
nia portuguesa e posteriormente, 
sede de todo o império português 
e capital da República.

Nos últimos cinco séculos, o Por-
to do Rio de Janeiro passou por 
grandes transformações, mesmo 
estando incrustado no centro ge-
ográfico de uma cidade com mais 
de 6,5 milhões de habitantes. O 
porto iniciou suas operações ofi-
ciais em meados do século XVIII. 

ESPECIAL

por Diogo Martins (Diretoria de Processos e Inteligência)

O cais de atracação como o co-
nhecemos, não existia. O cais em 
linha reta surgiu apenas no século 
passado após o aterramento rea-
lizado na obra realizada na déca-
da de 1910. A costa era composta 
por ilhas e pequenas enseadas na 
Gamboa, Saúde, Santo Cristo e 
Caju e o embarque e desembarque 
de produtos poderia levar até me-
ses de trabalho já que os produtos 
chegavam em grande embarca-
ções e dependiam de embarcações 
menores para realizar o transbor-
do e chegar ao continente. 

Nesta época, por volta de 1770, 
foi realizado investimento para a 
construção do Cais do Valongo, 
porém, esse assunto merece um 
próximo artigo.
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A chegada da Família Real ao Brasil, 
em 22 de janeiro de 1808 e a trans-
formação da Colônia em Reino esti-
mulou a movimentação de grandes 
volumes de cargas no Porto do Rio 
intensificando os investimentos na 
região. A época contou com a cons-
trução dos trapiches na Gamboa 
(atual Cidade do Samba) e o desem-
barque de mercadorias que era feito 
no Largo do Paço (Praça Quinze), 
passou a ser realizado na Prainha 
(antigo nome da Praça Mauá), o 
que levou a abertura dos portos, 
estabelecendo o livre comercio dos 
produtos coloniais.

Com o aumento da movimentação 
de carga no Porto do Rio e a mudan-
ça da sede do comércio português, o 
imperador determinou a mudança 
do porto para a antiga Prainha indo 
até São Cristóvão, conhecido atual-
mente como cais público, que vai da 
Gamboa até São Cristóvão.

O avanço da produção cafeeira, por 
volta da década de 1830, tornou 
necessário ajustar as operações do 
Porto do Rio para o transporte da 
grande quantidade de grãos trazi-
dos da Floresta da Tijuca, do Vale 
do Paraíba, das cidades do interior 
de São Paulo, Minas Gerais e Espí-

rito Santo. Nesta época, o Porto do 
Rio contava com uma navegação 
costeira intensa, de mercadorias, 
cabotagem e internacional, com 
grande fluxo de transporte de pas-
sageiros.

Nesta época, aproximadamen-
te 40% de todo o café exportado 
pelo Brasil passava pelo Porto 
do Rio. Toda essa movimentação 
acontecia na Estação Marítima 
da Gamboa, feita em 1879, com 
uma ponte de mais de 300 metros 
sobre a água, onde atualmente 
existe a cidade do samba. Além 
disso, também foi construído, na 
mesma época, o Dique da Saúde, 
onde era possível realizar reparos 
em navios, fora da água, além de 
abrigar vários armazéns.

A fabricação e reparos navais, além 
da chegada da ferrovia a região, fo-
ram fundamentais para se iniciar 
a industrialização na região por-
tuária do Rio de Janeiro. A ferro-
via possibilitou a movimentação 
de um maior volume de cargas no 
porto, principalmente advindos 
das industrias têxtil, alimentícia e 
do próprio café, o que levou a re-
gião portuária receber diversas in-
dustrias do setor de transformação.

A partir da década de 1870 gran-
des indústrias como a Companhia 
Luz Esteárica, o Moinho Inglês, o 
Moinho Fluminense e a Compa-
nhia de Gás (de propriedade do 
Barão de Mauá), além de outras 
indústrias de pequeno e grande 
portes, e de estabelecimentos da 
indústria têxtil se instalaram na 
região portuária. Dados mostram 
que em meados de 1888 a região 
portuária abrigava cerca de 20 fá-
bricas de máquina a vapor, 13 fá-
bricas de café torrado e polvilho e 
cerca de 12 estaleiros e construto-
res navais, com o porto se concre-
tizando como um grande indutor 
da atividade industrial no estado 
do Rio de Janeiro.

A melhoria do Porto do Rio para 
atender toda essa crescente de-
manda se tornou o assunto em 
“alta” nos últimos anos do Império, 
como nos primeiros anos da Re-
pública (a partir de novembro de 
1889), apesar disso, não haviam re-
cursos para a execução das melho-
rias. Somente na década de 1910 é 
que foi concretizada a construção 
do novo Porto do Rio de Janeiro, 
no formato que conhecemos hoje, 
mas, isso é uma nova história que 
contaremos depois. 
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Teoria do Dominó  
de Heinrich: 
Prevenção de  
acidentes

Como que pessoas envolvidas em operações 
para movimentação de cargas, sejam elas ope-
radores de equipamentos, ou não, podem às 

vezes, realizar atividades de maneira insegura e não 
sofrer um acidente? Ou então, o acidente poderia ter 
sido pior, mas felizmente foram apenas danos mate-
riais?

Eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi isso quando 
estava trabalhando na área e agora treinando nossos 
colaboradores. Uma explicação realmente boa para 
isso é conhecida como Teoria do Dominó de Hein-
rich.

Heinrich nasceu em 1881 em Bennington, Vermont, 
EUA. Ele trabalhou como aprendiz de maquinista e 
foi promovido a terceiro engenheiro assistente antes 
de ingressar na Travelers Insurance Company, onde 
ocupou o cargo de Superintendente Adjunto da Di-
visão de Engenharia e Inspeção. Ele se aposentou em 
1956 e faleceu em 1962, sendo lembrado por seu livro
“Industrial Accident Prevention: A Scientific Approa-

ch” (Prevenção de Acidentes Industriais: Uma Aborda-
gem Científica). 

A primeira edição foi publicada em 1931 tendo outras 
três revisões em 1941, 1950 e 1959. Muitos conceitos 
modernos de saúde e segurança foram construídos 
sobre o que Heinrich escreveu tais como a Pirâmide 
de Incidentes e o Triângulo de Controle de Perdas. 
Sua definição de acidente é “uma sequência de eventos 
não planejados e inesperados”.

A Teoria do Dominó de Heinrich pode ser usada para 
responder à questão colocada no parágrafo inicial. 
Vejam a imagem acima. Vamos supor que o pedestre 
sofra algum ferimento e veremos o que poderia tê-lo 
causado. 

Suponha que o acidente mostrado na imagem acima 
seja analisado e cada fator relacionado a ele seja repre-
sentado por uma pedra de dominó em pé. Pode haver 
muitos dominós, mas só vamos mostrar quatro. 

ESPECIAL

por Glauco Sonsin
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Vamos imaginar que a empilhadeira estava sendo 
conduzida muito rápido e que é representada pelo 
dominó à direita. O operador freou bruscamente a 
empilhadeira, então é o dominó dois. A carga estava 
solta, de modo que se torna o número três e o resulta-
do final é representado pelo dominó número quatro. 
Confira na imagem abaixo:

O resultado óbvio do acidente descrito anteriormente 
é que os dominós caem, resultando em um acidente 
grave ou até mesmo fatal.

Agora vamos tirar uma peça do dominó (risco), que 
é a “Carga Solta” como na figura abaixo, certificando-
-nos de que a carga está sendo transportada de for-
ma segura. Os outros fatores, e podem haver muitos, 
ainda estão lá e o acidente ainda pode acontecer, mas 
pelo menos ninguém é ferido ou morto.

Dessa forma concluímos que quanto mais dominós 
(riscos) eliminarmos, menor será a probabilidade de 
ocorrer um acidente. Por isso cada colaborador envol-
vido em operações de movimentação de cargas, não 
importa o nível hierárquico, pode e deve contribuir 
para a segurança das nossas operações, retirando “do-
minós” dessa cadeia de eventos que resultam no aci-
dente. 
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ESPECIAL

por Mario Zam (TPS)

Já temos o time montado, 
precisamos nos conscientizar 
e aceitar mudanças. 
Precisamos trabalhar como 
agentes de transformação, 
entender os problemas e 
buscar uma solução. 
Não precisamos ir muito ao 
futuro, nem muito ao passado, 
nossas ações devem ser bem 
temperadas, com humildade  
e bom senso. Saber que 
estamos e não somos.
Precisamos fazer, ao invés de 
querer aparecer.
Retroagir ao nosso passado 
e analisarmos se em nossas 
posturas estamos certos ou 
errados. 
Ter ouvido de ouvir.
Olhos de ver.
Lábios de sorrir. 
Mãos de afagar.
Sabedoria para liderar.
Conhecer emoções em faces  
e gestos.

Entender que somos poucos 
sem aqueles que lideramos. 
Homens eles são, às vezes 
com, outras sem razão e que 
devemos prepará-los para 
futura substituição. 
Se não temos compreensão, 
não podemos estar à frente  
de uma missão. 
Não podemos continuar 
sonhando em preto e branco, 
o mundo do desenvolvimento 
sonha colorido.
E este sonho se realiza 
com: conhecimento, 
esclarecimento, ambição, 
muita dedicação e acima de 
tudo vontade.
Para isso ganhamos um 
grande presente:
Nossa Universidade.
Se quiseres a Glória, estude!

Mzam

NÓS
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Música ajuda 
ou atrapalha?
Ouvir música traz uma série de 
benefícios ao corpo humano. Pode 
aumentar a capacidade de concen-
tração, dar mais pique para a rea-
lização de um exercício ou tarefa 
complexa.

Qual é o estilo 
de música ideal 

para ouvir 
durante  

o trabalho?

Apesar das reações provocadas 
pela música variarem de acordo 
com as pessoas, podemos afirmar 

A importância  
da Música

ESPECIAL

por Matheus Inácio (Controladoria)

que alguns ritmos podem ser esco-
lhidos de acordo com o tipo de re-
sultado que se deseja obter. Música 
clássica, por exemplo, é excelente 
para cálculos e atenção aos deta-
lhes. Música pop ajuda muito na 
manipulação de dados e informa-
ções. Se o trabalho que você está 
realizando requer domínio lin-
guístico, como a escrita por exem-
plo, a melhor escolha são músicas 
instrumentais, já que as letras das 
músicas podem afetar a qualidade 

da tarefa. Mas, se você precisa de-
senvolver um trabalho que requer 
muito foco e atenção, o melhor é 
escolher canções conhecidas e fa-
miliares. 
Para as minhas atividades eu sem-
pre opto pelo R&B (Rhythm and 
Blues) que vai dos clássicos como 
nosso querido Michael Jackson 
aos atuais contemporâneos como 
The Weeknd, Bruno Mars e H.E.R, 
o primeiro com uma sonoridade 
bem atmosférica, o segundo com 
um estilo mais pop dance e a ter-
ceira com uma vibe bem apaixo-
nante.
Músicas novas podem te surpre-
ender e provocar distrações, então 
procure sempre ouvir as músicas 
do seu dia a dia.

Fonte: https://www.xerpa.com.br/
blog/musica-no-ambiente-de-tra-
balho/ 
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O trabalho  
portuário avulso – 
uma perspectiva 
histórica 

ARTIGO ORIGINAL

Para entender as peculiaridades do trabalho por-
tuário avulso é preciso voltar ao passado, desde o 
Brasil Império, quando ainda se situavam em es-

tágio embrionário as operações portuárias, com a cons-
trução de portos privativos e também das primeiras do-
cas nacionais conhecidas como “Docas Dom Pedro ll”.

A abertura dos portos brasileiros aos produtos das 
“nações amigas”, permitiu os primeiros passos do co-
mércio marítimo no Brasil, e das operações portuá-
rias. Inicialmente, na época do Império, os serviços de 
estivadores nos portos eram executados preponderan-
temente pela mão de obra escrava. No entanto, cons-
tatou-se que o trabalho assalariado, pela eficiência, 
oferecia maior rentabilidade e aumento na produção 

e consequentemente, a mão de obra escrava foi sendo 
aos poucos substituída pela mão de obra assalariada.

A eclosão dos movimentos abolicionistas e o inevitá-
vel fim da escravatura obrigaram as empresas arren-
datárias dos portos a se adaptarem à nova realidade, 
formando nos portos um sistema operacional de ele-
vado número de trabalhadores a disposição não ape-
nas para suprir os picos de movimento no porto, mas 
também para repor o contingente de trabalhadores 
acidentados e doentes. Desta forma, implantou-se o 
sistema ocasional de trabalho, como alternativa às 
constantes flutuações da carga e descarga de mercado-
rias no porto. O traço básico do sistema era a extrema 
flexibilidade na contratação dos trabalhadores.

por Glauco Sonsin
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Diariamente e até duas vezes no dia, uma multidão 
de candidatos aglomeravam-se nos portões do por-
to para conseguir trabalho para o dia ou até algumas 
horas. Este sistema de contratação conhecido como 
“parede”, levou a criação e manutenção de um exér-
cito permanente de reserva na área do porto, ao qual 
os empregadores recorrem nos momentos de pico do 
movimento do porto. Todavia, com o vencimento dos 
contratos de exploração do porto, o Governo incen-
tiva construção de um porto, em substituição aos an-
tigos trapiches, que passou a ser administrado pelas 
Companhia Docas, empresa estatal, a fim de fiscalizar 
e impedir a sonegação de impostos sobre a circulação 
de mercadoria nos portos.

Dessa forma em 1871, coube ao Engenheiro negro An-
dré Rebouças, projetar e construir o armazém Docas 
Dom Pedro II. Parte do que restou dessas estruturas 
foi recuperada e convertida no atual Galpão da Ação 
da Cidadania na Avenida Barão de Tefé. Abolicionis-
ta, proibiu o uso de mão de obra escrava na constru-
ção do armazém quase 20 anos antes da abolição da 
escravatura.

Nesta nova fase estatizam-se os portos; O Estado cen-
traliza o controle das atividades portuárias e os efei-

tos de tais mudanças repercutem na relação laboral 
dos trabalhadores da orla marítima, os quais se veem, 
dessa forma, sujeitos a tutela do Poder Público, que 
interferia diretamente na remuneração, estabelecia o 
número de homens nos ternos ou turmas de trabalha-
dores necessários às operações de carga e descarga e 
fixava o cargo de diversas categorias profissionais.

Instalado o sistema de trabalho ocasional no porto, 
contando com um exército de reserva, logo os traba-
lhadores só seriam contratados efetivamente na ocor-
rência de operações de carga e de descarga de navio 
no porto, e, ainda assim, corriam o risco de não serem 
chamados para trabalhar em razão do grande contin-
gente de trabalhadores a disposição. A farta mão de 
obra, constituída tanto de trabalhadores que se dedi-
cavam exclusivamente a esse trabalho quanto de inú-
meros outros desempregados abandonados à própria 
sorte, acirrou a concorrência por postos de trabalho, 
reduzindo drasticamente a remuneração paga para 
esse tipo de trabalho. Em decorrência dessa contínua 
exploração, os trabalhadores portuários posiciona-
ram-se na luta pelo reconhecimento de sua categoria, 
por um controle de mercado de trabalho que permi-
tisse acesso somente ao trabalhador sindicalizado. 

Docas Dom Pedro II - 1867
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Os trabalhadores, no intuito de protegerem o mer-
cado de trabalho, restringem o acesso a determina-
dos postos de trabalho somente a sua categoria, ao 
número de seus associados, procurando, ao mesmo 
tempo, interpor obstáculos à livre contratação. A 
participação ativa dos trabalhadores nos sindicatos 
leva ao fortalecimento da categoria, o que permite à 
organização, além de preservar o mercado de traba-
lho, inúmeras outras conquistas no campo dos direi-
tos sociais.

O engajamento dos trabalhadores portuários avulsos 
em sindicatos foi a primeira conquista relevante dessa 
categoria, e tal passo marca o surgimento, em 1903, 
do primeiro sindicato no Brasil denominado União 
dos Operários Estivadores, sediada na então capital 
do Brasil, cidade do Rio de Janeiro. 

Com a criação das Delegacias do Trabalho Marítimo 
(DTM), em 1933, o Estado interveio nas relações de 
trabalho portuário a fim de disciplinar a prestação dos 
serviços, conforme nova política trabalhista instau-
rada. As principais atribuições das DTMs, que foram 
extintas em 1989, eram:
• Organizar a matrícula dos trabalhadores portuá-

rios avulsos;
• Orientar e opinar sobre o trabalho portuário;

• Fiscalizar o trabalho portuário e a escala rodiziaria 
nas entidades estivadoras e sindicatos;

• Quantificar o número de Trabalhadores Portuá-
rios Avulsos (TPA) necessários;

• Impor penalidades aos TPAs;
• Efetuar mediação nos conflitos tendo, inclusive, 

poder normatizador.

Tais atribuições eram exercidas pelos Conselhos das 
DTMs que eram integrados por representantes do Mi-
nistério do Trabalho, Ministério dos Transportes, Mi-
nistério da Agricultura, Ministério da Fazenda, em-
pregadores e trabalhadores. Os Conselhos das DTMs 
eram presididos pelos Capitães dos Portos (Ministério 
da Marinha), embora as DTMs fossem integrantes da 
estrutura do Ministério do Trabalho. Posteriormente, 
tais Conselhos foram denominados Conselhos Re-
gionais do Trabalho Marítimo (CRTM), tendo sido 
criado o Conselho Superior do Trabalho Marítimo 
(CSTM) como última instância recursal das decisões 
dos Conselhos Regionais.

Com a promulgação da CLT em 1943, duas seções (as 
de nº VIII e IX do Capítulo I do Título IV) foram des-
tinadas ao trabalho portuário avulso, consolidando o 
processo de normatização e intervenção estatal nas re-
lações de trabalho nos portos.

Docas Dom Pedro II - Hoje em dia
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Originalmente, marítimos e portuários eram pro-
fissões conexas. Tanto é que as matrículas de ambos 
eram mantidas pelas Capitanias dos Portos, sendo a 
fixação das taxas e salários e a composição dos ternos, 
com a concordância do CSTM, feitas pela Comissão 
de Marinha Mercante (CMM), criada em 1941.

Nas décadas de 60 e 70, com a instauração do novo 
regime, a área do porto organizado foi reputada de 
segurança nacional e a regulamentação estatal inten-
sificou-se, tendo havido, inclusive, a designação de 
interventores para os sindicatos. Foi o auge do poder 
das DTMs, que, nessa época, podiam solicitar apoio 
da Capitania dos Portos nas fiscalizações. Ainda nesse 
período, a Guarda Portuária era vinculada ao Capitão 
dos Portos (Delegado da DTM). É ainda dessa época 
a instituição dos atos atentatórios à Segurança Nacio-
nal, com a possibilidade de afastamento dos trabalha-
dores envolvidos para investigação. 

De outro lado, conquistas dos trabalhadores com vín-
culo empregatício foram asseguradas aos trabalhado-
res avulsos como férias remuneradas (1966), décimo 
terceiro salário (1968) e repouso semanal remunerado 
(1976); além de conquistas específicas como a obriga-
ção dos Vigias Portuários em navios de longo curso 
(1968) e a regulamentação do trabalho de Bloco (1968).

Em 1966, pelo Decreto-Lei nº 5, houve tentativa de 
unificar as atividades de estiva e capatazia (exercício do 
ofício das funções de capataz), sendo criada a categoria 
dos operadores de carga e descarga, embrião da multi-
funcionalidade, mas nunca implementada.

Em 1969, é criada a Superintendência Nacional de 
Marinha Mercante (SUNAMAM), sendo-lhe atribu-
ídas as funções da extinta CMM. Em 1984, a SUNA-
MAM edita a Resolução nº 8.179, que regulamenta a 
remuneração e a composição das equipes de trabalho. 
Tal dispositivo continua sendo aplicado em alguns 
portos como norma costumeira até os dias atuais, ain-
da que aquele órgão tenha sido extinto.

Naquela época, as funções de direção e chefia das 
equipes eram de livre escolha da entidade estivadora, 
mediante rodízio específico: conferente chefe, confe-
rente ajudante, consertador chefe, conferente geral, 
contramestre de porão (Decreto nº 59.832/66, que 
regulamentou o Decreto-Lei nº 5/66, posteriormente 
pela Lei nº 6.914, de 2 de julho de 1981, revogado pela 
Lei nº 8.630/93).

Em 1975, é criada a PORTOBRÁS, sendo extinto o 
Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis 
(Ministério dos Transportes, antigo Ministério da 
Viação e Obras Públicas), com a missão de adminis-
trar e explorar os portos, sendo tal medida coerente 
com a política de descentralização administrativa, ini-
ciada com o Decreto Lei nº 200/67, que autorizava a 
PORTOBRÁS constituir subsidiárias (as CIAs Docas 
em todos os portos brasileiros).

Em 1985, pelo Decreto nº 90.927, o poder público, por 
meio da DTM, passa a controlar a assiduidade no ro-
dízio dos trabalhadores portuários avulsos, exigindo-
-se frequência para permanecer no sistema.

Em 5 de outubro de 1988 é promulgada a nova Consti-
tuição da República Federativa do Brasil e com a nova 
ordem jurídica, o Estado afasta-se em caráter defini-
tivo dos sindicatos. Nenhuma das Constituições an-
teriores trata da matéria constante no inciso XXXIV, 
do art. 7°, em que se assegura a “Igualdade de direitos 
entre o Trabalhador com vínculo empregatício per-
manente e o Trabalhador Avulso.”

Os principais mecanismos de regulamentação esta-
tal do trabalho portuário são desativados, não sendo 
substituídos por outras normas reguladoras, ocasio-
nando descontrole desta importante atividade para a 
economia do País.

Com a extinção das DTMs em 1989, as DRTs deve-
riam continuar com as incumbências daquelas. Hou-
ve, entretanto, solução de continuidade na participa-
ção do Ministério do Trabalho e Emprego na maioria 
dos portos. Os principais reflexos gerados foram a 
ausência de fiscalização do trabalho nos portos, o des-
controle estatal do trabalho (os sindicatos passaram a 
escalar para o trabalho tanto trabalhadores com ma-
trícula na DTM quanto trabalhadores sem matrícula, 
mas integrantes do seu quadro social), a paralisação 
da promoção dos candidatos (força supletiva com ma-
trícula na DTM) a efetivos, o incremento descontro-
lado do total de trabalhadores avulsos nos portos e a 
perda do poder disciplinar.

Em 1993, com a política de modernização dos por-
tos instituída pela Lei nº 8.630/93, inicia-se nova fase 
nos portos brasileiros. O novo modelo enfatizou a ne-
gociação coletiva no setor portuário, fortalecendo os 
sindicatos, mas descartou o caráter administrativo da 
intermediação da mão de obra avulsa exercido pelos 
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sindicatos obreiros. É, então, criada a figura do Órgão 
Gestor de Mão de Obra (OGMO) nos portos organiza-
dos, como sucedâneo da extinta DTM no controle da 
matrícula dos portuários, na aplicação de penalidades 
e na quantificação do número de trabalhadores neces-
sário, bem como na função de administrar e fornecer 
a mão de obra portuária avulsa, controlando o rodí-
zio, efetuando a remuneração, recolhendo os encargos 
e zelando pelo cumprimento das normas de segurança 
e saúde. Tal órgão possui um conselho de supervisão 
integrado por empresários e trabalhadores.

Entretanto, os OGMOs, nas suas composições e atri-
buições, seriam, pela própria evolução da relação 
entre capital e trabalho nos portos, de difícil imple-
mentação – uma vez que é retirado do Estado o ônus 
político do “enxugamento trabalhista” nos portos, dei-
xando ao empresariado esse encargo. Foi natural que 
decorridos dois anos (1995) nenhum OGMO operas-
se conforme a lei. Neste ano, o governo, sentindo que 
precisava agilizar o processo, edita o Decreto nº 1.467, 
criando o Grupo Executivo para Modernização dos 
Portos (GEMPO), integrado pelos Ministérios do Tra-
balho, Fazenda, Transportes, Indústria e Comércio, e 
Marinha, vinculado à Câmara de Políticas de Infra-
estrutura da Casa Civil da Presidência da República, 
com a atribuição de coordenar os diversos setores en-
volvidos, fazer o efetivo funcionamento dos OGMOs 
e Conselhos de Autoridade Portuária (CAP) e imple-
mentar a modernização dos portos brasileiros. Nesse 
mesmo ano é promulgada a Convenção nº 137 da OIT 
referente às Repercussões Sociais dos Novos Métodos 
de Processamento de Carga nos Portos (Decreto nº 
1.574/95) reforçando os objetivos delineados na nova 
lei de modernização dos portos.

Ainda em 1995, é editado o Decreto nº 1.596 instituin-
do as Comissões de Levantamento Local (CLL) vincu-
ladas a uma Comissão Nacional, visando a quantificar 
o número de trabalhadores portuários em atividade 
para posterior inscrição no registro e no cadastro dos 
OGMOs.

Em abril de 1996, é editado o Decreto nº 1.886, tendo 
por finalidade a regulamentação do acesso dos traba-
lhadores nos portos organizados e o retorno da inspe-
ção do trabalho na verificação das condições gerais do 
trabalho portuário.

É criado, pela Portaria nº 1.115/96, o Grupo Especial 
de Fiscalização Móvel do Trabalho Portuário, destina-
do a fiscalizar as ações dos OGMOs, operadores por-
tuários e tomadores de mão-de-obra em geral, visan-
do à implementação da Lei nº 8.630/93.

Essa estratégia iria se consolidar com a edição da Medi-
da Provisória nº 1.575, de 4 de junho de 1997 e suces-
sivas reedições, transformada, por fim, na Lei nº 9.719, 
de 27 de novembro de 1998, que determina penas para 
os infratores das condutas trabalhistas tipificadas e en-
fatiza a escalação obrigatória pelos OGMOs.

Em 13 de julho de 1999, pela Instrução Normativa In-
tersecretarial nº 14 (SEFIT/SSST), foram criadas a co-
ordenação especial de inspeção do trabalho portuário 
e aquaviário e as coordenações regionais de inspeção 
do trabalho portuário e aquaviário, consolidando-se a 
inspeção do trabalho portuário e incorporando a ins-
peção do trabalho aquaviário (marítimos, fluviários, 
pescadores, mergulhadores e trabalhadores em plata-
formas marítimas). 
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Um contrato nada mais é do que um acordo de 
vontades com a finalidade de produzir efei-
tos jurídicos, seja para adquirir, resguardar, 

transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos.

Por serem diferentes entre si, os contratos possuem 
vários tipos de classificação, seja quanto aos efeitos 
produzidos, ao agente, ao momento da execução, en-
tre outros fatores. Quanto ao modo de elaboração, por 
sua vez, eles são comumente divididos entre: contratos 
paritários, contratos de adesão e contratos leoninos.

Contrato paritário é aquele que se forma por elemen-
tos pares para estabelecer igualdade. Ou seja, são 
aqueles nos quais as partes discutem entre si os termos 
negociais de forma balanceada, colocando-se em pé 
de igualdade, produzindo, em conjunto, o texto con-
tratual. 

Já no contrato de adesão, os direitos, deveres e con-
dições são estabelecidos pelo proponente, sem que o 
aderente possa discutir ou modificar o seu conteú-
do de forma significativa. Isso não significa, porém, 
que estes contratos não possam e devam colocar as 
partes no mesmo pé de igualdade daqueles conside-
rados paritários. Isto é, apesar de o texto do contrato 
de adesão já ser entregue pronto por quem o propõe, 
ele deve trazer condições de igualdade para as partes 
envolvidas. 

Dessa forma, o simples fato de uma parte impor à outra 
a sua vontade não implica, em tese, em vantagem ilegí-
tima. A vontade deve ser imposta oferecendo-se presta-
ção e contraprestação proporcionais, não com o intuito 
de obter vantagem indevida. Quando, contudo, não o 
forem, o contrato poderá ser considerado leonino. 

O contrato leonino, por sua vez, é aquele em que ocor-
re alguma desproporção exagerada entre as prestações 
das partes. Como exemplo de desproporção, temos as 
seguintes situações: atribuição de vantagens a somente 
uma das partes, negação de vantagens a uma das par-
tes, imputação de todos os prejuízos a uma das partes, 
entre outras. Quando classificado como leonino, um 
contrato não deve ser aceito e, mesmo que assinado, 
pode vir a ser considerado nulo. 

Destaca-se, por fim, que nos contratos de adesão, a lei 
privilegia o aderente, restando claro o art. 423 do Có-
digo Civil:

Artigo 423: Quando houver no contrato de ade-
são cláusulas ambíguas ou contraditórias, de-
ver-se-á adotar a interpretação mais favorável 
ao aderente.

Dessa forma, não resta dúvidas de que, quando se tra-
ta de contratos, deve-se sempre buscar o equilíbrio 
entre as partes. 

Contratos Paritários, 
Contratos de Adesão  
e Contratos Leoninos

por Isabele Bonzoumet (Jurídico)
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Como surgiu o
IRATA Brasil.

por Márcio Castilho e Henrique Goulart (Infraestrutura)

A história do alpinismo está intimamente ligada 
às montanhas, que sempre fizeram parte da 
história da Humanidade por se tratarem de 

obstáculos a serem transpostos em viagens, explora-
ções e/ou migrações.

Até à Idade Média, os homens evitavam os cumes, so-
bre os quais se criaram rumores e lendas. Por exem-
plo, em 1387 os magistrados de Lucerna expulsaram 
o monge Niklaus Bruder e cinco outros religiosos que 
haviam tentado subir o Monte Pilatus da região.

O alpinismo moderno nasceu em 8 de agosto de 
1786, quando dois franceses, o médico Michel Pac-
card e o cristaleiro Jacques Balmat, motivados por 
um prêmio oferecido por Horace-Bénédict de Saus-
sure (considerado o fundador do alpinismo), ven-
ceram os 4810 metros do Mont Blanc, na fronteira 
entre França e Itália.

Implantação no mercado de 
trabalho nos dias de hoje

Sistema de acesso por corda do IRATA (Associação 
Comercial de Acesso por Cordas Industrial, em livre 
tradução) é um método seguro de trabalho em altura, 
onde são utilizados equipamentos para acesso e loco-
moção ao local de trabalho, oferecendo o apoio em 
suspensão apropriado e seguro durante o período de 
execução da tarefa a ser concluída.

A IRATA exerce um regime rigoroso e exigente em 
constante evolução dos processos de trabalho de acesso 
por corda, ao qual seus membros são obrigados a se-
guir. Estas conformidades são monitoradas, no intuito 
de sustentar um sistema de trabalho seguro que é esta-
belecido e mantido. Este exercício define as empresas 
que são membros da IRATA e é o diferencial quando 
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comparada as demais empresas de acesso por cordas e 
certificações. O sistema de acesso por corda deve ser 
considerado como um sistema completo, em que o pla-
nejamento, gestão, competência e equipamentos ade-
quados devem ser tratados com igual importância, já 
que cada um é diretamente dependente do outro para 
garantir a segurança neste sistema de trabalho.

Desde então o Alpinismo veio como um meio para 
executar resgates, e foi se aprimorando com o decor-
rer do tempo, começou a ser utilizado como uma téc-
nica alternativa para trabalhos em altura, e está signi-
ficativamente ganhando o mercado, pois como citado 
no início suas vantagens são inúmeras.

Em 2009 a empresa Triunfo Logística implantou a 
técnica do Alpinismo Industrial (Acesso Por Cordas), 

para atender o contrato com a empresa Vale do Rio 
Doce no porto de Vitória no Espirito Santo. Desde en-
tão esta técnica vem revolucionando nesse período de 
10 anos nos contratos do porto Rio de Janeiro, com 
treinamentos em altura para os colaboradores da em-
presa e com serviços de manutenção.

Atualmente esta técnica está sendo utilizada para fa-
zer a manutenção de conservação do galpão metálico 
localizado no armazém 30 com as retiradas das telhas 
e a pintura das estruturas.

Os profissionais IRATA Márcio Castilho e Henrique 
Goulart são os responsáveis por essas atividades den-
tro da empresa com total segurança seguindo rigoro-
samente as normas regulamentadoras, ABNT NBR 
15475, NBR 15595, e NR-35.  
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Você conhece a Infraestru-
tura? Não? Então vamos 
lá. Toda empresa apresen-

ta a necessidade de se manter ope-
rando, por isso nós existimos como 
equipe de apoio, para que as ope-
rações ocorram com toda infraes-
trutura necessária. Somos respon-
sáveis por manter as instalações da 
empresa, garantindo o conforto de 
seus usuários e clientes. 

Nós cuidamos da conservação e 
limpeza, manutenção predial/elé-
trica, telecomunicações, abasteci-
mento de água nas áreas, refrigera-
ção, solda, materiais de içamento, 
elaboramos projetos e executamos 
grandes obras.
  
Atuamos diariamente em prol do 
bem-estar dos nossos colaborado-
res e clientes, desta forma, quando 
precisar de algo relacionado aos 

Por dentro da 
Infraestrutura

por Lívia Nascimento (Infraestrutura)

assuntos mencionados anterior-
mente, basta nos acionar. Nosso 
setor conta com especialistas ca-
pacitados para atender e alguns de 
nossos serviços são prestados por 
empresas terceirizadas, que nos 
apoiam em diversos atendimentos. 

Só este ano, fizemos grandes obras 
de melhorias: Entregamos novos 
containers de vivência, a obra do 
novo GATE, localizado no Termi-
nal de São Cristóvão, uma nova 
sala de treinamento na Vila 18, 
melhoramos o caminho seguro do 
Terminal 30, melhoramos e padro-
nizamos os muros do terminal 30, 
deixando nas cores padrão da nos-
sa empresa. 

Mas para que possamos continuar 
trabalhando focados nas melho-
rias, precisamos do apoio e colabo-
ração de todos para manter o que 

ja foi feito. Assim, não será neces-
sário retrabalho, sobrando mais 
tempo para novos projetos.

Isso é apenas o começo. Porém para 
manter, nós precisamos do apoio e 
colaboração de todos os usuários, 
podendo assim, atuar em mais me-
lhorias para todos.

Os nossos chamados são abertos e 
respondidos via TRELLO, sistema 
implantado de forma a melhorar 
a comunicação interna. Então se 
você é da área operacional e precisa 
abrir um chamado para nós, acio-
ne o administrativo de sua área que 
de imediato este chamado será im-
plantado e daremos início a trata-
tiva via OS (Ordem de Serviço). 
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Mudar hábitos exige tem-
po e precisa ser traba-
lhado por etapas. Você 

não conseguirá mudar tudo da 
noite para o dia, mas que tal incor-
porar dia a dia novos hábitos? Te 
desafio a ler e incorporar as dicas 
dadas nesta matéria da seguin-
te forma: uma por dia, durante 7 
dias consecutivos. A partir destas 
pequenas mudanças, você estará 
mudando seus hábitos alimentares. 
Topa tentar?

1- Estabeleça horários 
regulares para suas re-
feições.
Você sabia que quando criamos 
hábitos de horários e quantidades 
corretas na nossa alimentação, tra-
zemos um grande benefício para 
nossa saúde? Comer nos horários 
adequados ao longo do dia vai 
potencializar a queima de gordura 
e manter a fome sob controle. 

2- Coloque frutas no seu 
cardápio.

Comer fruta faz bem sim! Mas é 
importante que cada um respei-
te sua individualidade. Procure 
sempre um nutricionista para te 
ajudar. As frutas possuem grandes 
quantidades de nutrientes, como 
vitaminas, sais minerais, fibras, 
essa riqueza nutricional ajuda a 
solucionar problemas de saúde, a 
potencializar a beleza de sua pele e 
cabelos, contribui para o bom fun-
cionamento do intestino fortalece 
o sistema imunológico. 

3- Coma 1 vez na sema-
na peixes gordos.
 Salmão, arenque, cavalinha, 
sardinha, truta, robalo e atum 
possuem gorduras saudáveis para 
nosso coração. São ricos em ácidos 
graxos e ômega 3, que protege o 
sistema cardiovascular e nervoso, 

além de possuírem vitaminas que 
beneficiam ossos e articulações. 
Atenção na hora do preparo é 
muito importante, pois interfere 
diretamente nas substâncias boas 
dos peixes, então nada de fazer 
peixe frito hein. Opte pela versão 
cozida, grelhada ou assada do 
alimento.

4- Evite beber líquidos 
durante a refeição.
É recomendável ingerir líquidos 
60 minutos antes e após a refeição, 
para que o suco gástrico (substân-
cia produzida pelo estômago cuja 
função é auxiliar o processo de di-
gestão dos alimentos) permaneça 
com a composição inalterada. O 
líquido junto a refeição dilui o suco 
gástrico, atrapalhando o processo 
digestivo, além de dilatar o estô-
mago, reduzindo a sensação de sa-
ciedade, e levando você a consumir 
mais alimentos. 

Se você quer algo 
novo da vida, algo 
novo tem que vir 
de você.

por Jessica Barboza (Nutrição)
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5- Ovo é uma excelente 
proteína de origem ani-
mal.

O alimento é rico em fósforo e 
vitamina D, nutrientes essenciais 
para saúde dos ossos e dentes. 
Mas e o colesterol? Estudos recen-
tes mostram que embora as gemas 
contenham colesterol, o aumento 
de LDL (colesterol ruim) do san-
gue tem mais a ver com o excesso 
de gorduras saturadas do que com 
os ovos. É também uma excelente 
fonte de colina, nutriente peça-
-chave para impulsos nervosos. Al-
guns exemplos de ovos:
Galinha, Codorna, Pata, Gansa. 
Qual destes você já experimentou ?

6- Use azeite extra vir-
gem para temperar sua 
salada! 

Azeite extra virgem prensado a frio 
protege contra doenças cardíacas 
elevando a concentração do coles-
terol bom e mantendo o colesterol 
ruim sob controle. Contém ácidos 
graxos insaturados que auxiliam 
na normalização da coagulação do 
sangue e controlam a glicemia e é 
de fácil digestão.

7- Evite usar açúcar! 
Seja ele refinado, mas-
cavo ou demerara.

A ingestão excessiva de açúcar a 
longo prazo pode prejudicar nossa 
qualidade de vida e causar vários 
problemas de saúde. Por mais que 
tenhamos disponíveis em merca-
dos outras qualidades de açúcar 
provenientes da cana como deme-
rara ou mascavo, estes ainda devem 
ser consumidos com pouquíssima 
frequência. Opte sempre por in-

gerir sucos de frutas naturais sem 
adição de açúcar ou use adoçante 
natural para adoçar, como stevia.

As dicas contidas aqui são gerais e 
possuem o intuito motivacional de 
nortear mudanças de hábitos. Res-
salto que somente um profissional 
especializado em nutrição pode 
dar dicas alimentares individua-
lizadas, de acordo com o seu caso 
específico. Cuide do seu bem mais 
precioso, o seu corpo! 

Receita 
Coxinha Fit

Ingredientes - Recheio

• 350 g de frango cozido, des-
fiado e temperado;

• 100g de requeijão light ;

Ingredientes - Massa
• 1 ovo
• 500 g de farinha de linhaça 

(linhaça triturada)
• 500 g de batata doce cozida, 

amassada e fria (2 xícaras de 
chá);

• 1 gema;
• sal e pimenta-do-reino moída 

a gosto;

Modo de Preparo

Em uma tigela, coloque 500 g de 
batata doce cozida, amassada e 
fria, sal e pimenta-do-reino mo-
ída a gosto e misture bem até for-
mar uma massa homogênea. Pe-
gue pequenas porções de massa, 
abra na palma da mão, coloque 
uma porção de recheio de frango, 
requeijão light e modele no for-
mato de coxinha. Passe os salga-
dinhos no ovo batido, em seguida 
passe na farinha de linhaça. Asse 
em forno a 180°C até dourar. Re-
tire e sirva em seguida.
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O”Job Rotation” é uma prática adotada por 
muitas empresas para maximizar o aprovei-
tamento e aprendizado dos funcionários. Em 

tradução livre para o português, a expressão “Job Ro-
tation” descreve uma estratégia de rotação de cargos. 
Neste processo, o colaborador passa por áreas dife-
rentes de sua origem de contratação por um período 
de tempo, que pode ser determinado ou não, a fim de 
conhecer novos processos, atividades e especificida-
des daquela seção. Isto possibilita que os colaborado-
res desenvolvam uma ampla noção dos processos que 
envolvem a instituição e maximiza o aprendizado dos 
mesmos dentro da realidade do negócio. 

Existem profissionais que passam muito tempo exer-
cendo a mesma função, esse tipo de estabilidade, 
embora seja confortável pode fazer com que muitas 
das habilidades e talentos individuais fiquem ador-
mecidos e acabem não sendo desenvolvidos. Assim, 
submeter esse profissional a este processo contribui e 
muito para a sensação de desafio e o aumento de inte-
resse dos colaboradores em relação a empresa.

Muito especialistas em Recursos Humanos defendem 
que o “Job Rotation” é essencial para que o funcioná-
rio se torne um profissional completo, aprendendo na 
prática como funcionam outros setores da empresa. 
Desta forma poderá desenvolver novas competências, 
conhecer procedimentos diferentes, agregar para si 
responsabilidades diversas, alcançar resultados mais 

assertivos que resultam em superação de produtivida-
de, aprendizado em uma nova área de atuação, moti-
vação pela busca por cargos de liderança e, possibilita 
ao colaborador conhecer a fundo como ocorrem as 
atividades de maneira geral, podendo assim desempe-
nhar suas funções de forma mais efetiva.

Esta prática vem sendo inicialmente utilizada na 
Triunfo Logística com o projeto Jovem Aprendiz, onde 
buscamos priorizar uma rotação entre os jovens para 
que em seu período de contratação tenham a oportu-
nidade de conhecer diversas áreas do nosso negócio 
e ao final do mesmo poderem optar em seguir a que 
mais se identificaram.

Atualmente estendemos está técnica ao setor de DHO 
com a rotação das responsabilidades dos assistentes 
administrativos Larissa Lapa e Diego Magalhães cujo 
o intuito é alcançar uma compreensão maior do setor, 
proporcionar novas aprendizagens aos participantes do 
projeto e otimizar a conclusão de demandas a partir de 
profissionais mais completos que possuam uma visão 
integral dos processos de recursos humanos.

Se pudermos dar um dica aos demais setores é: com-
pre está ideia! Vamos analisar a organização de nos-
sos setores, identificando as possíveis reorganizações 
através do “Job Rotation”, que poderão trazer melho-
rias aos diversos departamentos, como novas ideias, 
desafios e conquistas para todos. 

Compre 
essa ideia!

por Larissa Lapa (RH)
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O que são 
Arboviroses?

SAÚDE

Arboviroses são  as doenças causadas pelos 
chamados arbovírus, que incluem o vírus 
da Dengue, Zika vírus, Febre Chikungunya, 

Febre Amarela e Mayaro. A classificação “arbovírus” 
engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, 
ou seja, insetos e aracnídeos (como aranhas e carra-
patos).

O período do verão é o mais propício à proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, por causa das chuvas, e 
consequentemente é a época de maior risco de infec-
ção por essas doenças. No entanto, a recomendação 
é não descuidar nenhum dia do ano e manter todas 
as posturas possíveis em ação para prevenir focos em 
qualquer época do ano.

Sabe como prevenir os criadouros 
desses mosquitos que transmitem as 
arboviroses?
• Certificar que caixa d’água e outros reservatórios 

de água estejam devidamente tampados.
• Retirar folhas ou outro tipo de sujeira que pode 

gerar acúmulo de água nas calhas.
• Guardar pneus em locais cobertos.
• Guardar garrafas com a boca virada para baixo.

• Realizar limpeza periódica em ralos, canaletas e 
outros tipos escoamentos de água.

• Limpar e retirar acúmulo de água de bandejas de 
ar-condicionado e de geladeiras.

• Utilizar areia nos pratos de vasos de plantas ou re-
alizar limpeza semanal.

• Retirar água e fazer limpeza periódica em plantas 
e árvores que podem acumular água, como bambu 
e bromélias.

• Guardar baldes com a boca virada para baixo.
• Esticar lonas usadas para cobrir objetos, como 

pneus e entulhos.
• Manter limpas as piscinas.
• Guardar ou jogar no lixo os objetos que podem 

acumular água como: tampas de garrafa, folhas se-
cas e copos descartáveis.

OBS: O ponto com acúmulo de água, na empresa, 
deve ser informado ao encarregado ou supervisor 
para que comuniquem ao setor de Infraestrutura o lo-
cal e extensão da água acumulada.

Sinais e sintomas das arboviroses

Febre, dor de cabeça, mal estar, dor nas articulações, 
manchas vermelha, erupções na pele, náuseas e vômitos.

por Dr. Cláudio Errico (Medicina do Trabalho)
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O que pode auxiliar na prevenção?

Uma forma eficiente de prevenção é a utilização de re-
pelentes. A recomendação do Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária ) é clara: não há qualquer 
impedimento para a utilização desses produtos por 
mulheres grávidas, desde que os repelentes estejam 
devidamente registrados na Agência. As recomenda-
ções de uso descritas no rótulo de cada produto de-
vem ser seguidas à risca. Os produtos à base de DEET 
não devem ser usados em crianças menores de dois 
anos. Entre 2 anos e 12 anos, a concentração máxima 
do produto deve ser de 10% e a aplicação deve se res-
tringir a três vezes por dia.

A maneira correta de usar  
os repelentes:

• Repelentes devem ser aplicados nas áreas expostas 
do corpo e por cima da roupa;

• A reaplicação deve ser realizada de acordo com in-
dicação de cada fabricante;

• Para aplicação da forma spray no rosto ou em 
crianças, o ideal é aplicar primeiro na mão e de-
pois espalhar no corpo, lembrando sempre de la-
var as mãos com água e sabão depois da aplicação.

Repelentes Ambientais

Inseticidas, usados para matar mosquitos adultos, e 
repelentes ambientais, usados para afastar os mos-
quitos (encontrados na forma de espirais, líquidos e 
pastilhas de aparelhos elétricos), também podem ser 
adotados no combate ao mosquito Aedes aegypti, 
desde que registrados na Anvisa e sejam obedecidos 
todos os cuidados e precauções descritas nos rótulos 
dos produtos.  
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Sea Partners entrega 
projeto de Termoelé-
trica em Sergipe

Em 2018, a Sea Partners participou 
do projeto da maior e mais eficiente 
Usina Termelétrica a gás da Améri-
ca Latina, a UTE Sergipe. O projeto 
consistiu em fornecer uma solução 
de transporte e manuseio para as 
cargas superdimensionadas e ultra 
pesadas da usina, como turbinas a 
gás, geradores, transformadores e 
pipe racks, que não poderiam pas-
sar pela ponte do Terminal Maríti-
mo Inácio Barbosa – TMIB, porto 
mais próximo da usina. 

Desta forma, nossa solução foi 
viabilizar um local de atracação 
e transporte terrestre no Rio Po-
monga, um dos afluentes do Rio 
Sergipe, com acesso à rodovia, 
que possibilitaria o transporte dos 
equipamentos para o site.

Para esse projeto, a Sea Partners in-
vestiu na aquisição de duas novas 
embarcações, as balsas São Luís e 
São Tomé, ambas de 75m de com-
primento com capacidade superior 
a 5mil toneladas de cada carga. 

Projetos  
Sea Partners

por Bruno Chagas (Sea Partners)

As duas balsas foram utilizadas para 
o transporte dos equipamentos do 
TMIB até o interior do Rio Pomon-
ga, para a descarga em terra.

Por ser um projeto de valores ele-
vados, como por exemplo o valor 
dos equipamentos transportados, a 
aquisição das embarcações, os cus-
tos de mobilização e adequação de 
materiais e embarcações, além da 
gestão de gastos do pessoal envolvi-
do, o controle dos custos do projeto 
foi crucial para o sucesso do projeto. 
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Metodologia Ágil 

As organizações buscam 
cada vez mais por agilida-
de e talvez essa seja uma 

das palavras mais importantes do 
mercado. 

A metodologia ágil está crescendo 
cada vez mais, um dos principais 
motivos é por estimular a colabo-
ração, a capacidade de adaptação e 
a inovação. Também é uma forma 
de acelerar as entregas durante o 
desenvolvimento de um projeto, 
fracionando as entregas de forma 
incrementais, trabalhando em ti-
mes auto organizados, com equi-
pes multidisciplinares, para atingir 
uma meta estabelecida a cada fase 
até a conclusão final da entrega to-
tal do projeto.

A aplicação dessa metodologia di-
fere de um modelo tradicional de 
projeto, onde o cliente só percebe 
a evolução do projeto quando ele 
atinge 100% de conclusão. Com 
isso ocorrem muitos desvios, tais 
como, aumento do custo do pro-
jeto, prazo, tempo de duração e 
principalmente o alinhamento das 
expectativas da entrega.

Para melhorar a eficiência desses 
projetos que um grupo de desen-
volvedores e consultores de tecno-

logia reuniram-se na cidade Utah 
nos Estados Unidos no ano de 
2001. Na ocasião, chegaram a algu-
mas conclusões do que seria uma 
abordagem mais eficiente na im-
plementação de softwares. Como 
forma de oficializar as práticas, 
redigiram um documento com 12 
princípios. Entre eles estavam a ne-
cessidade de se adaptar às mudan-
ças, em vez de seguir planos à risca; 
ter mais interações entre os indiví-
duos, em vez de passar horas do-
cumentando as ações; ouvir mais o 
cliente durante o projeto, em vez de 
oferecer uma proposta pronta. As-
sim nascia um modelo ágil.

O conceito desses documentos 
se espalhou rapidamente pelas 
empresas de tecnologia, princi-
palmente startups, como Spotify 
e Zapps, criando formas de orga-
nizar times, no que diz respeito 
em estruturar projetos. O mode-
lo de trabalho dessas empresas, 
que criam produtos inovadores, 
torna-se cada vez mais lucrativas 
e abocanham grandes fatias do 
mercado, obrigou empresas tra-
dicionais, como grandes bancos 
(Santander e Itaú) e gigantes da 
educação e varejo, a adotar meto-
dologias ágeis, caso contrario fica-
riam para trás. 

Com essa metodologia podemos 
desenvolver alguns comportamen-
tos para praticar agilidade em nos-
so dia a dia:
• Seja mais flexível;
• Defina o que fazer primeiro;
• Colabore e compita menos;
• Reduza o desperdício;
• Reavalie seu trabalho e de seus 

colegas com frequência;

A Triunfo Logística através do 
seu Departamento de Sistemas 
também está utilizando a meto-
dologia ágil em nossos projetos 
substituindo assim o modelo tra-
dicional. Como exemplo, pode-
mos destacar o Sistema GEPORT, 
onde seu desenvolvimento está 
sendo realizado baseado na meto-
dologia descrita.

No contexto atual, as práticas de 
gestão de projetos precisam se ade-
quar às novas exigências do merca-
do, que cobra a entrega de valor ao 
cliente de forma otimizada, trans-
parente e colaborativa. A metodo-
logia Ágil é uma excelente solução 
para eliminar gaps nos projetos e 
potencializar as entregas. 

Conclusão: maior satisfação 
do cliente. 

por Angelo Pereira (Departamento de Sistemas)
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por Michele Chamon (TPS)

O mais importante 
em uma organização 
são as pessoas

“A empresa tem um único recurso verdadeiro: as pessoas que a compõe.”
Peter F. Drucker

A Triunfo Logística Ltda., é uma empresa bra-
sileira com mais de 30 anos de experiência 
no ramo de transporte, armazenamento, lo-

gística de cargas em geral e offshore, que possui área 
arrendada no Porto do Rio de Janeiro.

Neste cenário, o Terminal Portuário Siderúrgico ca-
rinhosamente conhecido como TPS, movimentou de 
janeiro até abril 432.975 mil toneladas entre Granéis 

Sólidos, Carga Geral e Produto Siderúrgico. O ano 
de 2019 já apresenta um aumento nas operações de 
21,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.                                                                                                
 

Figura 1 - Movimentação por Perfil de Carga  do TPS  
Janeiro a Abril/2019 (%)

Figura 2 - Evolução da movimentação Janeiro a Abril: 2018/2019.

 Contudo, esses resultados não seriam alcançados sem 
o comprometimento e dedicação de seus colabora-
dores, em destaque aos que trabalham na área ope-
racional (OPMC’s, Conferentes, Encarregados, Su-
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pervisores (terra e bordo), Operadores de Máquinas, 
Ajudantes de Materiais e Coordenador), pois são fun-
damentais para o sucesso de nossas operações. Não é 
à toa que a área de operações é chamada de “coração 
da empresa.”

Atualmente a equipe TPS tem em seu quadro opera-
cional 62 colaboradores divididos em 3 turnos que 
atuam desde a chegada do navio (operações de impor-
tação e exportação) até a sua desatracação, no recebi-
mento de carga ou no armazenamento. Acompanha-
do desse quadro, temos os colaboradores dos setores 
que compõe o processo das atividades - setores estes 
que controlam, liberam, tratam das documentações e 
programam recursos.

Porém, por trás do sucesso de uma equipe haverá 
sempre um bom líder, a figura no qual compartilha 
suas experiências, fornece as ferramentas necessárias, 
acompanha as atividades, demostra amor pelo que 
faz, reconhece o esforço de sua equipe e consegue ex-
trair o melhor dela.

Sendo assim, estão nas pessoas a capacidade de reno-
var e inovar processos, são considerados principais 
elementos propulsores da organização, daí a principal 
importância delas. 

TRIUNFO LETTER | 5ª EDIÇÃO . 1º TRIMESTRE 2019 - PÁG 13
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A intenção da presente matéria é alertar junto 
aos nossos colaboradores a importância de 
sua própria segurança durante o seu trajeto 

de casa para o trabalho, bem como, do trabalho para 
sua casa. É verdade que, existem muitos riscos durante 
os trajetos mencionados, os quais não estão ao nosso 
controle. No entanto, existem os evitáveis, onde pode-
mos com ações próprias mitigá-los e assim, reduzir a 
probabilidade de fazer parte de uma triste estatística 
quando falamos de acidente com atropelamentos de 
pedestre envolvendo travessias fora da faixa, semáfo-
ros abertos e o pior, travessias embaixo de passarelas.

Diariamente, meu percurso para a chegada no porto 
faz-se necessário a utilização da Av. Brasil até o hos-
pital INTO, local onde existe uma passarela e  muitas 
são as pessoas que não fazem uso da mesma para a tra-
vessia, ou seja, várias pessoas atravessam entre ônibus 
parados no ponto de parada existente no local e carros 
transitando. Para piorar, existe uma cerca a qual impe-
de a travessias, mas mesmo assim, não adianta, as pes-
soas simplesmente atravessam e vem beirando a cerca 
pela rua disputando com os carros até o término da 
mesma, para então acessar a calçada, tornando assim, 
sua travessia de “alto risco”, onde poderiam simples-
mente usar a passarela e não correr riscos referente à 

acidente envolvendo atropelamento.  

 Outro ponto para toda atenção é a travessia com o 
semáforo aberto para  veículos, isso infelizmente é co-
mum, principalmente quando não temos a paciência 
de aguardar o semáforo fechar ou acreditamos estar 
com nosso tempo um pouco apertado, mas nada jus-
tifica essas atitudes, uma vez que, é grande o número 
de atropelamentos por conta de travessia com o semá-
foro aberto. Muitas das vezes, somos enganados pela 
famosa ilusão de ótica, acreditando que o veículo está 
a uma distância que nos permitirá uma travessia em 
segurança. No entanto, somos surpreendidos com a 
chegada rápida do mesmo e, em alguns casos, finali-
zando em ocorrência de atropelamento.  
         
Finalizo, deixando aos leitores, a mensagem que o va-
lor da nossa vida é incalculável, por esse motivo, não 
devemos colocá-la em risco por um momento de dis-
tração, pressa ou até mesmo por achar que seria perda 
de tempo atravessar usando a passarela ou esperar o 
semáforo fechar.

“Perca um minuto em sua vida..., mas não perca sua 
vida em um minuto” 

O perigo nas  
Travessias.
O Perigo da Travessia fora da faixa  
e/ou em baixo de passarelas.

por Alexandro Tondato (USLOG)
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Escrever um e-mail parece 
uma tarefa aparentemente 
simples e que está no nosso 

dia a dia, porém a comunicação 
por e-mail pode atrapalhar e muito 
o nosso trabalho, caso não preste-
mos a devida atenção a alguns de-
talhes que são muito importantes 
e bem fácies de aplicar. Lembre-se 
que sua atitude irá refletir tanto aos 
seus colegas de equipe, quanto aos 
clientes e parceiros da organização.

O que NÃO fazer no 
e-mail do trabalho!

• Se você recebeu um comuni-
cado por e-mail que está sen-
do direcionado para várias 
pessoas, não responda “ciente”. 
Imagina se todas as 20 pessoas, 
por exemplo, daquele e-mail 
responderem “ciente” também, 
como seria? Responder e-mails 
desse tipo não é produtivo e en-
che a caixa de entrada.

• Jamais escreva com letras mai-
úsculas. Você sabia que esse 
tom na escrita é o mesmo que 
gritar com alguém? Não passe 

Como escrever um 
e-mail corporativo?

por Wanessa Diniz (Comercial)

uma mensagem negativa atra-
vés do e-mail. É importante 
que o seu destinatário não fi-
que desconfortável com a sua 
resposta. 

• Não coloque pessoas demais 
em cópia. Direcione o e-mail 
para as pessoas corretas e que 
estão participando daquele 
processo ou tarefa. 

• Reflita antes de escrever “urgen-
te” no assunto. Fique atento ao 
uso demasiado dessa palavra. 
As pessoas precisam realmen-
te saber o que é de fato urgente 
ou não. Separe o que é urgente, 
prioridade e importante. Isso 
facilita a comunicação com sua 
equipe. 

• Não confunda Cc (com cópia) 
com Cco (com cópia oculta)! 
Quando for enviar um e-mail 
para pessoas de várias empre-
sas, como um comunicado ou 
um convite, coloque sempre 
como Cco.

Confira essas dicas!
Escreva de forma simples e cla-
ra. Pintou uma dúvida de por-

tuguês?  Pergunte ao Google. ;)
Revise sua mensagem antes de 
enviar. Aquela última checada 
pode eliminar erros.
Verifique os e-mails anteriores 
quanto aquele assunto. O nos-
so tempo é muito corrido e as 
vezes e-mails com muitas men-
sagens trocadas tomam o nos-
so tempo, porém essa leitura é 
necessária para evitar confusão 
quanto ao assunto e falhas na 
comunicação.
Quando for destacar o que é 
importante pode utilizar negri-
to, itálico ou sublinhado, assim 
você mostra ao destinatário os 
pontos-chaves daquela mensa-
gem.
Ao definir o assunto utilize o 
tema ou objetivo principal do 
seu e-mail. 

Sabendo dessas dicas, chegou o 
momento de colocar em prática! 
Cada colaborador representa a 
Triunfo Logística e com isso deve-
mos passar uma imagem positiva e 
de acordo com as diretrizes da or-
ganização. 
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União e  
Proatividade

por Willian Soares (Manutenção)

A equipe do setor de Manu-
tenção tem realizado ações 
a serem elogiadas e enfati-

zadas. Desde a minha chegada na 
Triunfo, no dia 19/11/2018, po-
demos ressaltar alguns resultados 
alcançados. Há seis meses atrás a 
frota total dos nossos equipamen-
tos encontravam-se da seguinte 
maneira:

Total de Equipamentos: 90
Equipamentos parados: 17  
Equipamentos com restrição: 42 

Faltava organização, 5S e o clima 
era muito ruim. Hoje o melhor re-
sultado é o clima da equipe, onde 
todos sentem-se satisfeitos e orgu-
lhosos em fazer parte deste time 
vitorioso.
 
Hoje os equipamentos encontram-
-se da seguinte maneira:

Total de Equipamentos: 90
Equipamentos parados: 4
Equipamentos com restrição: 21 

 

A organização e 5S do setor tiveram 
uma melhora de mais de 80%, sen-
do revitalizada a pintura da oficina, 
onde  a mão de obra utilizada foram 
dos próprios profissionais do setor 
de Manutenção. Hoje graças a Deus 
e ao time, somos reconhecidos por 
toda  a Diretoria da Triunfo.

Deixo aqui meus agradecimentos 
ao time do setor de Manutenção; 
todos merecem os parabéns e o 

meu muito obrigado. Quero es-
tender estes agradecimentos a to-
dos os Gerentes, Diretores e a cada 
funcionário dos outros departa-
mentos, que apoiaram para que o 
setor de Manutenção pudesse atin-
gir estes resultados.

Temos o compromisso em buscar a 
melhoria contínua do departamen-
to e continuar honrando a empresa 
com os nossos resultados. 
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GRITO DE CARNAVAL

A origem do Carnaval no Brasil iniciou na época co-
lonial. A festa era portuguesa e os primeiros foliões a 
festejar o carnaval foram os escravos. Com o tempo e 
a influência de novas culturas, o Brasil passou a ter sua 
própria identidade na maneira de pular o festejo. Foi 
assim que surgiu o tão conhecido carnaval de rua que 
vemos hoje, com suas escolas de samba, blocos de rua, 
maracatus, bailes de fantasias e marchinhas. 

Por apostar na importância do incentivo à cultura, o 
setor de Relações Institucionais da Triunfo Logística, 
em parceria com o CRAS XV de Maio - Caju,  rea-
lizaram no dia 28 de fevereiro de 2019, “O Grito de 
Carnaval” que foi um sucesso na Vila Olímpica Mané 
Garrincha – Caju. 

Pelo sucesso da ação estendemos nossos agradeci-
mentos a Ana Carolina Ferreira, nossa querida direto-
ra do CRAS XV DE MAIO e sua competente equipe!

Relações  
Institucionais:  
confira o que já foi feito!
Com o início do ano cheio de eventos, o setor já se prepara  
para os próximos meses de 2019

por Suzana Barreto (Relações Institucionais)
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MULHERES ALÉM DO TEMPO:
DIA DA BELEZA E HOMENA-
GENS PARA MULHERES DO 
CAJU
O Dia da Mulher é celebrado no dia 8 de março em 
todo o mundo com o objetivo de reconhecer conquis-
tas políticas, sociais e culturais das mulheres. A data 
é tão importante que em 1975 a ONU (Organizações 
das Nações Unidas) intitulou aquele ano de Ano In-
ternacional da Mulher para lembrar suas conquistas 
ao longo dos anos.

Com o intuito de valorizar a autoestima das mulheres 
do Caju, o setor de Relações Institucionais da Triunfo 
realizou o evento MULHERES ALÉM DO TEMPO, 
no INPH (Instituto Nacional de Pesquisas Hidrovi-
árias), oferecendo um dia da beleza as participantes. 
Foi um momento especial para que estas mulheres 
olhem para si e percebam como são lindas, pois com 
a rotina do dia a dia acabam se esquecendo de tão im-
portante fato. 
Em parceria com Instituto Fênix, CRAS, INPH e Pre-
feitura do RJ - Superintendência do Centro durante 
toda a manhã foram disponibilizados diversos profis-
sionais no ramo da beleza demonstrando seus servi-
ços como: maquiagem, depilação, limpeza facial, corte 
de cabelo, manicure, argiloterapia e massagens facial e 
relaxante. Com a Cruz Vermelha realizamos aferição 
de pressão e glicemia.

A tarde foi iniciada com duas palestras maravilhosas, 
a primeira com o tema saúde emocional das mulheres, 
palestrada por Mario Luiz Meira, Diretor  de Relações 

Institucionais da Triunfo Logística e a segunda mi-
nistrada por Pablo Mello, Superintendente do Centro 
com o tema Saúde da Mulher. 
O evento contou também com uma homenagem à 
Professora Cristina Brandão, Diretora da Escola Mu-
nicipal Marechal Esperidião Rosas. Professora Cristi-
na é uma das profissionais de maior relevância para a 
população do Caju, atuando na mesma escola há mais 
de 20 anos. Seu amor e dedicação pelo trabalho não 
só transformam a vida de seus alunos, como de suas 
famílias. Dando continuidade a homenagem, foi reali-
zada uma sessão de cinema com o filme: MULHERES 
ALÉM DO TEMPO, com direito a pipoca e guaraná 
para todos. Finalizando o dia foram distribuídos vá-
rios e lindos brindes para todas as mulheres. O evento 
que começou às nove horas e durou 8 horas, termi-
nando com as mulheres ainda mais belas e felizes. 

    

Mário Meira, Diretor de Relações Institucionais da Triunfo Logística e a Diretora, 

Cristina Brandão.
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Qualidade, segurança e responsabilidade são 
marcas do nosso trabalho e do nosso relacio-
namento com os clientes.

 Atender
Essa expressão quer dizer dar ou prestar atenção, es-
tar atento, saber, dar audiência, deferir, cuidar, ter em 
vista, tomar em consideração, esperar, servir, escutar 
e responder.

Muitos sinônimos para uma palavra só, não é mes-
mo?! E todos eles têm a ver com o assunto que vamos 
falar aqui.

Cliente
Uma palavra com menos significados, mas com muita 
importância. É um indivíduo que confia os seus inte-
resses a alguém, um verdadeiro consumidor de pro-
dutos e serviços. Deve-se dar atenção, estar atento, 
saber escutar os seus clientes.

O atendimento ao cliente de fato deve prezar por três 
áreas muito estratégicas. No momento da compra, na 
conquista de novos clientes e na fidelização dos antigos.

Todos nós sabemos o quanto o mundo está globali-
zado e com o advento da internet, a concorrência ga-
nhou contornos mundiais.

Hoje você pode comprar na esquina da sua casa ou na 
China. Pouco importa. Todos os produtos vão chegar 
até você.

Cortesia, simpatia, sorrisos, bem-estar, alegria, auxí-
lio, tratar bem. Tudo isso é sinônimo de um atendi-
mento eficiente. Sua empresa precisa de uma equipe 
que saiba cuidar dos seus clientes.

Com a chegada de novas oportunidades, entendemos 
o que realmente é atendimento ao cliente.

O reconhecimento dos clientes contribuiu para o fator 
motivacional! 
 
--

“Gostaria de agradecer ao atendimento realizado pe-
los operadores da plataforma elevatória: Rodrigo, Eli-
diomar, Uanderson e Leandro, durante a estadia do  
Sapura Rubi na Triunfo...”

Carlos Henrique Lopes
Sapura Rubi Technical Superintendent

por Luiza Fidelis (USSUB)

O diferencial  
para novas  
oportunidades



QUEM PASSOU, 
A GENTE NOTOU!

Teatro contra o câncer

Visita da Atleta Manoella na Matriz Atividade Operacional na retroárea do Caju

Atividade Operacional no Porto do Rio de Janeiro

Paulo César (PC) e Leandro Rocha

Colaboradores USSUB Caju

Carla Botas, Manoella e Renata Amaro

Colaboradores do TPS




