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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

Ao me deparar com a tela em 
branco, com a missão de es-
crever a palavra da direção, 

me fiz a seguinte pergunta: por que 
estou aqui?

Ao refletir sobre essa questão, me 
peguei a pensar no início da minha 
trajetória profissional no ano 2003. 
Para quem não me conhece, come-
cei minha carreira trabalhando no 
ramo hoteleiro, como estagiário da 
área de Manutenção de um grande 
empreendimento situado na cidade 
de Angra dos Reis, cidade essa que 
cheguei quando já tinha 12 anos 
e passei toda minha adolescência. 
Como normalmente costumam ter 
menos oportunidades nas cidades 
do interior do que nas capitais, hoje 
percebo o quanto tive sorte em fazer 
parte de um ambiente rico de conhe-
cimento e com uma estrutura orga-
nizacional forte. 

Pensando sobre essa passagem, fica 
claro para mim a importância e in-
fluência que nossa primeira expe-
riência profissional exerce sobre 
a trajetória de cada um de nós. O 
comprometimento inicial na carrei-
ra faz com que possamos nos desta-
car, mas estar em uma boa empresa 
é fundamental, pois também cabe 
ter meios de identificar e reconhecer 
tais funcionários.

Para se destacar, o comportamento é 
fundamental e temos que estar sem-
pre um passo à frente. Quando se é 
estagiário ou jovem aprendiz, deve-
-se ter a atitude de um profissional. 
Quando se é auxiliar/assistente, de-
ve-se ter atitude de analista e assim 
por diante, sempre buscando um 
nível acima de entrega. Mantendo 

essa postura ao longo dos 9 anos que 
trabalhei no ramo hoteleiro, tive o 
privilégio de ter ocupado várias fun-
ções e níveis, tendo começado como 
estagiário até coordenador.

Ao mesmo tempo, é fundamental a 
empresa ter o mesmo comprometi-
mento com o colaborador e a Triun-
fo sabe fazer isso muito bem, apenas 
em 2019 a Triunfo Logística promo-
veu mais de 10% de sua força de tra-
balho. 

Conheci a Triunfo Logística através 
de anúncio de emprego e, em feve-
reiro de 2013, passei a fazer parte do 
time. Cheguei sem conhecer nin-
guém, nem a cidade que iria morar. 
Meu desafio inicial foi como Analis-
ta de Sistema, posição nova na em-
presa e pouco conhecida. De lá pra 
cá já se vão 7 anos de muitas oportu-
nidades. Isso demonstra a confiança 
que a empresa deposita em seus co-
laboradores e que está ativa quanto 
a identificação de talentos, sempre 
tentando dar oportunidade de cres-
cimento a todos.

Para quem não me conhece, hoje 
ocupo a posição de Diretor de In-
teligência e Processos e sob minha 
gestão estão as áreas de apoio como: 
DHO, Controladoria, Compras, 
SGI, Financeiro, Jurídico e TI, que 
formam o time do Corporativo.

Sei que muitas vezes os departamen-
tos de apoio costumam ser lembra-
dos apenas quando encontramos 
algum problema, mas, sem eles não 
teríamos como manter a saúde orga-
nizacional. São os departamentos de 
apoio que mantem a empresa fun-
cionando de forma otimizada, segu-

ra e eficiente. A verdade é que esses 
departamentos correspondem a um 
coração batendo para manter todo 
o organismo funcionando, princi-
palmente o cérebro da empresa, os 
departamentos operacionais.

Por isso, gostaria de aproveitar esse 
espaço para parabenizar e agradecer 
o esforço e comprometimento de 
todos que fazem parte das equipes 
de apoio, e quando digo equipes de 
apoio, além dos departamentos sob 
minha gestão, gostaria de incluir In-
fraestrutura, SMS, Segurança Patri-
monial e Manutenção.

O ano de 2020 é um ano promissor 
e tem tudo pra ser mais um ano de 
conquistas para nós e também para 
a Triunfo Logística e por isso preci-
samos de todos para seguirmos forte 
em nossa principal meta: 
ACIDENTE ZERO!

Vinicius Pimenta
Diretor de Processos e Inteligência
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A qui na Triunfo Logística 
tive a oportunidade de 
voltar ao mercado de tra-

balho, depois de alguns meses pa-
rado, trazendo de volta a esperan-
ça que nada está perdido que tudo 
acontece no momento certo e na 
hora certa. Ansiedade, Inseguran-
ça e muitas dúvidas surgiram na 
minha mente acerca do que estava 
por vir. 

Ao contrario que imaginei, “grati-
dão” é a palavra certa para expressar 
meu sentimento pelo time Triun-
fo Logística no setor de Serviços e 
Suprimentos, onde atuo, me sinto 
valorizado no ambiente corporativo 
de forma efetiva para exercer minha 
qualificação, coisa que muitas em-
presas não fazem, por termos uma 
deficiência. Vejo pessoas que fazem 
a diferença mostrando que pode-
mos também fazer e não seremos 
apenas mais um.

QUEM É VOCÊ?
Eu sou aquela pessoa que acredita 
no bem com o sorriso estampado 
no rosto. É assim que eu enxergo a 
vida... E é só assim que eu acredito 
que valha a pena viver.... Viver com 
emoção, com verdade e entusiasmo. 

Orgulho de ser 
Triunfo Logística

por Leonardo Pacheco (Compras)
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Vamos falar de um assunto 
que tem papel fundamen-
tal dentro de qualquer 

corporação, pois são inúmeros os 
fatores que influenciam o trabalho 
dos profissionais de uma empresa, 
dentre elas a limpeza e higiene do 
local. 

Quem não gosta de encontrar um 
ambiente limpo e agradável quan-
do chegamos para exercer nossas 
atividades?

Um ambiente de 
trabalho limpo e 
sempre organizado!

por Carolina Santana (Infraestrutura)

Pois bem, passamos horas seguidas 
no ambiente de trabalho, um local 
que é dividido entre inúmeros pro-
fissionais, que é nosso mesmo que 
por alguns instantes e por conta 
disso, se cada um fizer a sua parte, 
pensando sempre no próximo, ire-
mos manter nosso bem-estar, tra-
balharemos de forma eficaz, além 
de prevenir acidentes, proliferação 
de doenças, garantimos a manu-
tenção dos equipamentos e contri-
buímos com o meio ambiente. 

Devemos sempre pensar como 
gostaríamos de encontrar aquele 
determinado local, pensando desta 
forma já modifica muito o ambien-
te, alcançaremos ótimos resultados 
assim, afinal a empresa é a nossa 
segunda casa e devemos zelar por 
isto.

 E você, que medidas está tomando 
para ajudar na limpeza e organiza-
ção do seu local de trabalho? 



TRIUNFO LETTER | 7ª EDIÇÃO 8

A vida nos guia a diferentes 
caminhos e minha carreira 
profissional foi constituída 

por uma longa trajetória. Os pri-
meiros passos foram dados com 
a formação em Administração de 
Empresas pela Universidade San-
ta Úrsula e com os diversos cursos 
na Fundação Getúlio Vargas e na 
Sociedade de Pesquisa de Mer-
cado. Os seguintes me levaram a 
atuar em grandes empresas como 
a Bayer, Maquesonda, Sendas e o 
Grupo Alcalis (Cirne e Alcanorte), 
no qual fui diretor financeiro e res-
ponsável pelo approach com em-
presas de renome, como a Lafarge 
e Grupo TATA indiano. Por meio 
dessas experiências desenvolvi um 
network sólido, que me auxilia nas 
atividades que exerço atualmente, 
me proporcionando atuação de al-
cance nacional. 

Os passos que me conduziram a 
Triunfo foram realizados há cerca 
de 9 anos, através de um projeto 
de implementação de um termi-
nal portuário em Arraial do Cabo/
RJ que ligaria a Praia do Pontal ao 
aeroporto de Cabo Frio/RJ onde 
seria implantado um polo para em-
presas limpas (não poluentes). Fui 
escolhido para participar do proje-
to em razão de ter colaborado na 

extensão da pista desse aeroporto, 
transformando em uma pista para 
pouso internacional, procurei a 
Triunfo Logística para participar 
desse projeto. Mas fui convidado 
a participar de outro projeto da 
Triunfo, cujo objetivo era localizar 
uma área no Arco Norte para fun-
dear uma de suas balsas para trans-
bordo de grãos e minérios. 

Ao aceitar esse desafio comecei a 
caminhar com a Triunfo, com ex-
pectativa inicial de 03 meses, mas 
que felizmente perdura até hoje. 
Embarquei numa aventura ímpar 
que me possibilitou conhecer os 
rios dos estados do Amapá, Ama-
zonas e Pará e desbravar uma rica 
região. Obtive uma experiência ex-
traordinária ao percorrer a BR 163 
com os parceiros da Prologística 
e do governo federal. Em 2016, o 
projeto sofreu um intervalo, contu-
do, mantive minha atuação na em-
presa por outros caminhos, ope-
rando como coringa no auxilio em 
descomissionamentos, como dos 
guindastes LHM 250 e em outras 
demandas.

O projeto inicial foi retomado há 
uns 02 anos, e atualmente encon-
tra-se em fase final, cujos resulta-
dos estão sendo satisfatórios. Com 

Carta de Apresentação
por Herculano Caiado (Comercial)

meu trabalho e o apoio da direto-
ria da Triunfo, comecei a atuar em 
NOVOS projetos, onde expandi 
minha área de atuação, hoje faze-
mos parte da CTLOG - Câmera 
Temática de Logística, ampliando a 
área de atuação adquirindo novos e 
importantes parceiros. Além disso, 
seus desdobramentos promoveram 
novas iniciativas como o proje-
to Arco x Norte, de fundeio para 
transbordo de Grãos, além da cria-
ção do corredor logístico GO-RJ 
que está na fase final entre outras 
que serão divulgadas brevemente. 

Essas e outras conquistas são fru-
to do trabalho de profissionais 
altamente qualificados que com-
põe o quadro de colaboradores 
da Triunfo. Um trabalho pautado 
na excelência e no compromisso, 
regido por uma diretoria que co-
nhece e reconhece todo empenho 
investido. 

Me orgulho em fazer parte desse 
time e de ter a possibilidade de de-
senvolver um trabalho transparen-
te e promissor. 

Que 2020 seja marcado por mais 
caminhos e mais realizações da 
Triunfo. 
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A Indústria Portuária data 
dos primeiros dias da ci-
vilização. Desde então, ela 

vem se desenvolvendo ao longo 
dos séculos, entretanto, os méto-
dos árduos e perigosos para mo-
vimentação de cargas permanece-
ram praticamente inalterados até a 
introdução do contêiner e sistemas 
roll-on roll-off (“ro-ro”) na década 
de 1960.

Os desenvolvimentos técnicos con-
tinuaram desde então, incluindo a 
introdução de equipamentos para 
movimentação de carga cada vez 
mais sofisticados, com capacidade 
e alcance muito aumentados.

Enquanto muitas mudanças nos 
métodos de manuseio da carga re-
sultaram em melhorias para a segu-
rança dos trabalhadores, algumas 
delas introduziram novos perigos e 
o trabalho portuário ainda é con-
siderado uma ocupação perigosa 
com taxas de acidentes elevados.

Além disso, a privatização do setor 
levou a mudanças consideráveis na 
organização dos portos e empre-
go de pessoas neles, as Operadoras 
arrendatárias passaram a realizar 
muitas das operações com funcio-
nários próprios, e muitos desses co-
laboradores nunca haviam estado 
em uma instalação portuária antes. 

Felizmente, a Triunfo desenvol-
veu sistemas para identificação 
e gerenciamento de riscos e es-
tão sendo feitos investimentos no 
treinamento e nas habilidades dos 
funcionários.

A Triunfo opera em vários locais, 
dispersos no porto, onde se desen-
volvem operações com recursos 
exclusivos que influenciam a segu-
rança dos funcionários envolvidos 
na movimentação das cargas.

A complexidade dessas operações 
exige práticas de trabalho que sal-
vaguardam a segurança e a saúde 
dos trabalhadores. 

por Glauco Sonsin

OPERAÇÕES
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Quando o assunto é a alimen-
tação, precisamos ter muito 
cuidado com a geladeira 

pois se ela estiver mal organizada 
poderá ocorrer contaminação nos 
alimentos! Hoje você aprenderá a 
organizar a sua geladeira em 3 as-
pectos:  1. Dicas básicas de pratici-
dade 2. Como armazenar correta-
mente nos devidos locais 3. Como 
arrumar sua geladeira de maneira 
que ajude você a perder peso.

Parece algo básico, mas cada dica 
poderá fazer uma enorme diferen-
ça na otimização do seu tempo, 
como também auxiliar a começar a 
mudança dos seus hábitos alimen-
tares! Vamos lá?!

1.Dicas básicas de 
praticidade 

• Antes de começar a pensar em 
deixar sua geladeira eficiente, 
retire tudo da sua geladeira e 
faça uma boa limpeza. Nessa 
hora, vale seguir a instruções 
do fabricante.  

• Fique de olho na validade dos 
produtos. Ao retirar um produ-
to da sua embalagem original, 
lembre-se de atentar-se à data 
de validade. Dica:  ter com você 
algumas etiquetas caso seja pre-
ciso anotar a data de validade.

•  Jogue fora todos os alimentos 
que estiverem fora da data de 

validade. Nem seu animal de 
estimação nem ninguém mere-
ce comer comida fora do prazo 
de validade, né? 

• Cuidado com as embalagens 
em latas! Elas oxidam (enferru-
jam) e contaminam o alimento! 
Lembre-se de colocar os enla-
tados em potes, principalmente 
os de vidro.   

• O molho de tomate é muito pe-
recível e deve ser consumido de 
uma só vez ou congelado!  

• Cozinhe tubérculos e deixe na 
geladeira de 3 a 5 dias, ou no 
congelador por 30 dias. Exem-
plo: mandioca, milho, batata 
baroa, batata inglesa, cenoura 

Organize sua geladeira!

por Jéssica Barboza (DHO)
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cozida, abobrinha cozida, bró-
colis cozido e demais hortaliças 
cozidas. 

• Ao congelar lembre-se de fra-
cionar os alimentos em partes 
menores, porque quando você 
utilizá-los, usará apenas a por-
ção que está fracionada. Você 
pode armazenar em potinhos 
menores ou até mesmo embru-
lhados em folha de papel man-
teiga. 

• Congele cubinhos verdes (cou-
ve, hortelã) ou de chás (gen-
gibre, canela, erva doce) em 
formas de gelo. Adicione-os na 
água ou em sucos.  

• Deixe no congelador bananas 
picadas congeladas e uvas ver-
des. Elas funcionam muito bem 
como sobremesas. A banana 
congelada é uma boa base para 
vitaminas e sorvetes.  

• Para saber se a porta da sua ge-
ladeira está realmente em boas 
condições, pegue uma folha de 
papel e tente prendê-la na porta 
(feche a porta prendendo a fo-
lha). Se a folha cair, é provável 
que a porta esteja com algum 
problema de vedação.  

• Lembre-se que o ideal é arma-
zenar comidas em potes de vi-
dro. Além de não alterarem o 
sabor dos alimentos, os potes 
de vidro não liberam substân-
cias tóxicas que são maléficas 
para o corpo (como os ftalatos, 
por exemplo). 

•  Não misture carnes com hor-
taliças em gavetas para evitar 
contaminações!

2. O correto 
armazenamento 

GAVETA SUPERIOR (Tempera-
tura mais baixa/fria) Guarde car-
nes cruas que você irá usar com 
frequência e massas cruas que pre-
cisam ficar geladas. Mas nunca lave 
a carne antes de guardá-la! 

1ª PRATELEIRA Nesta prateleira, 
o ideal é guardar produtos que se 
deterioram facilmente, como leites, 
queijos. O ideal é guardar neste lo-
cal produtos já preparados, como 
tubérculos cozidos (mandioca e 
batata doce, por exemplo)
 
2ª PRATELEIRA e 3ª PRATELEI-
RA Guarde, além de preparações 
prontas, ovos (estes não devem 
ser guardados na porta), bolos, 
cookies e frutas. 

GAVETA Guarde folhas lavadas, 
verduras e hortaliças que se dete-
rioram facilmente com baixas tem-
peraturas. Este é o lugar da geladei-
ra que possui maior temperaturas, 
geralmente são produtos que não 
estragam tão facilmente. 

PORTA DA GELADEIRA Lugar 
ideal para armazenar sucos, mo-
lhos e condimentos. Não guarde 
ovos aqui, ok? O “abre e fecha” da 
geladeira pode quebrar a casca do 
ovo e isto pode fazer com que ele 
seja contaminado!

3. Como arrumar sua 
geladeira de maneira 
que ajude você a perder 
peso.

• Quando abrimos a geladeira e 
estamos com fome, queremos 
encontrar o mais rápido possí-
vel o que precisamos ou que irá 

saciar nosso prazer/ vontade de 
comer. Nesta hora, devemos ter 
muito cuidado e por isso mes-
mo deixar o máximo de coisas 
saudáveis sempre à vista.

•  Não armazene guloseimas e 
alimentos mais calóricos em 
lugares que ficam mais visíveis. 
Coloque-os mais no fundo e es-
condidos. De preferência, nem 
os compre.

• Deixe as frutas e legumes bem 
visíveis e em potes transparen-
tes para que sejam “atacadas” 
primeiro nos momentos de 
fome.

• Faça uma lista de compras an-
tes de ir ao supermercado e evi-
te comprar besteiras extras para 
pôr na geladeira. Lembre-se 
que se um alimento que vá afe-
tar negativamente sua alimen-
tação NÃO estiver na sua casa, 
ele NÃO será ingerido quando 
você estiver lá. 

• Não encha a geladeira desne-
cessariamente e compre apenas 
o que você vai comer. Mui-
tas vezes acabamos comendo 
excessivamente por medo ou 
“pena” de um produto estragar. 
Prepare e compre apenas o bá-
sico e o que realmente te pro-
moverá mais saúde.

Receitas: Pão Low Carb Ingredien-
tes: 1 ovo; 1 colher de iogurte na-
tural; 1 colher de farelo de aveia;  1 
colher de chá de fermento.  Modo 
de preparo: Levei ao micro-ondas 
por 2 minutos. Sugestão: Aqueça 
na frigideira ou no grill para deixar 
douradinho. Recheie  com queijo 
minas frescal com orégano! 

Organize sua geladeira!
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#Pergunte ao
Especialista

Respondidas por:
Departamento Pessoal

Rodrigo Fernando do Setor de Controladoria - Jorge, quando devo 
pedir para receber o adiantamento de 13º junto das férias, pois 
vou gozar férias em março de 2020 ?

R.: Excelente pergunta Jovem! As solicitações são recebidas anualmente 
no mês de Janeiro, os colaboradores da empresa devem realizar o pedido 
via carta preenchida de próprio punho até dia 31 de janeiro.

Obrigado Rodrigo.

Sandro Bandeira Alvez – Conferente – USLOG - Brother, perdi o 
cartão de passagem, liguei para Fetranspor e cancelei o cartão, 
como faço para solicitar a segunda via?

R.: Fala comigo jogador! Ótimo questionamento, vou te apoiar nesta!

Basta comparecer ao atendimento do DHO para emissão do boleto de 
cancelamento, que hoje está no valor de R$. 28,35 e do boleto de 2ª via 
que tem o custo atual de R$. 18,31.

A melhor notícia é que chega em 07 dias úteis!

Estamos juntos! Qualquer dúvida, vem comigo!

Francisco Thiago Rabello – Comprador – Suprimentos e aquisi-
ções - Jorge, estou vindo de Bike, como posso proceder para que 
não ocorra o desconto do vale transporte no meu contracheque?

R.: Boa pergunta Chico! Basta comparecer ao atendimento do 30 e pre-
encher o formulário de oposição ao recebimento do vale transporte, de 
imediato cancelamos a próxima compra, e deixamos de descontar.

Não esqueça! Caso resolva vir de transporte coletivo novamente, deverá 
comparecer ao Atendimento e solicitar o Vale transporte, é rápido e fácil. 
Conte conosco!

Aguardamos as próximas perguntas. 

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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Nossa História  
ou sempre  
fomos assim?
Parte 2

ESPECIAL

por Diogo Martins (Diretoria de Processos e Inteligência)

Como disse no final do úl-
timo artigo, que saiu na 
revista do 1º trimestre de 

2019, em 1910 foi concretizada a 
construção do “novo” Porto do Rio 
de Janeiro no formato que conhe-
cemos hoje, o chamado porto or-
ganizado.

O Presidente da República Rodri-
gues Alves tira do papel projeto 
da avenida que leva seu próprio 
nome, que conecta o Centro do Rio 
ao “novo” Porto do Rio de Janeiro. 

O marco inaugural do “novo” Por-
to, pelo Prefeito Pereira Passos, 
deu-se em 20 de julho de 1910, 
quando o porto foi inaugurado 

oficialmente, recebendo o primei-
ro seu primeiro navio, de bandeira 
inglesa, trazendo mercadorias de 
Lisboa. 

A partir daí, intensificou-se sua 
movimentação, em sucessivos pla-
nos de investimentos e melhorias 
(na faixa de cais e na zona central 
da cidade), até alcançar o perfil 
atual: o porto, incorporado à linha 
de contorno, por mar, da Cida-
de, pela linha costeira que vem da 
Zona Sul, acompanhando as mar-
gens da Baía de Guanabara, da Pra-
ça Quinze até a Praça Mauá, com 
o “novo” porto inaugurado há mais 
de um século, avançando da Praça 
Mauá até o limite de São Cristóvão, 

e depois com nova ampliação avan-
çando em São Cristóvão e no Caju. 
Assim, na condição de Porto Or-
ganizado, o Porto do Rio completa 
este ano, 110 anos de existência.

O Porto do Rio, com a instituição 
do porto organizado, muda a tec-
nologia de transferência de carga 
da época, onde tudo era carrega-
do nos ombros dos estivadores e 
os navios não podiam atracar, pois 
não tinham cais e, a cidade passa a 
ter um cais de pedra, um aterro de 
5 milhões de metros quadrados e 
a rotina passa a ter guindastes que 
correm sobre trilhos como símbolo 
da modernidade da época.
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Após a inauguração do porto em 
1910, em sequência as obras do 
então novo centro do Rio, princi-
palmente com a construção da Pe-
rimetral, pronta em sua primeira 
fase em 1960 e na segunda fase em 
1978, uma segunda grande refor-
ma urbana ocorreu naquela área. 

Nos limites da área portuária, com 
o projeto “Porto Maravilha”, entre 
2009 e 2015, que se configurou em 
investimentos maciços em vias, 
drenagem, serviços públicos, na al-
teração do uso do solo, bem como 
em maiores gabaritos e aproveita-
mentos construtivos nos terrenos 
dos antigos armazéns.

Cabe salientar que a reestrutura-
ção da Av. Rodrigues Alves, impli-
cou na remoção da plataforma de 
cargas “lado terra” dos armazéns 
portuários ao longo da avenida, 
bem como na remoção da faixa de 
acostamento daquela via, para uso 
pelos caminhões em operações de 
carga ou descarga.  

Registre-se, além disso, o objetivo 
do Programa “Porto Maravilha”, de 
atração gradual de novos negócios 
e empreendimentos para o entorno 
imediato da área portuária, no cen-
tro da cidade, que se beneficiará da 
valorização, não só da recuperação 
das vias pré-existentes, mas tam-
bém de grandes alterações na área, 
a exemplo da demolição do elevado 
da Perimetral, ao longo da Av. Ro-
drigues Alves - transformada em 
“boulevard” no seu trecho inicial, 
além da abertura do Túnel Marce-
lo Allencar - conectando o Aterro 
do Flamengo e o centro da cidade 
diretamente à Av. Rodrigues Alves 

e à Av. Brasil, bem como pela im-
plantação de sistema VLT -  Veícu-
lo Leve sobre Trilhos. 

No Porto do Rio, apenas em 1933 
foi estabelecida uma administra-
ção autônoma para a exploração do 
porto, sob a jurisdição do Ministé-
rio da Viação e Obras Públicas, co-
meçando assim a administração do 
Porto do Rio de Janeiro.

A Cia. Docas da Guanabara é criada 
em 1973 e tem sua razão social al-
terada em 1975 para Cia. Docas do 
Rio de Janeiro (CDRJ), entidade pú-
blica federal vinculada ao Ministé-
rio da Infraestrutura, que é a gestora 
responsável pelo Porto do Rio.  

O grande marco da  Nossa Histó-
ria, com a Triunfo, foi a vitória da 
licitação para operar o terminal 
de produtos siderúrgicos, sendo 
assim, a primeira arrendatária do 
Porto do Rio de Janeiro, conquis-
tando o direito exclusivo de operar 
o Terminal de São Cristóvão, onde 
temos a concessão da área até 2037.

Em 1998 Libra, atualmente chama-
da de ICTSI Rio, Multiterminais e 
Pier Mauá também arrendam suas 
áreas.

O patrimônio público que integra 
o ‘Porto Organizado’ do Rio, locali-
zado na área central da cidade, ofe-
rece contribuição essencial à con-
figuração econômica e social da 
cidade, ao tempo em que a movi-
mentação pelo Porto do Rio man-
tém um mix de cargas e serviços de 
alto valor agregado, com as prin-
cipais cargas do porto hoje em dia 
sendo: carga geral, transportada 

em contêineres, ferro gusa, produ-
tos siderúrgicos, veículos e cereais.

De forma mais detalhada, o Porto 
do Rio se inicia na Gamboa, junto 
a Praça Mauá, com o atendimen-
to aos navios de cruzeiros maríti-
mos, passando ao trecho seguinte 
às operações de ferro gusa, trigo e 
carga geral no cais público, além 
de outros granéis sólidos, seguindo 
pelo cais de São Cristóvão, tem-se 
as operações recebimento de ferro 
gusa, concentrado de zinco e líqui-
dos, além de produtos siderúrgi-
cos e atividades de apoio offshore 
às Bacias Petrolíferas de Campos e 
Santos. Prosseguindo, chega-se ao 
cais do Caju, trecho com operações 
especializadas na movimentação 
de contêineres e veículos, abrigan-
do o maior cais contínuo de contê-
ineres do país, além de graneis lí-
quidos. Esta é a configuração atual 
do porto, em evolução gradativa há 
mais de um século. 

Em resumo, o perfil de movimen-
tação de cargas se modifica gradati-
vamente ao longo dos anos, todavia 
o Porto do Rio caracteriza-se por 
ser um “Porto de Qualidade”, pela 
intensa movimentação de cargas 
de alto valor agregado, conferindo 
assim, importante diferencial para 
a Cidade do Rio de Janeiro.

Espero que tenham gostado da his-
tória do Porto do Rio de Janeiro, 
um porto que podemos chamar de 
nosso e que devemos ter muito or-
gulho de fazermos parte dessa his-
tória. 
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Adicione o 
Whatsapp da Comunicação em sua 
agenda e envie uma mensagem com 
seu nome, matrícula e setor.

Quer ficar por dentro 
de todas as informações 

da Triunfo Logística?

Curta nossa fanpage
fb.com/ triunfologistica

Siga a Triunfo
@ triunfolog

Inscreva-se 
triunfo logística

Registre-se 
triunfo logística

Whatsapp da Comunicação
+ 55 21 99928-8666
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Como um local de 
Trabalho limpo e 
organizado contribui 
para a Segurança e a 
Produtividade

por Glauco Sonsin “Não somos o que deveríamos ser, não somos 
o que ainda iremos ser, mas graças a Deus não 

somos mais o que éramos.”
Martin Luther King
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Algumas pessoas afirmam ser organizadas e 
produtivas dentro da própria desorganiza-
ção e confesso, eu era uma delas, mas é uma 

afirmação das mais enganosas nas Empresas. Foram 
publicados estudos e documentos técnicos que atri-
buem o sucesso de uma Empresa a uma área de tra-
balho limpa e organizada, mas ainda pode ser difícil 
convencer as pessoas a investir o tempo necessário na 
organização e limpeza do seu local de trabalho para 
maximizar a segurança e a produtividade. 

Para enfatizar os efeitos positivos de um ambiente de 
trabalho limpo, vamos dividir essa ideia em partes e 
examiná-las uma de cada vez. A esperança é que to-
dos os funcionários comecem a ver os benefícios de 
uma área de trabalho limpa e organizada e dedique 
o tempo necessário, todos os dias, para garantir que 
seu local de trabalho seja o mais organizado e limpo 
possível.

1. Permanecendo focado

Sua mente e seu corpo não estão em lugares sepa-
rados, um ambiente desorganizado é um ambiente 
mentalmente insalubre.  O cérebro é um órgão delica-
do e devemos tratá-lo com carinho. 

Embora o cérebro possa conter uma quantidade enor-
me de informações, também pode ficar estressado por 
estímulos aparentemente insignificantes. 

O estímulo excessivo que vem de uma área suja e de-
sorganizada pode causar uma série de reações negati-
vas em sua mente que diminuirão sua produtividade e 
poderão contribuir para acidentes pessoais. 

Uma área limpa, acalma sua mente e permite que você 
mantenha o foco nas tarefas que está realizando. A or-
ganização, reduz o estresse porque cada coisa, ferra-
mentas, objetos etc... está onde deveria estar e cada 
um sabe exatamente aonde ir para obter os recursos 
necessários para execução de suas tarefas.

Acredite ou não, manter o local que você está traba-
lhando desorganizado também afeta quem está ao 
seu redor. Sua desordem se torna tanto uma distração 
para seus colegas de trabalho quanto para você e pelas 
mesmas razões. Para ajudar a promover um ambien-
te seguro e produtivo em toda a Empresa, você deve 
manter seu local de trabalho limpo e organizado.

2. Orgulho do seu trabalho

Ser um profissional no local de trabalho significa fazer 
o necessário para obter os melhores resultados possí-
veis. Ao manter o local de trabalho organizado, você 
mostra o orgulho que tem do seu trabalho e projeta os 
efeitos positivos do profissionalismo porque um local 
de trabalho limpo e organizado representa, incons-
cientemente, ação e responsabilidade. 

A base para manter uma boa imagem profissional é 
garantir que seu local de trabalho pareça limpo e or-
ganizado.

3. Impulsionando o moral

Manter uma área de trabalho organizada e limpa é 
uma das coisas que você pode fazer para melhorar sua 
moral e a moral de seus colegas. Uma área desarruma-
da pode fazer parecer que sempre há muito trabalho a 
ser feito, mesmo quando não há muita demanda. Po-
rém, quando você mantém sua área limpa e organiza-
da, obtém a satisfação de poder manter seu fluxo de 
trabalho sob controle e melhorar seu próprio moral. 

Uma área limpa inspira orgulho em si mesma, em 
suas realizações e no trabalho que você faz. Quando 
precisar sentir que sua contribuição é importante para 
o bem maior da Empresa, você poderá olhar para sua 
área de trabalho limpa e organizada e sentir que está 
fazendo sua parte.

Em algumas culturas, é tradição fazer uma limpeza 
profunda de todo o local de trabalho antes do início de 
um novo ano. A razão por trás dessa tradição é limpar 
todos os problemas do ano que passou para abrir ca-
minho para um novo ano de sucesso. Imagine quanto 
impacto positivo esse tipo de pensamento teria se nós 
tivéssemos essa atitude todos os dias do ano! 

O sucesso não é acidental, é o resultado de muito tra-
balho duro. Quando você dedica tempo para manter 
seu local de trabalho limpo e organizado, está dando 
os passos certos para criar um ambiente produtivo e 
seguro em nossa Empresa.

“Três regras de trabalho: Na desordem encontre a sim-
plicidade; na discórdia, encontre harmonia; no meio 

da dificuldade reside a oportunidade.”
Albert Einstein
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Dica para manter o local de trabalho sempre limpo e 
organizado: O 5S

O conceito 5S pode parecer apenas uma ideia a essa 
altura, mas, na realidade, é uma ferramenta muito 
prática, da qual todos podem participar.
O 5S envolve avaliar tudo o que está presente em seu 
espaço, remover o que é desnecessário, organizar as 
coisas logicamente, limpar e manter esse ciclo em an-
damento. Organizando, limpando, repetindo.
Vamos dar uma olhada em cada S do 5S:

Utilização (Seiri)

A primeira etapa do 5S, Utilização, envolve avaliar to-
das as ferramentas, móveis, materiais, equipamentos 
etc. em uma área de trabalho para determinar o que 
precisa estar presente e o que pode ser removido. Al-
gumas perguntas a serem feitas durante esta fase in-
cluem:

• Qual é o objetivo deste item?
• Quando este item foi usado pela última vez?
• Com que frequência é usado?
• Quem o usa?
• Realmente precisa estar aqui?

Essas perguntas ajudam a determinar o valor de cada 
item. Um espaço de trabalho fica mais arejado sem 
itens desnecessários ou itens usados com pouca fre-
quência. Essas coisas podem atrapalhar ou ocupar es-
paço.

Lembre-se de que as melhores pessoas para avaliar os 
itens em um espaço são as pessoas que trabalham nes-
se local. Elas são as únicas que podem responder às 
perguntas acima.

Os resultados da aplicação da Utilização são imediata-
mente evidenciados. Podemos identificar como resul-
tados do senso de Utilização:

• Ganho de espaço;
• Facilidade de limpeza e manutenção;
• Melhor controle dos estoques;
• Redução de custos;
• Preparação do ambiente para aplicação dos de-

mais conceitos de 5S.

Organização (Seiton)

A Organização pode ser interpretada como a impor-
tância de se ter todas as coisas disponíveis de maneira 
que possam ser acessadas e utilizadas imediatamente. 
Para isto devem-se fixar padrões e utilizar algumas 
ferramentas bem simples como painéis, etiquetas, es-
tantes, etc. Tudo deve estar bem próximo do local de 
uso e cada objeto deve ter seu local específico. 
Podemos identificar como resultados do senso de Or-
ganização:

• Economia de tempo;
• Facilidade na localização das ferramentas;
• Redução de pontos inseguros.

Limpeza (Seiso)

Todo mundo pensa que sabe o que é arrumação, mas é 
uma das coisas mais fáceis de ignorar, principalmente 
quando se está muito ocupado. O estágio Limpeza do 
5S se concentra na limpeza da área de trabalho, o que 
significa varrer, esfregar, espanar, limpar as superfí-
cies, guardar ferramentas e materiais, etc.

A limpeza no local de trabalho pode não parecer em-
polgante, mas é importante. E não deve ser deixado 
apenas para a equipe de limpeza. No 5S, todos as-
sumem a responsabilidade de limpar seu espaço de 
trabalho, diariamente. Isso faz com que as pessoas se 
sintam donas do seu espaço, o que, a longo prazo, sig-
nifica que as pessoas ficarão mais comprometidas com 
seu trabalho e com a Empresa.

A aplicação do senso de Limpeza traz como resultado:

• Ambiente saudável e agradável;
• Redução da possibilidade de acidentes;
• Melhor conservação de ferramentas e equipamen-

tos;
• Melhoria no relacionamento interpessoal.

Padronização (Seiketsu)

Depois que as três primeiras etapas do 5S forem con-
cluídas, as coisas deverão estar bem. Tudo está organi-
zado, os espaços estão limpos e os equipamentos estão 
em boas condições de funcionamento.
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O problema é que, quando se adota o 5S em uma em-
presa pela primeira vez, é fácil limpar e organizar-se 
... e depois lentamente deixam as coisas voltarem ao 
que eram antes. A padronização torna o 5S diferente 
de um mutirão de limpeza. Padronizar sistematiza 
tudo o que aconteceu e transforma esforços únicos 
em hábitos. A padronização atribui tarefas regulares, 
cria instruções para que essas atividades se tornem 
rotinas. Estabelece procedimentos operacionais pa-
drão para o 5S, para que a ordem não caia no esque-
cimento.

Dependendo da área de trabalho, uma lista de veri-
ficação do 5S, diária, pode ser útil. Um cronograma 
indicando com que frequência determinadas tarefas 
de limpeza devem ocorrer e quem é responsável por 
elas é outra ferramenta útil.

Inicialmente, as pessoas provavelmente precisarão ser 
lembradas sobre o 5S. Um pouco de tempo precisa ser 
reservado diariamente para as tarefas do 5S. Porém, 
com o tempo, as tarefas se tornarão rotineiras e a orga-
nização e limpeza do 5S se tornarão parte do trabalho 
regular.

Podem-se evidenciar como principais resultados da 
aplicação deste conceito:

• Facilidade de localização e identificação dos obje-
tos e ferramentas;

• Equilíbrio físico e mental;
• Melhoria de áreas comuns (banheiros, refeitórios, 

salas de vivência, etc.);
• Melhoria nas condições de segurança.

Disciplina ou Autodisciplina (Shitsuke)

Uma vez implementados os procedimentos padrão 
para o 5S, deve-se executar o trabalho contínuo de 
manutenção desses procedimentos e atualizá-los con-
forme necessário. A Disciplina refere-se ao proces-
so de manter o 5S funcionando sem problemas, mas 
também de manter todos na Organização envolvidos. 
Os gerentes precisam participar, assim como todos os 
funcionários, no porto ou no escritório. A Disciplina 
torna o 5S um programa de longo prazo, não apenas 
um evento ou projeto de curto prazo. 

Com o tempo, o 5S se tornaria parte da cultura da 
Empresa e passaríamos a sentir resultados positivos 
contínuos. 
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ESPECIAL

por Mario Zam (TPS)

20192019
A preparação se encontrou com 
a oportunidade.

Vencemos as marés mutantes.

Tivemos a absoluta certeza que o 
avião decola contra o vento, nunca a favor.

Não nos intimidamos !!

Fomos es busca do Record.

Preparamos o MENOS com qualidade.

Vestimos o uniforme da humildade.

Concentramos na segurança.
Com pensamento cheios de esperanças.
 
Assistimos o ano terminar.

Cada abraço dado, cada aperto de mãos, 
cada sorriso no rosto nos serviram como 
lição. 

Que liderar é acima de tudo respeitar o ser 
humano que está atrás do crachá. 

E assim, partiremos para uma nova jornada.

O ANO QUE NÃO QUEREMOS ESQUECER

Descarga de Ferro Gusa (TON.) 1.451.941

Embarque de Ferro Gusa (TON.) 1.433.209

Embarque Produtos siderúrgicos (TON.) 13.044

Embarque de Alcatrão (TON.) 19.355

Descarga de Potássio (TON.) 60.938

Descarga de Trigo (TON.) 142.160

Total Vagões 16.974

Total Caminhões 699

Total Navios (TPS) 81
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2019
P ara garantir a qualidade de 

suas atividades, a empresa 
Triunfo Logística busca de 

forma constante a excelência na 
execução de seus processos que fo-
ram, mais uma vez, recertificados 
pelas normas ISO 9001, ISO 14001 
e OHSAS 18001.

Durante os períodos de auditoria, 
foi possível constatar como nossa 
empresa está comprometida na sis-
tematização de nossos processos, 
nas questões ambientais e na segu-
rança de nossas atividades.

As certificações são fundamentais 
para organizações que querem me-
lhorar seus processos, produtos e 
serviços. Elas auxiliam no desen-
volvimento pessoal dos colabora-
dores e visam sistematizar a em-
presa, ajudando a entender melhor 
o que se passa internamente.

Mas o que são cada uma dessas 
certificações e o que elas medem?

Explicamos abaixo tudo que foi 
aferido na Triunfo, para garantir 
que nossa empresa entregue um 
serviço de excelência aos nossos 
clientes internos e externos e prin-
cipalmente, focados na segurança 
de nossas operações.

A similaridade principal entre es-
sas certificações é que todas no 
processo de aferição da empresa 
usam como tópicos primários os 
seguintes itens:

I. Confirmar que o sistema de 
gestão está em conformidade 
com os requisitos normativos;

II. Confirmar que a organização 
fez um planejamento adequado 
do seu sistema de gestão e im-

plementou de forma eficaz as 
providências planejadas;

III. Confirmar que o sistema de 
gestão é capaz de atingir as 
políticas e objetivos da orga-
nização, e avaliar a capacidade 
do sistema de gestão garante o 
atendimento dos requisitos le-
gais, regulamentares e contra-
tuais aplicáveis;

IV. Identificar áreas com potencial 
de melhoria do sistema de ges-
tão, quando aplicável.

Ser recertificada representa para 
nós a eficiência de nossa política 
de QSMS e demonstra que estamos 
aplicando nossos valores correta-
mente, pautados na segurança, ex-
celência, inovação, ética e respeito. 

por Larissa Lapa (DHO)

CERTIFICAÇÃO



TRIUNFO LETTER | 7ª EDIÇÃO 22

Foi só dezembro chegar que o 
coração já ficou ansioso pe-
las comemorações que mar-

cam o mês mais aguardado do ano. 
Tem natal, ano novo, amigo ocul-
to, confraternização com amigos...
ufa, tanta festa que da até para ficar 
cansado.

Mas, como cansaço não é com a 
gente, a Triunfo Logística não po-
deria deixar de comemorar o fim 
do ano e celebrar com chave de 
ouro, junto aos seus colaboradores, 
mais um ano que se encerra.

Neste ano, a festa aconteceu no 
dia 22/12, domingo e foi aberta a 

todos os colaboradores da empre-
sa. A celebração foi daquelas para 
ninguém colocar defeito. Muita 
bebida, muita comida e música boa 
ao vivo – onde tivemos o prazer de 
receber o grupo de pagode do cola-
borador Silmar Arruda, que pres-
tigiou nosso evento pelo segundo 
ano consecutivo. 

E se gente bonita não faltou, cons-
cientização ambiental também 
marcou presença na comemoração.

 Todos os convidados receberam na 
chegada da festa um copo persona-
lizado ecológico, o que garantiu a 
não utilização de copos descartá-

por Ana Luísa (DHO)

#finaldeanotriunfando

veis. Afinal, celebrar e preservar 
tem sempre que caminhar junto!

O evento, que aconteceu no Arma-
zém R1 – Caju 44, contou também 
com um vasto sorteio de brindes, 
que incluíam viagens, televisões, 
bicicletas, celulares, torradeiras, 
entre outros.

Após os sorteios, ficou a cargo do 
diretor de Relações Institucionais, 
Mário Meira, o anuncio da premia-
ção de Líder e Funcionário do Ano, 
mas os detalhes desse momento 
super especial, você pode conferir 
na página 24.  
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Quem passou no caju entre os dias 16/12 a 20/12, 
teve a oportunidade de participar da votação de 
Funcionário e Líder do Ano de 2019. O intuito 

da votação era selecionar três colaboradores e um líder 
mais votados e premiá-los por suas atuações dentro da 
empresa. 

O resultado do concurso foi anunciado durante a festa de 
fim de ano da Triunfo Logística, pelo diretor de Relações 
Institucionais, Mario Meira, que fez questão de reforçar 

Melhores do Ano 2019
por Suellen Guilhen (DHO)

a importância de cada colaborador que compõe 
nosso time para o sucesso da empresa.

O prêmio escolhido para os vencedores foi um 
cartão Alelo Premiação, no valor de R$ 500,00, 
que pode ser usado em qualquer estabelecimento 
que aceite a bandeira.

Veja abaixo os vencedores e conheça um pouco 
mais da história de cada um na Triunfo Logística.

Funcionários do Ano

Quem acompanha nossas edições 
da Triunfo Letter, saber que o sr. 
Antônio Vital não é novo por aqui. 
Com 30 anos de história dentro da 
Triunfo, sr. Antônio, conhecido 
pelos íntimos (e até por quem não 
é íntimo, rs) como Tangerina, já é 
patrimônio – valiosíssimo diga-se 
de passagem - Seu Vital, viu mu-
danças e crescimentos da empresa. 

Antônio Vital da Silva

Viu seu irmão se tornar colabora-
dor e tempos depois, seu filho tam-
bém. Culpa de sua admiração pelo 
trabalho, que motivou nos familia-
res o desejo de construir uma car-
reira como a dele. Na pergunta de 
como se manter tanto tempo assim 
em uma empresa, ele é categórico:

“Não pode faltar, tem que andar 
certo. Prestar atenção no trabalho!”

Olha os destaques citados pelos co-
laboradores sobre o Antônio Vital: 
Bom funcionário, comunicativo e 
muito proativo.

Paulo César R. Mendes

Com 18 anos de história dentro da 
Triunfo Logística, sr. Paulo César Ri-
beiro Mendes atua hoje no setor TPS, 
como operador de pá mecânica. 

Paulo César, que construiu na em-
presa uma carreira sólida e pauta-
da na excelência de suas atividades, 
considera as amizades conquistadas 
ao longo dos anos sua maior precio-
sidade dentro da Triunfo. O sucesso 
do colaborador e o reconhecimento 
de seus colegas são fruto da gentile-
za, empatia e alegria com que Paulo 
oferece a todos. E o caminho para o 
sucesso, não tem erro:

 “Segurança é essencial. Cuido da se-
gurança nas minhas atividades, para 
mim e também para meus colegas!”

Olha os destaques citados pelos 
colaboradores sobre o Paulo Ce-
sar: Bom  funcionário, dedicado e 
competente.
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seu espaço como “ser social”, sem 
discriminação de qualquer natu-
reza. Me colocando à disposição 
do próximo, a compreensão e a 
“escuta” valores esses essenciais, 
fazendo com que não só em mim, 
mas mostrando ao próximo a 
“Equidade¹ Social””.

Olha os destaques citados pelos 
colaboradores sobre a Danicleide: 
Dedicada, bom trabalho em equi-
pe, focada no desenvolvimento da 
empresa.

Já fazem 14 anos que Danicleide 
Cordeiro cruzou sua história com 
a Triunfo Logística, trazendo para 
a empresa seu olhar humano e seu 
ouvido acolhedor.

Dentro do setor de Saúde Ocupa-
cional, Danicleide passou a ser re-
conhecida pelos colaboradores por 
sua disponibilidade, seu trabalho 
dedicado e sua facilidade ao intera-
gir com sua equipe.

Danicleide não esconde o segredo 
do sucesso:

“Me considero uma pessoa que 
a cada dia vem crescendo como 
pessoa e profissional, comprome-
tida, com valores que dignificam 
as diferenças e potencialidades, 
respeitando cada um dentro do 

Danicleide Cordeiro 

Líder do Ano

Não foi preciso muitos anos para 
que Héder Pereira Rodrigues, co-
ordenador de operações da US-
LOG deixasse a marca positiva de 
seu trabalho na Triunfo Logística.

Contratado em 2018, Héder trouxe 
para a empresa a vasta experiência 
do mercado de movimentação de 
cargas, onde já atuava há 19 anos. 
O reconhecimento vindo dos cola-
boradores, tem como motivação o 
empenho nas atividades para que 
sejam sempre realizadas com segu-
rança. Como destaque, Héder tam-

bém foi reconhecido por motivar 
sua equipe, tendo sempre proativi-
dade e muita responsabilidade com 
cada um dos colaboradores.

Para ele, trabalhar na Triunfo é um 
constante aprendizado.

“Sou muito grato por atuar neste 
segmento, pois a cada projeto con-
cluído, além da satisfação profis-
sional, me proporcionou conhecer 
e conviver com diversas culturas de 
boa parte dos estados brasileiros, 
assim como de países vizinhos.”

Olha os destaques citados pelos co-
laboradores sobre o Héder: Com-
petente, responsável e sabe resol-
ver com facilidade as dificuldades 
da equipe. 

Héder Pereira Rodrigues

1. Equidade
- Apreciação, julgamento justo.
- Virtude de quem ou do que (atitude, comportamento, fato etc.) manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos.
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A Triunfo Logística fechou 
aditivo em seu contrato 
com a Petrobrás, dessa vez 

através do setor de logística terrestre 
(USLOG), que assumirá as atividades 
relacionadas a reparo e instalações 
subaquáticas da P70 e P50 e demais 
plataformas já ancoradas.

O aditivo firmado no final deste ano, 
com duração prevista de 4 meses, 
engloba também os recebimentos de 
materiais de ancoragem, entre eles 
riser,  um tubo que liga uma estru-
tura de produção offshore flutuante, 
ou uma plataforma de perfuração, 
a um sistema submarino para fins 
produtivos, como a perfuração, pro-
dução, injeção e exportação, ou para 
completação e workover*. 

Além desse material, o contrato pre-
vê também a movimentação de ou-

tros itens, como torpedos, amarras, 
poliéster, etc. Todo esse processo lo-
gístico é considerado crítico, devido 
as dimensões e peso dos materiais 
manipulados. 

Justamente pela criticidade e difi-
culdade da manipulação logística 
dos materiais, a Triunfo Logística se 
destaca dentre as demais empresas 
do setor para realização da atividade. 
A empresa possui um dos maiores 
guindastes portuários do porto do 
Rio e cavaletes motorizados ultramo-
dernos, o que permite atender até as 
maiores e mais especificas necessida-
des de seus clientes.

A movimentação desses materiais é 
essencial para o funcionamento de 
plataformas de petróleo. Com o for-
talecimento do setor de óleo e gás, 
o mercado vislumbra uma maior 
demanda para o próximo ano, com 

isso, as atividades que dão suporte 
ao setor, passaram a ter maior de-
manda também.

Além disso, a Triunfo é uma empre-
sa certificada nas normas ISO 9001, 
ISO 14001, e OHSAS 18001, o que 
garante que todas as atividades da 
empresa são cautelosamente con-
troladas e procedimentadas, permi-
tindo oferecer aos clientes e colabo-
radores a execução de um serviço 
seguro e com alta qualidade. 

* Workover é o conjunto de operações que, 
uma vez iniciada a produção/injeção do 
poço, permitam retomar ou melhorar as 
condições de produção/injeção esperadas 
do poço no mesmo intervalo, realizar mu-
dança do intervalo de produção/injeção ou 
efetuar o abandono de um poço.

Triunfo Logística 
fecha aditivo de 
contrato Petrobras
por Comunicação
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COMO ANDA SUA 
SAÚDE?

Saúde Ocupacional
Tel: +55 21 2156-6812

O setor de Saúde Ocupacional realiza atendimento 
aos colaboradores com doença crônica (Diabetes e 
Hipertensão).

Caso você não tenha certeza se é portador de alguma 
doença crônica, eles também agendam atendimento 
interno para mapeamento das doenças.

Os atendimentos são realizados as segundas, terças 
e quintas, no departamento médico localizado no 
armazém 30 e devem ser agendados através do 
telefone 2156-6812.
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Existem missões que são ex-
tremamente sublimes nesta 
vida e todas são exercidas 

por profissionais. Independente-
mente de qual seja, todas merecem 
respeito, gratidão e agradecimen-
tos. Nesta edição gostaríamos de 
homenagear um funcionário que 
está conosco há mais de 12 anos, 
Alessandro Azevedo, mais conhe-
cidos como Ronaldinho.

Muito obrigado por serem inspira-
ção para nós, por nos mostrar que 
sempre podemos ir além, o empe-
nho de vocês e a paixão pelo traba-
lho nos motivam a querer chegar 
sempre mais longe. Agradecemos 
por tratar as questões da empresa 
como suas, por trazer essa atitude 
positiva para o trabalho todos os 
dias, com ela os projetos se tornam 
mais fáceis de serem executados e os 
problemas se tornam grandes opor-
tunidades de aprendizado e evo-
lução, essa postura nos orgulha de 

Lealdade  
e Compromisso

por Marcos Cardoso (SEA)

tê-los conosco por todo esse tempo. 

O maior orgulho de nossa empresa 
é ter uma equipe com profissionais 
como vocês, que sonham os nossos 
sonhos e nos ajudam a realizá-lo. 

Obrigado pela dedicação e empe-
nho, pois o esforço de vocês é fun-
damental para que os nossos obje-
tivos sejam alcançados.

Com a chegada dos diretores Gus-
tavo Carvalho e Guilherme Faria 
a Sea Partners montou uma equi-
pe excelente em negócios, tal fato 
atraiu novos clientes e consegui-
mos atingir um novo patamar na 
área de navegação conquistando 

novos projetos e serviços. Com 
esse avanço, a empresa vem cres-
cendo ao longo dos anos e no ano 
de 2018 fez a aquisição de duas 
novas embarcações, as balsas SÃO 
TOMÉ e SÃO LUIS, que iniciaram 
suas atividades na construção da 
Usina Termoelétrica de Sergipe – 
Maior usina a gás natural da Amé-
rica Latina. 
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Com o projeto Renova SMS 
a Triunfo Logística con-
quistou o 5º lugar na ca-

tegoria Iniciativas Inovadoras do 
Prêmio ANTAQ 2019. O projeto, 
oriundo do desejo da empresa de 
reestruturar um processo já exis-
tente na companhia, chamado de 
Análise Preliminar de Risco, tem 
como principal objetivo eliminar 
as falhas operacionais e desenvol-
ver uma maior percepção de riscos 
em cada uma das partes executan-
tes das atividades operacionais.

A cerimônia oficial de premiação 
aconteceu no dia 11/12/2019, quin-
ta-feira, na Sede da Autarquia – 

Mais um 
Prêmio ANTAQ!

SEPN, em Brasília, onde estiveram 
presentes representando a Triunfo 
Logística Diogo Martins, assessor 
de diretoria e responsável por ins-
crever o Renova SMS no concurso, 
Aline Garcia, gerente de SMS e o 
CEO da empresa Bruno Sá.

Triunfo conquistou  
o terceiro lugar  
em 2017

Não é a primeira vez que a Triun-
fo Logística esteve presente entre as 
melhores empresas, reconhecidas e 
premiadas por suas Iniciativas Ino-
vadoras no Prêmio ANTAQ. Em 
2017, na primeira edição da pre-Diogo Martins, Aline Garcia e Bruno Sá

Equipe de manutenção da Triunfo Logística 
com versão 2019 do projeto Eletroímã, 
premiado em terceiro lugar do Prêmio ANTAQ 
2017.

miação, a Triunfo conquistou o ter-
ceiro lugar com o projeto Eletroímã.

O projeto sucesso no ano de 2017, 
foi repaginado este ano pela equipe 
de manutenção da Triunfo, que tra-
balhou em cima de melhorias, que 
tornassem ainda mais funcional a 
ferramenta. Assim o Sistema do Ele-
troímã foi modificado e colocado 
para trabalhar em empilhadeiras, 
podendo ser qualquer empilhadeira 
com capacidade igual ou maior de 
10 toneladas.

Outro ponto positivo da melhoria 
é que agora, em sua versão 2019, 
quando o Sistema do eletroímã não 
estiver sendo utilizado a empilha-
deira pode ser utilizada normal-
mente em seus trabalhos rotineiros.

Entenda mais sobre  
o Renova SMS
A Triunfo Logística tem entre seus 
principais valores a inovação e a 
segurança. Trabalhando em cima 
disso, a equipe de SMS decidiu re-
estruturar seu processo de Análise 
Preliminar de Risco, oferecendo a 

por Diogo Martins (Diretoria de Processos e Inteligência)
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empresa, a possibilidade de imple-
mentar um projeto inovador que 
prometia eliminar as falhas opera-
cionais.
Como marco para a história da em-
presa, o projeto em seu curto tempo 
de implementação, foi um dos gran-
des responsáveis pelo marco de 365 
dias sem acidentes típicos em um 
dos principais contratos da Triunfo 
Logística.

Conheça o Prêmio 
ANTAQ
O Prêmio ANTAQ é destinado a 
empresas que atuam no ramo por-
tuário nacional e tem como objeti-
vo reconhecer as iniciativas que se 
destaquem por sua contribuição na 

melhoria da prestação de serviços 
do setor à sociedade. O prêmio é 
dividido em quatro categorias: De-
sempenho Ambiental, Iniciativas 
Inovadoras, Artigos Técnicos-Ciên-
tificos e Qualidade de Atendimento 
ao Usuário.

A premiação é realizada anualmen-
te e surgiu a partir do Planejamen-
to Estratégico da Agência. Durante 
evento de premiação o diretor da 
ANTAQ, Mário Povia, parabenizou 
todos os participantes, bem como a 
comissão julgadora e os servidores.

Saiba mais em http://portal.antaq.
gov.br/index.php/2019/12/12/agen-
cia-realiza-cerimonia-de-entrega-
-do-premio-antaq/ 



Triunfo Logística
+55 21 2178-8800

comunicacao@triunfologistica.com.br
www.triunfologistica.com.br

Operação Portuária
Oil & Gas | Carga de projetos
Navegação | Logística

MAIS DE 34 ANOS
OFERECENDO 
O MELHOR SERVIÇO
EM LOGÍSTICA 
PORTUÁRIA
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Aconteceu nos dias 29, 30 e 
31 de outubro a Offshore 
Technology Conference 

Brasil na cidade do Rio de Janeiro, 
no Centro de Convenções Sula-
merica.

A feira, que reuniu as maiores em-
presas do mercado de Offshores 
do país, trouxe ao cenário cario-
ca as inovações propostas pelas 
empresas referências do mercado, 
Petrobrás, Equinor, Technip, To-
tal, Shell, etc, foram algumas das 
participantes.

A Triunfo Logística, empresa pio-
neira na atividade Offshore no 
Porto do Rio de Janeiro, também 
esteve presente, com um stand que 
misturava tecnologia e inovação, 
características que marcam a nova 

OTC 2019

Rodrigo Salles, Hamilton Guimarães, Thiago Rodrigues, Vinicius Pimenta, Rodolpho Trindade, 
Marcos André, Bruno Sá e Alexandre Lima

fase da empresa, que aposta para 
2020 em uma incisão mais moder-
na e ativa no mercado offshore.

E para apresentar essa nova fase 
da empresa, estiveram presentes 
no evento os sócios, o corpo da 

por Francisco Rabello (Compras)

Diretoria Executiva da empresa e 
da Diretoria de Gestão. A Triunfo 
pretende estar cada vez mais pró-
xima de seus clientes, garantindo a 
qualidade de seus serviços e tam-
bém, uma operação humanizada e 
feita de confiança e parceria. 
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Enquanto a produção do ferro 
gusa é uma atividade do setor 
siderúrgico, a sua movimenta-

ção, voltada a exportação, fica a cargo 
da logística portuária, e vem sendo 
realizada com excelência no Porto do 
Rio de Janeiro pela Triunfo Logística.

Para atender com eficiência essa ati-
vidade, foi preciso, ao longo da histó-
ria da empresa, um constante estudo 
de melhorias e adequações, para que 
fosse possível movimentar cada vez 
mais carga, atendendo navios cada vez 
maiores e com tempo cada vez menor. 
A movimentação de ferro gusa pode 
então ser vista dentro da Triunfo Lo-
gística como uma atividade de cons-
tante superação de desafios.

Para termos uma ideia macro da ati-
vidade, podemos citar que do ano de 
2004 ao ano de 2019 foram mais de 10 
milhões de toneladas de ferro gusa mo-
vimentados. A demanda foi crescendo 
ao longo dos anos, mas o recorde veio 
ano passado, em que atingimos o total 
de mais de 1.450.000 toneladas opera-
das. E se o marco parece grande, o ano 
de 2020 chega com a expectativa de 
movimentar 2 milhões de toneladas e 
para atender uma demanda tão alta, a 
Triunfo Logística enfrentará novos de-
safios, como explica o diretor comer-
cial Alexandre Lima.

“E agora vem esse ano com o desafio da 
expectativa de 2 milhões de toneladas 
a serem movimentadas. Receberemos 
navios ainda maiores, onde teremos 
que utilizar nossos próprios guindastes 
para realizar a movimentação, colocar 

guindaste em balsa. Será mais uma 
superação para passar esse ano e prin-
cipalmente mais uma superação para 
essa atividade.”

O mercado de ferro gusa exige muita 
eficiência e rapidez nas decisões, o que 
fez da equipe de operadores da Triunfo 
Logística, um time altamente dedica-
do e apaixonado pelo que faz. E foi por 
esse trabalho eficiente que recebemos 
da empresa Link Logistic Group uma 
placa em homenagem aos 15 anos de 
exportação de ferro gusa via Porto do 
Rio de Janeiro e por tantas toneladas 
movimentadas ao longo desses anos, 
com agilidade e dedicação.

Sobre a equipe que opera a movimen-
tação do ferro gusa e o trabalho en-
tregue por eles, Alexandre não poupa 
elogios e reconhecimentos.

“A gente só consegue isso graças as pes-
soas que a gente tem. Os trabalhadores 
que a gente tem. Apesar da diretoria 
dar toda a condição para execução da 
atividade, investindo em pavimenta-
ção, em maquinário, treinamento, nós 
temos uma equipe boa, que conhecem 
bem o trabalho, e isso é o que nos dá 
segurança nos desafios a serem enfren-
tados pela frente.”

Nossa raiz: 15 anos  
de Ferro Gusa

E a carga tão movimentada esse ano é 
também motivo de reflexão e análise na 
visão daqueles que a movimentam. 

O colaborador Sergio Augusto, que tra-
balha na Triunfo Logística desde 2015, 
fala com propriedade sobre o assunto:

“O gusa é algo profundo pois se não 
fosse a curiosidade do homem em de-
senvolver a expertise de criar agora e 
fundir os metais e criar suas respectivas 
ligas, estaríamos ainda na idade da pe-
dra usando o sílex.”

Mas, indo além de uma análise técnica 
sobre o ferro gusa, Sergio também fala 
sobre o orgulho que sente trabalhando 
na sua movimentação:

“E ainda existe o lado humano de todos 
os dias estarmos juntos com os compa-
nheiros lutando para o desenvolvimen-
to do Brasil e do mundo.”

E o que desejamos para 2020? Que a 
Triunfo Logística continue se supe-
rando, movimentando cada vez mais 
ferro gusa e criando novos marcos na 
história da logística portuária. 

por Comunicação

Luiz Carlos, CEO da Link Logistic Group entregando homenagem pelos 15 anos de movimenta-
ção de ferro gusa à Mário Zam e Alexandre Lima
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Quem entrou nos últimos 
dias de 2019 no site da 
Triunfo Logística pode per-

ceber que a página passou por uma 
completa remodelagem.

Para iniciar 2020 de cara nova, o 
site da empresa foi totalmente re-
desenhado, ganhando as curvas 
da identidade da empresa e novas 
funcionalidades, que deixam a pá-
gina mais atrativa e eficiente.

Os visitantes na nova página ago-
ra podem consultar em tempo 
real as embarcações que estão 
sendo operadas no terminal e 
também, verificar a programa-
ção das próximas embarcações 
a serem atracadas. Para isso, du-
rante a produção do novo site, foi 
realizado uma integração com o 
sistema GEPORT, utilizado pela 
Triunfo para controle das ativi-
dades operacionais.

Além da nova funcionalidade, 
através do site, nossos clientes con-
seguem acessar a área exclusiva 
dedicada a eles, onde podem agen-

dar a retirada de suas cargas. E se 
tiverem dúvidas de como acessar 
o sistema, a página disponibiliza 
também um manual explicativo 
para facilitar a navegação.

Tecnologia e informação

Se o novo site, agora é mais moder-
ninho, ele também é muito mais 
informativo. Para nova página, 
foram atualizadas as linhas de ser-
viço oferecidas pela Triunfo Logís-
tica, que tem como novidade uma 
área exclusiva para Produtos Side-
rúrgicos e para Armazém Geral.
Além disso, na parte de notícias é 
possível acompanhar tudo que está 
rolando na empresa e acessar as re-
vistas trimestrais Triunfo Letter!

Você conhece nosso 
portal de vagas?

Outra funcionalidade do novo site 
é o acesso direto ao nosso portal de 
vagas. Através da aba “carreiras”, é 
possível ser direcionado ao Banco 

de Talentos Triunfo Logística, espa-
ço onde a empresa divulga as opor-
tunidades abertas, tanto para públi-
co externo quanto para interno.
A Triunfo Logística possui um por-
tal exclusivo para divulgação das 
oportunidades internas e externas 
da empresa.

Nesse portal o candidato interessa-
do em fazer parte de nosso quadro 
de funcionários pode se cadastrar, 
preencher suas informações curri-
culares e anexar seu currículo, dei-
xando seus dados disponíveis para 
empresa em caso de novas opor-
tunidades. Além disso, ele pode 
acompanhar as oportunidades que 
são abertas e se candidatar direta-
mente para aquela de seu interesse.
Nossos colaboradores também têm 
acesso ao nosso portal de vagas, 
onde as oportunidades internas 
são disponibilizadas para candi-
datura.  Para não perder as vagas, 
é sempre importante ficar ligado 
em nossas televisões corporativas, 
onde as vagas são informadas e en-
trar em nosso portal. 

Estamos de cara nova!

por Ana Luísa (DHO)
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por Mariana Monnerat (DHO)

Propósito
substantivo masculino
1.intenção (de fazer algo); projeto, desígnio.
2. aquilo que se busca alcançar; objetivo, finalidade, intuito.

Você alguma vez já se fez es-
sas perguntas? Encontrar a 
resposta pra elas pode ser 

algo revolucionário para sua vida 
pessoal e profissional. 

Antes de continuar esta matéria te 
convido a parar para pensar nessas 
questões; qual o meu propósito de 
vida, como eu me vejo, como eu in-
fluencio as pessoas, qual a referên-
cia que eu tenho de mim mesmo? 

Nem sempre temos as respostas, 
mas o fato de nos inquietarmos 
com as questões podem nos tra-
zer mudanças tão relevantes que 
nenhuma “receita de sucesso” po-
deria nos dar, até porque essas re-
ceitas não existem, não é mesmo!? 
Quando entendemos qual o nosso 
verdadeiro propósito, as coisas e 
os comportamentos tendem a se 
transformar, a serem intencionais. 

Vivemos em um tempo, cronológi-
co e histórico, onde as coisas preci-
sam muitas vezes serem rápidas, as 
relações se tornaram mais superfi-
ciais e tudo isso tem um impacto 
direto em nossa forma de encarar o 
nosso propósito de vida. Morremos 
por uma “selfie” *, nos preocupa-
mos mais em aparentar do que ser, 
e a rapidez com que isso acontece 
fecha um ciclo vicioso e maléfico 
que nos impede de pararmos para 
entender o que é realmente preciso 
fazer. Quantas pessoas seguem no 
estilo “Tô nem ai, Tô nem ai, pode 
ficar com seus problemas que eu tô 
nem ai” (música da Luka) e vivem 
anos, às vezes a vida toda, no piloto 
automático, fazendo as coisas sem 
saber por quê. 

Independente de crença ou religião, 
descobrir nosso propósito, missão, 
pode ser transformador. Já ouviu 

a frase: “Escolha um trabalho que 
você ama e você nunca terá que 
trabalhar um dia sequer na vida.”? 
Pois é, ele é um reflexo de que, tudo 
o que escolhemos focando no nos-
so propósito é muito mais prazero-
so. Desta maneira, não só o fim de 
semana pode ser bom, mas a sema-
na inteira também. Saber por que 
existe e realizar o propósito, traz 
realização, aumenta o comprome-
timento, melhora o humor e a dis-
posição como um todo. 

Então que venham as segundas, 
terças ou quartas que estaremos 
sempre prontos.

*Selfie é uma fotografia, geralmen-
te digital, que uma pessoa tira de si 
mesma (autorretrato).

O que você busca alcançar?
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O que você busca alcançar?

Qual seu objetivo 
de vida?

Com qual intuito 
você busca o que 
busca? 

Onde você 
quer chegar 
profissionalmente?
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Olá,
Você colaborador já conhece nossa 
equipe de DHO, ou sabe o que nos-
sos profissionais fazem?

O olhar das empresas sobre a área de 
RH se transformou muito, indo além 
da Administração de Pessoal, Recru-
tamento e Seleção. Onde todos os re-
sultados conquistados são decorren-
tes do trabalho de pessoas e com isso 
cabe a ela estimular e oferecer condu-
tas que fortaleçam o vínculo entre co-
laborador e empresa. Neste processo 
que entra a área de DHO (Desenvol-
vimento Humano e Organizacional).

Nossa equipe é formada por profis-
sionais de atendimento, que orien-
tam nossos colaboradores de manei-
ra imparcial e eficiente, esclarecendo 
dúvidas e agilizando os processos. 
Fazem também parte do nosso time 
os profissionais de benefícios, que 
auxiliam na implantação e admi-
nistração de benefícios, como assis-

tência médica e odontológica, vale 
refeição, alimentação e transporte, 
entre outros. Junto a estes benefí-
cios, esse profissional cuida também 
das férias e rescisão.

Nossa equipe conta também com 
uma nutricionista, profissional ca-
pacitada para cuidar de nossos re-
feitórios, garantindo a qualidade de 
nossa comida. 

Além disso, o DHO cuida também 
dos processos de comunicação da 
empresa, do ponto, da folha de pa-
gamento, dos treinamentos e das ad-
missões.

Para atender todas essas atividades, 
nós trabalhamos focados todos os 
dias em garantir o desenvolvimento 
e desempenho para transformar todo 
trabalho em processo em uma ação.

MISSÃO
Desenvolver o ser humano em todos 
os seus aspectos para a Organização.

VISÃO
Formar profissionais comprome-
tidos que se destaquem por uma 
crítica construtiva e desenvolvam 
a responsabilidade sobre a gestão e 
construção para a própria carreira

VALORES
Trabalhamos com profissionais que 
exerçam diariamente a polivalên-
cia, focados em entregar um serviço 
pautado na coerência, criatividade e 
pensamento crítico. Para isso, foca-
mos nas relações construídas através 
da confiança e da empatia.

Está com dúvidas?
Nosso telefone é 2156-6811 teremos 
um profissional para orienta-lo da 
melhor forma. 

por Maíla Machado (DHO)

Você conhece 
o DHO?
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CONHEÇA MAIS NOSSAS REGRAS DO 

CÓDIGO DE CONDUTA

Você tem dúvidas 
sobre o código 
de conduta? 

Fale com a gente através 
do WhatsApp do DHO 
9.7003-1212




