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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

Há exatos 7 anos atrás eu rece-
bia um convite para fazer parte 
do time da Triunfo Logística, e 

hoje, após ter a oportunidade de nesse 
período formar uma família junto a mi-
nha esposa com o nascimento de dois fi-
lhos, fico orgulhoso em dizer que tomei 
uma das melhores decisões de minha 
vida: Vestir essa camisa!

Aproximadamente um ano antes deste 
convite, no início de 2012, iniciava o de-
safio de desenvolver e implantar a gestão 
operacional da base portuária de apoio 
as unidades de exploração e produção 
da Bacia de Santos, que ficava sob a ge-
rencia da Unidade de Serviços de Logís-
tica da Petrobras (US LOG), localizada 
no Porto do Rio de Janeiro (PDOCAS).

Nesta altura, a Triunfo Logística havia 
conquistado o 1º lugar em um processo 
licitatório para ser a operadora portuá-
ria desta base de apoio. Cruzavam-se 
ali os nossos destinos. Durante um ano 
fui responsável por gerenciar a perfor-
mance da Triunfo como Operadora 
Portuária desta base, desenvolvendo as 
métricas de mensuração da performan-
ce e monitorando os resultados com as 
famosas RAC’s, reuniões mensais de 
análise crítica de desempenho.

Este relacionamento de proximidade, 
em busca da melhoria contínua para 
nossos clientes e fornecedores, abriu 
caminho para o convite da mais longa 
jornada profissional que tive oportuni-
dade de empreitar. Começando em 2013 
com a criação da Engenharia de Proces-
sos, até 2017 com a criação do Sistema 
de Gestão Integrado, tive a oportunida-
de de trabalhar em inúmeros desafios 
ao lado de pessoas excepcionais e, com 
isso, entender o que faz da Triunfo uma 
empresa apaixonante: sua rápida e eficaz 
capacidade de se adaptar a diferentes ce-
nários! 

Em 2018 tive a oportunidade de integrar 
a equipe de operações, com a responsa-
bilidade de apoiar nossos gestores na 
busca pelo acidente zero, pela excelência 
na prestação dos serviços e pela redução 

dos custos; Diretrizes da companhia que 
norteiam nossas ações. Desde então, te-
mos realizado mudanças estruturais em 
busca de resultados acima dos até hoje 
conquistados, dando continuidade ao 
grande trabalho iniciado pelos meus 
antecessores. 

É importante termos a consciência de 
que os resultados não irão subir de pa-
tamar se insistirmos em fazer as ativi-
dades do mesmo jeito que executamos 
hoje. É preciso, de forma estruturada, 
buscar sempre a melhor forma de fazer 
nossas atividades, por uma questão de 
sobrevivência. Precisamos eliminar os 
acidentes em nossas operações, preci-
samos eliminar desperdícios em nossas 
atividades, precisamos consolidar a ex-
celência de nossos serviços com a esta-
bilidade dos resultados. 

Estamos passando por um momento 
muito difícil na história da humani-
dade, esta pandemia tem nos imposto 
grandes desafios. Nós, seres humanos, 
precisamos sobreviver em sociedade. 
Para isso precisamos nos alimentar, ser-
mos tratados quando ficamos doentes, 
dormir, sermos educados, etc. Temos 
necessidades básicas e essenciais a nossa 
sobrevivência.

Para atender a estas necessidades de so-
brevivência é que o ser humano se or-
ganiza em indústrias, hospitais, escolas, 
prefeituras, etc., formando a sociedade 
em que vivemos atualmente. 

Vamos chamar de empresa qualquer 
uma destas organizações. Portanto, 
uma empresa é uma organização de 
seres humanos voltados para atender 
a necessidades de outros seres huma-
nos! Este momento difícil está nos en-
sinando na prática a importância desta 
correlação de dependência entre os se-
res humanos. A operação portuária está 
inserida na lista de atividades essenciais, 
para a manutenção das necessidades 
básicas de nós brasileiros. Temos, ainda 
mais, a obrigação de prestar um bom 
serviço ao nosso povo. O que significa 
que precisamos atender as necessidades 

de nossos clientes com qualidade e ao 
menor custo possível.

O custo de nossos serviços está direta-
mente ligado a nossa capacidade pro-
dutiva. Como disse Monteiro Lobato 
em sua carta aos operários, quem pode 
fazer o trabalho em uma hora e o faz 
em duas; quem mata o tempo em vez de 
produzir; quem dá dez passos em vez de 
oito necessários; quem espicha a sua ta-
refa; quem se esconde atrás de uma por-
ta, quem maltrata uma máquina; quem 
estraga uma folha de papel; quem perde 
um minuto que seja de trabalho, lesa a 
empresa, a sociedade e a si próprio. 

No fim do ano a soma destes pequenos 
desperdícios significa muito. A empresa 
que consegue evitá-los, habilita-se a be-
neficiar o público com melhores preços 
e ao funcionário com melhores salários.

Hoje podemos voltar para casa tranqui-
los por saber que o sustento de nossas 
famílias está garantido pelo nosso tra-
balho, pois, com amor e boa vontade, 
conscientes de que somos um organis-
mo capaz de ir ao infinito, se tivermos 
todas as células em harmonia para o 
fim comum. Podemos nos transformar 
numa empresa que nos orgulhe e be-
neficie cada vez mais a todos. Para isto, 
o meio é a preocupação constante de 
produzir com mais alto rendimento em 
perfeição, presteza e segurança. 

Rodolpho Trindade
Diretor de  Operações
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Lembrei das suas palestras....

Observe suas Mãos:

Meu avô, com noventa e tantos 
anos, sentado no banco do jardim, 
não se movia.
Estava cabisbaixo, olhando suas 
mãos. Quando me sentei ao seu 
lado, nem notou minha presença.

E o tempo passava.

Sem querer incomodá-lo, mas que-
rendo saber como ele estava, lhe 
perguntei como se sentia. Levantou 
sua cabeça, me olhou e sorriu. “Es-
tou bem, obrigado por perguntar”, 
disse com uma forte e clara voz.

por Rui Pereira (SGI)

Expliquei que não queria incomo-
dá-lo, mas queria ter certeza de que 
estava bem, já que estava sentado, 
imóvel, simplesmente, olhando 
para suas mãos.

Então ele me perguntou: Algu-
ma vez já olhou para suas mãos? 
Quero dizer, realmente olhou para 
elas? 

Lentamente soltei minhas mãos 
das mãos de meu avô, as abri e as 
contemplei. Virei as palmas para 
cima e logo para baixo.

Creio que realmente nunca as ha-
via observado. Queria saber o que 
meu avô queria me dizer.

Histórias que  
a Vida Conta

Meu avô sorriu e me disse.

Pare e pense um momento sobre 
como suas mãos tem te servido 
através dos anos.

Estas mãos, ainda que enrugadas, 
secas e débeis têm sido as ferra-
mentas que usei toda a minha vida 
para alcançar, pegar e envolver.

Elas puseram comida em minha 
boca e roupa em meu corpo.
Quando criança, minha mãe me 
ensinou a juntá-las em oração.

Elas amarraram os cadarços dos 
meus sapatos e me ajudaram a cal-
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çar minhas botas. Estiveram sujas, 
esfoladas, ásperas, entrelaçadas e 
dobradas.

Foram decoradas com uma aliança 
e mostraram ao mundo que estava 
casado e que amava alguém muito 
especial.

Foram inábeis quando tentei em-
balar minha filha recém-nascida…

Elas tremeram quando enterrei 
meus pais, e quando entrei na igre-
ja com minha filha no dia de seu 
casamento.

Elas têm coberto meu rosto, pente-
ado meu cabelo e lavado e limpado 
todo meu corpo.

E, até hoje, quando quase nada de 
mim funciona bem, estas mãos me 
ajudam a levantar e a sentar e ainda 
se juntam para orar.

Estas mãos têm as marcas de onde 
estive e a dureza de minha vida.

Mas, o mais importante, é que são 
estas mãos que Deus tomará nas 
Suas quando me levar a Sua pre-
sença! 
 
Desde então, nunca mais vi minhas 
mãos da mesma maneira.

Mas lembro quando Deus esticou 
Suas mãos e tomou as de meu avô e 
o levou a Sua presença.

Na verdade, nossas mãos são uma 
benção.
Cada vez que uso minhas mãos 
penso em meu avô, e me pergunto:

‘Estou fazendo bom uso delas? ’

E sempre que minha consciência 
responde que ‘estou usando mi-

nhas mãos para praticar o bem, 
para trabalhar honestamente, que 
as estou usando para dar carinho e 
amparo a quem necessita’, sinto-me 
em paz.

E agradeço ao Criador por tama-
nha bênção, esperando que Ele 
estenda Suas mãos para que, tam-
bém eu, um dia, possa nelas re-
pousar! ”

A vida acontece no presente, sem-
pre.

Há somente o hoje, o agora, e este é 
o seu momento com Deus!

Agradeça, por tudo o que tem na 
vida.

E também pelas tuas mãos que, 
bondosas, ajudam a tornar o HOJE, 
um dia MELHOR! 
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O que é
Coronavírus?
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por Marcelo Bressane (CCOS)

Setor de Governança 
visando a excelência 
em atendimento em 
2020

Em 2020 o setor de Governança está buscando a 
excelência no atendimento. Seja ele aos nossos 
clientes ou aos colaboradores Triunfo.

No final de 2019 estávamos à procura de uma nova 
empresa de Vigilância terceirizada que mais se ade-
quasse aos nossos valores e objetivos para esse novo 
ano. Logo em Fevereiro conseguimos efetuar a mu-
dança da empresa. Nesse pouco tempo de mudança já 
recebemos feedback positivo.

No intuito de melhorar o monitoramento das opera-
ções do Terminal, foi efetuada a instalação de uma câ-
mera a contrabordo afim de evitar as irregularidades, 
tais como: atracação de lanchas não autorizadas, em-
barque e desembarque de materiais, acesso de tripu-
lantes não autorizados pela Guarda Portuária. 

Afim de reduzir o tempo de espera dos caminhões 
de recebimento rodoviário de ferro gusa e manter o 
setor CDC funcionando 24 horas, o CDC capacitou 

os vigias a realizarem a atividade de forma eventual 
quando os colaboradores administrativos não estive-
rem no posto. 

Desde do dia 17/02/2020 integramos nosso setor a ope-
racionalização da balança, para deixar também um se-
tor com a funcionalidade de 24 horas, além de reduzir 
custos extras para Triunfo. 

Desde o dia 17/02/2020 até o início do mês de março 
realizamos cerca de 2000 pesagens.  
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DHO - Triunfo Logística
Olá! Boa pergunta!
Dresscode é uma palavra em inglês que significa Código de Vestimenta.
Um código de vestimenta é um conjunto de regras, muitas vezes escritas, com relação 
a roupas. Essas regras variam de acordo com o objetivo, as circuntâncias e as ocasiões.

O PAP 002 explica - conforme nosso código de conduta - qual a vestimenta 
adequada a cada tipo de local de atuação dentro da Triunfo.

Olá DHO, eu estou com uma dúvida. 
O que é Dresscode e o que o PAP 002 fala sobre isso?

Hum... mas o que isso quer dizer? Eu tenho que ter formas diferentes 
de vestir dependendo do setor que trabalho?

Ah sim!
Muito obrigado pelas respostas!

DHO - Triunfo Logística
Assim como exigimos a utilização completa do EPI para realizar atividades 
operacionais, também temos regras para as atividades administrativas. Dessa forma, 
quem trabalha no porto, na área administrativa precisa sempre estar com sua bota de 
segurança, calça jeans e fazer uso de seu jaleco.

Já os funcionários que ficam alocados na matriz da Triunfo, devem se vestir socialmente 
- com blusas e calças sociais, sapatos fechados e formais.

DHO - Triunfo Logística
Nada!
Sempre que você tiver dúvidas, você pode procurar o DHO, em nosso atendimento.
Estamos sempre a disposição para orientá-los!

Conheça mais as nossas
Regras de Dresscode 

Você ainda tem 
dúvidas sobre o 

dresscode?
Fale com a gente através 

do WhatsApp do DHO 
9.7003-1212
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O que é
Coronavírus?

Coronavírus é uma família 
de vírus que causam infec-
ções respiratórias, que vão 

do resfriado comum, até doenças 
respiratórias mais graves. O novo 
agente do coronavírus foi desco-
berto em 31/12/19, após casos re-
gistrados na China e provoca a do-
ença chamada de COVID-19.

Segundo pesquisa do New England 
J. of Medicine, no dia 28/02/2020, 
em um dos maiores estudos sobre 
COVID-19, com 1.100 pacientes 
chineses, apenas 1,4% dos infec-
tados evoluíram para o óbito, uma 
mortalidade menor ainda do que 
já se estimava. 5% foram interna-
dos em UTI e 2,3% foi submetido 
a Ventilação Mecânica e mais de 
80% dos casos foram assintomáti-
cos e leves.

O período de incubação de um 
vírus é o tempo que leva até apa-
recerem os primeiros sintomas da 

por Diego Braga (Saúde Ocupacional)

doença e esse tempo é de 2 a 14 
dias. Dados preliminares do coro-
navírus sugerem que a transmissão 
possa ocorrer mesmo sem o apare-
cimento de sinais e sintomas. Até o 
momento, não há informações su-
ficientes de quantos dias anteriores 
ao início dos sinais e sintomas uma 
pessoa infectada passa a transmitir 
o vírus.

A transmissão dos coronavírus 
costumam ocorrer pelo ar ou por 
contato pessoal com secreções 
contaminadas, como:

• gotículas de saliva;
• espirro;
• tosse;
• catarro;
• contato pessoal próximo, como 

toque ou aperto de mão;
• contato com objetos ou super-

fícies contaminadas, seguido 
de contato com a boca, nariz ou 
olhos.

Os principais sintomas:

• Febre Alta;
• Tosse;
• Dificuldade de respirar.

São considerados casos suspeitos 
de infecção humana pelo novo co-
ronavírus:

Situação 1: febre (37,5ºC) + pelo 
menos um sinal ou sintoma res-
piratório (tosse, dificuldade para 
respirar, batimento das asas nasais, 
entre outros) + histórico de via-
gem para área com transmissão lo-
cal, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, nos 14 dias an-
teriores ao aparecimento dos sinais 
ou sintomas; OU

Situação 2: febre (37,5ºC)  + pelo 
menos um sinal ou sintoma res-
piratório (tosse, dificuldade para 
respirar, batimento das asas nasais, 
entre outros) + contato próximo* 
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de caso suspeito para o novo coro-
navírus (2019-nCoV) nos 14 dias 
anteriores ao aparecimento dos si-
nais ou sintomas; OU

Situação 3: febre ou pelo menos 
um sinal ou sintoma respiratório 
(tosse, dificuldade para respirar, 
batimento das asas nasais, entre 
outros) + contato próximo* de 
caso confirmado de novo corona-
vírus (2019-nCoV) em laboratório 
nos 14 dias anteriores ao apareci-
mento dos sinais ou sintomas. 

Não existe tratamento específico 
para infecções causadas por coro-
navírus humano. Sendo indicado 
repouso e consumo de bastante 
água, além de algumas medidas 
adotadas para aliviar os sintomas, 
conforme cada caso, como, por 
exemplo:
• Uso de medicamento para dor 

e febre (antitérmicos e analgé-
sicos).

• Uso de umidificador no quarto 
ou tomar banho quente para 
auxiliar no alívio da dor de ga-
ranta e tosse.

Assim que os primeiros sintomas 
surgirem, é fundamental procurar 
ajuda médica imediata para con-
firmar diagnóstico e iniciar o tra-
tamento.

O Ministério da Saúde e ANVISA 
orientam cuidados básicos para re-
duzir o risco geral de contrair ou 
transmitir infecções respiratórias 
agudas, incluindo o coronavírus. 
Entre as medidas estão:

• Lavar as mãos frequentemente 
com água e sabonete por pelo 
menos 20 segundos, respeitan-
do os 5 momentos de higieni-
zação. Se não houver água e 
sabonete, usar um desinfetante 
para as mãos à base de álcool.

• Evitar tocar nos olhos, nariz e 
boca com as mãos não lavadas.

• Evitar contato próximo com 
pessoas doentes.

• Ficar em casa quando estiver 
doente.

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou 
espirrar com um lenço de papel 
e jogar no lixo.

• Limpar e desinfetar obje-
tos e superfícies tocados com 
frequência.

No Porto os navios provenientes de 
região endêmica passam por rigo-
rosa inspeção, por meio da Agên-
cia nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), com objetivo de detec-
tar, prevenir  e encaminhar para 
tratamento adequado. 
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A Triunfo Logística reali-
zou no dia 10 de feverei-
ro a doação de 50 cestas 

básicas, junto com galões de água 
mineral às vítimas da chuva no 
Estado do Rio de Janeiro. Os itens 
foram entregues na sede do Corpo 
de Bombeiros e da Cruz Vermelha, 
nos bairros do Caju e Centro.

A doação, destinada as famílias que 
tiveram suas casas alagadas nos de-
sastres ambientais do mês de janei-
ro, no norte e noroeste do estado, 
possuía mantimentos suficientes 
para até cinco pessoas.

A ação é mais uma iniciativa da 
Triunfo Logística voltada a apoiar 
o bem-estar social e agir, proativa-
mente para o desenvolvimento da 
cidade do Rio de Janeiro.

Entenda o que aconteceu

A enchente atingiu oito cidades do 
Norte e Noroeste do Rio no mês de 
janeiro de 2020, deixando cerca de 
15 mil pessoas desabrigadas. Na oca-
sião, duas mortes foram registradas.

As prefeituras de Campos, Cardo-
so Moreira e Itaperuna, que foram 

Triunfo Logística doa 
50 cestas básicas 
e galões de água 
mineral para atingidos 
pela chuva

os locais mais afetados, receberam 
apoio de militares da Marinha e do 
Exército em ações para conter os 
danos provocados pelas enchen-
tes e no atendimento à população, 
com a distribuição das doações e 
água potável. 

por Ana Luisa Pereira (DHO)



HÁ 35 ANOS
OFERECENDO
O MELHOR SERVIÇO
EM LOGÍSTICA
PORTUÁRIA

Fundada em 1985, a Triunfo nasceu no Rio de Janeiro 
como uma Empresa Estivadora, contratando a execução 
de serviços de estivagem, fornecendo a mão-de-obra e 
os equipamentos necessários à execução de inúmeros 
tipos de operações portuárias no Porto do Rio de Janeiro. 
Era o primeiro passo de uma história marcada pela 
coragem e pelo sucesso.

Menção Histórica:

Operação Portuária
Oil & Gas | Carga de projetos

Navegação | Logística

1985 2017 2020
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Sem dúvidas em algum mo-
mento você já ouviu falar a 
respeito dele. Faz jus ao nome, 

ele é um imposto sobre a renda. Ou 
seja, é aplicado sobre o que você 
ganha, quem tem mais rendimen-
tos a declarar pagará mais imposto 
e quem tem menos consequente-
mente pagará menos.

Quem deve declarar 
o imposto de renda?

Quem recebeu rendimentos tribu-
táveis acima de R$ 28.559,70 em 
2019. 

Quem recebeu rendimentos isen-
tos, não-tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, cuja soma 
tenha sido superior a R$ 40 mil em 
2019.

Quem obteve, em qualquer mês 
de 2019, ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou realizou 
operações em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e asseme-
lhadas;

Quem teve, em 2019, receita bruta 
em valor superior a R$ 142.798,50 
em atividade rural;

Quem tinha, até 31 de dezembro 
de 2019, a posse ou a propriedade 
de bens ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 
300 mil;

Quem passou à condição de resi-
dente no Brasil em qualquer mês 
do ano passado e nessa condição 
encontrava-se em 31 de dezembro 
de 2019;

Quem optou pela isenção do im-
posto incidente em valor obtido na 
venda de imóveis residenciais cujo 
produto da venda seja aplicado na 
aquisição de imóveis residenciais 

por Isabel Mercier (Controladoria)

Imposto de
Renda 2020
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localizados no país, no prazo de 
180 dias, contado da celebração do 
contrato de venda.

Se atente ao prazo

O prazo de entrega da Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa Física 
se inicia no dia 2 de março de 2020 
e termina em 30 de junho de 2020. 

O que acontece caso 
você não declare o 
imposto de renda?

Quem perder o prazo ou deixar 
de entregar deverá arcar com uma 
multa que varia de 1% a 20% sobre 
o total do imposto devido, limitado 
ao valor mínimo de R$165,74.

Dicas de como 
evitar a malha fina

• Não esconda rendimentos; 
• Atenção com os números e vír-

gulas;  
• Cuidado ao adicionar depen-

dentes ; 

• Lembre-se de declarar os ga-
nhos com aluguéis; 

• Atenção com as despesas médi-
cas, só insira o que for dedutí-
vel e puder ser verificado.

O programa que gera a declaração 
é bem auto- explicativo, contudo, 
caso se sinta inseguro ou for a pri-
meira vez que estiver declarando, 
contate um profissional da área 
contábil de confiança para que ele 
possa solicitar toda documentação 
necessária e auxiliar no preenchi-
mento.

Você pode GANHAR 
mesmo sendo isento 

Se você não é obrigado a fazer a 
declaração e sofreu algum tipo de 
retenção de Imposto de Renda ao 
longo do ano, por exemplo, quan-
do recebeu o pagamento de férias, 
horas extras, dissídio, terá 100% de 
restituição, qualquer que seja o va-
lor, basta realizar o devido preen-
chimento e entrega da declaração. 
Além do mais, isto pode ser feito 
fora do prazo, sem pagar multa. 

Facilidades 
para Home 
Office
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1. Definir seu futuro

A melhor maneira de se prever o 
futuro é construindo-o, dizia Peter 
Ducker. Claro, ninguém tem contro-
le total sobre seu destino, mas você 
tem muito mais controle do que as 
pessoas acreditam. Como líder, você 
está “sentado no assento do motoris-
ta” e assim pode ter muito mais in-
fluência sobre seu futuro.

2. Acelerar seu crescimento

Quanto mais responsabilidades você 
tiver, maiores as chances de aprendi-
zado. O aprendizado é a chave que 
abre portas e cria oportunidades. 
Além disso, acreditamos que os de-
safios é que fazem a vida ficar inte-
ressante.

3. Ajudar os outros 
a alcançar seu potencial

Ajudar as outras pessoas a aumen-
tar e alcançar seu máximo potencial, 
além de ser altamente gratificante, 
também encoraja a lealdade, dedica-
ção e disciplina.

por Rui Pereira (SGI)

As vantagens  
de ser um líder

Artigo de Neal Whitten, na revista PM Network, Abril/2009

4. Atuar em realizações 
de alto impacto

Faz parte do ser humano a necessi-
dade de deixar sua marca, seu lega-
do. Se você consegue movimentar 
seu time para realizações de alto 
impacto, atingindo metas muito de-
safiadoras, todo o seu time, além de 
você próprio, vai se sentir ainda mais 
motivado.

5. Fazer um “ajuste fino” 
nas suas habilidades

Trabalhar como líder é uma ótima 
maneira de construir o seu Currí-
culo. Quanto mais você liderar mais 
oportunidade você terá de “afiar” o 
seu time, melhorando suas habilida-
des na arte de conduzir pessoas.

6.  Aumentar seu bem 
estar financeiro

Embora certamente não seja o úni-
co e talvez nem o mais importante, 
o benefício financeiro de um bom lí-
der costuma ser maior do que o dos 
liderados.

7. Criar uma equipe 
de alto desempenho

É muito gratificante ser o grande fa-
cilitador para que sua equipe alcance 
desempenho superior.

8. Fazer ao invés de falar

O verdadeiro líder não fica apontan-
do erros dos outros, pois está muito 
ocupado resolvendo os problemas. 
Você deve fazer o que prega.

9. Transformar visão 
em realidade

Tudo começa de um sonho. Você sen-
tirá a melhor sensação quando fizer 
parte de um sonho que se torna reali-
dade. Como um líder você terá muito 
mais oportunidades de fazer isso.

10. Participar da aventura 
da vida

Esta é a sua vida. Aproveite. Viver os 
seus sonhos é muito melhor do que 
sonhar sua vida. O líder tem o “as-
sento na frente” na viagem de buscar 
a aventura de viver.  
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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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Armazenando 
tintas e 
solventes 
químicos

por Glauco Sonsin

Todos os produtos químicos devem ser trata-
dos com respeito, as tintas e os solventes não 
são exceção. Além de implementar e aplicar os 

procedimentos de manuseio adequados, é importante 
armazenar as tintas e os solventes usados em seu local 
de trabalho de maneira segura e organizada. O arma-
zenamento adequado de tintas e solventes químicos 
protege a saúde humana, protege o meio ambiente e 
ajuda a evitar desperdícios.

Maneira correta de armazenar tintas e solventes quí-
micos.

A implementação dessas práticas recomendadas de 
armazenamento de tintas e solventes na Empresa, evi-
tará acidentes e protegerá a saúde dos nossos colabo-
radores.
1. Rotule todos os solventes claramente. Inclua o 

nome químico, categoria de perigo (inflamável, 
tóxico etc.) e data de recebimento.

2. Utilize proteção contra derramamentos. Use ban-
dejas de derramamento para conter vazamentos 
ou derramamentos.

3. Verifique se a área de armazenamento está bem 
ventilada. Use armários ventilados para armaze-
nar substâncias voláteis e odoríferas. 

4. Armazene tintas e solventes inflamáveis correta-
mente. Use armários metálicos resistentes ao fogo 
aprovados para líquidos inflamáveis. Não armaze-
ne perto de fontes de calor ou chama. Se o ambien-
te possuir exaustor, verifique se o exaustor usado é 
à prova de faísca.

5. Segregue materiais incompatíveis. Os colaborado-
res que utilizam materiais inflamáveis devem ser 
treinados sobre interações químicas, para evitar 
o armazenamento de materiais que possam criar 
uma reação perigosa perto um do outro.

6. Evite armazenar materiais perigosos. Compre ape-
nas o que pode ser usado em um período de tem-
po razoável; evite armazenar grandes quantidades 
de tintas e solventes inflamáveis.

7. Livre-se de produtos químicos perigosos que não 
são mais necessários. Certifique-se de usar técni-
cas de descarte adequadas.

8. Feche bem os recipientes. Isso evitará derrama-
mentos e evaporação indesejada.



TRIUNFO LETTER | 8ª EDIÇÃO • 1º TRIMESTRE 2020 19

9. Nunca guarde tintas e solventes químicos com ali-
mentos. 

10. Use equipamento de proteção individual. Os co-
laboradores que lidam com solventes devem usar 
proteção ocular apropriada, luvas e aventais quí-
micos. Máscaras também são uma boa ideia, 
quando apropriado.

11. As tintas e solventes em latas devem ser armazena-
das em local seco, fora do chão ou de pisos de con-
creto - para evitar que o metal enferruje e estrague 
a tinta ou a superfície por baixo.

Armazenamento de tintas e solventes químicos: o que 
não fazer.

Algumas práticas comuns de armazenamento de pro-
dutos químicos são realmente bastante perigosas. 
Fique atento a essas bandeiras vermelhas em nossas 
instalações.

• Não misture diferentes solventes residuais. Man-
tenha todos os solventes residuais claramente 
marcados em recipientes apropriados. Os solven-
tes clorados / halogenados, em particular, devem 
ser separados de outros solventes, porque reagem 
facilmente com solventes inflamáveis, potencial-
mente causando explosão;

• Não sobrecarregue as prateleiras. Esteja ciente dos 
limites de peso das prateleiras para evitar aciden-
tes. Se você notar estantes arqueadas, remova os 
produtos armazenados nessa prateleira para uma 
outra;

• Não armazene tintas e solventes no alto. As tampas 
podem estar soltas e podem resultar em um banho 
de tinta ou solvente inesperado. Baldes grandes e 
pesados armazenados no alto também podem ser 
difíceis de manejar e podem cair quando movidos 
e o conteúdo derramado;

• Não guarde solventes embaixo da pia. Vazamentos 
de água não detectados sob uma pia podem corro-
er os recipientes de solventes, causando vazamen-
tos de produtos químicos;

• Não armazene solventes inflamáveis perto de mo-
tores elétricos. O vapor desses solventes é altamen-
te inflamável. Faíscas nessas unidades podem cau-
sar uma explosão, mesmo que não haja vazamento 
de líquido.

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Pro-
dutos Químicos

Todos os produtos químicos possuem, obrigatoria-
mente, suas respectivas FISPQ, conforme ABNT-
-NBR14725:2009. Nesta ficha deve conter as seguintes 
informações:
• Identificação da empresa e do produto;
• Identificação de perigos;
• Composição e informações sobre os ingredientes;
• Medidas de primeiros socorros;
• Medidas de prevenção e combate a incêndios;
• Medidas de controle para derramamentos ou va-

zamento;
• Manuseio e armazenamento;
• Controle de exposição e proteção individual;
• Propriedades físico-químicas;
• Informações toxicológicas;
• Informações ecológicas;
• Considerações sobre tratamento e disposição;
• Informações sobre transporte, etc.

As tintas e os solventes químicos são úteis e necessá-
rias, mas é importante armazená-los com segurança. 
Devemos usar essas diretrizes para informar nossos 
colaboradores da maneira correta de armazenar tintas 
e solventes químicos e ajudar a manter seu local de 
trabalho seguro. 
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A infraestrutura é a área responsável por manter 
as instalações da empresa, não somente ge-
renciando todos os serviços de terceiros, mas 

também por garantir segurança e conforto aos usuá-
rios. Isso vai desde a manutenção predial até o bem-
-estar dos colaboradores.

Nós estamos nos adaptando as mudanças do mercado 
e de agora em diante nos apresentaremos como Faci-
lities.

A equipe de Facilities da Triunfo Logística atende aos 
serviços relacionados a seguir:
1. Trabalho a Quente;
2. Serviços de Telecomunicações;
3. Material de Içamento;
4. Refrigeração;
5. Conservação e Limpeza;
6. Manutenção Predial;.
7. Serviços Elétricos;
8. Projetos de Engenharia;
9. Fornecimento de Água;
10. Desenhos em AUTOCAD e SOLID;
11. Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica.
12. Pragas e Vetores; 

por Lívia Nascimento (Facilities)

Agora 
Somos 
Facilities
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por Ricardo Silva Santos (Facilities)

Eletricidade  
nas Operações

A energia elétrica está presente diariamente em 
nossas vidas e muitas vezes não damos conta 
da sua importância.

A utilidade da energia vai desde a conservação de 
alimento, até conforto humano, lazer, informações e 
para salvar vidas.

Aqui na Triunfo seria impossível realizarmos todas as 
operações de logística sem o uso da energia elétrica. 
Sua utilidade vai desde abastecimento das embarca-
ções, içamentos de produtos e equipamentos, até mo-
vimentação de carga, iluminação e as operações ad-
ministrativas.

Se caso a energia elétrica do planeta acabasse, em 03 
anos cerca de 30% da população do planeta morreria 
de fome, para se ter uma ideia de como somos depen-
de dela.

Hoje não conseguiríamos viver sem o uso da energia 
elétrica em nossa vidas. A cada dia vem aumentado a 
demanda para o uso de energia elétrica. É por isso que 
o uso da energia renovável está em alta, que além de 
não poluir, causa menos impactos ao nosso planeta.

Aqui na empresa estamos implantando essa boa pra-
tica com uso de lâmpadas de led, e com o reaprovei-
tamento de água da chuva. Pretendemos instalar con-
troladores nos aspersores para fazer o controle das 
bombas reduzindo o tempo de operação, realizando 
economia de água e energia elétrica.

A nossa empresa espera contribuir cada vez mais para 
diminuir o desperdício e causar menos impactos nas 
suas operações. 
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Aos meus 7 anos e 8 meses 
trabalhando na empresa 
Triunfo Logística viven-

ciei diversas atividades envolvendo 
construções de obras civis, onde os 
profissionais, na maioria das vezes, 
que fiscalizavam essas obras eram 
engenheiros mecânicos, porém 
com bastante know-how em cons-
truções. Ao ingressar nesse mesmo 
setor, que atualmente é chamado 
de Departamento de Facilities, cur-
sava o 2º período de engenharia 
mecânica e respondia no departa-
mento por confeccionar todos os 
projetos de planos de rigging, e por 
todos os desenhos desenvolvidos 
no software chamado autocad. 

Após a conclusão do curso de en-
genharia mecânica tive a grande 
oportunidade da minha vida e que 

de fato era meu sonho desde crian-
ça: fui informado pelo meu dire-
tor Thiago Rodrigues, que iria ser 
promovido como engenheiro me-
cânico e responsável técnico pela 
empresa Triunfo Logística. Isso 
de fato me deixou muito motiva-
do pois além de ser um sonho de 
infância e dar muito orgulho para 
meus pais e minha família, era a 
grande oportunidade de alavancar 
minha vida profissional. 

Com o passar dessa promoção 
continuei realizando minha tarefas 
como engenheiro mecânico, mas 
nunca deixei de ser responsável 
por todas as obras civis do setor, 
pois sempre tive a confiança dos 
meus diretores e da minha gerente 
Lívia Nascimento, que foi de gran-
de incentivo para que eu pudesse a 

por Leonardo Medeiros (Facilities)

Encontro com 
a Engenharia Civil

cada dia ser mais organizado e ter 
bastante disciplina para sempre se-
guir em frente. 

Hoje aos 34 anos iniciei minha 
segunda graduação no curso de 
engenharia civil na Universidade 
Estácio de Sá, com bastante apoio 
dos meus gestores e amigos den-
tro da empresa Triunfo Logística e 
com maior apoio ainda da minha 
família. 

Pretendo buscar esse conhecimen-
to teórico para que junto com a 
pratica, possa ajudar ainda mais 
em novos desenvolvimentos vi-
sando atender primeiramente as 
normas, garantindo a segurança e 
integridade física dos nossos cola-
boradores e sempre aumentando a 
satisfação dos nossos clientes.  
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por Ana Luisa Pereira (DHO)

Experimente Mudar 
sem Moderação

Mudança é o ato ou efeito de mudar, de dispor 
de outro modo. É um substantivo feminino 
que dependendo do contexto que se empre-

ga pode ter diferentes sentidos:

• Pôr em outro lugar, remover, deslocar;
• Dar outra direção, desviar;
• Tirar para pôr outro, substituir;
• Transferir para outro local;
• Alterar, modificar;
• Trocar, deixar para outro, cambiar;
• Fazer apresentar-se sob outro aspecto, transfor-

mar;

Mudança é o processo de transferência de residência, 
é ir habitar em outro lugar. Mudança é a aquisição de 
novos hábitos, é estar aberto para aprender coisas no-
vas, ou buscar novo estilo de vida, fazer uma revisão 
dos valores, das regras e dos compromissos.

Mudar é ganhar novos ares, descobrir novos mares, 
mergulhar no desconhecido. Mudança requer alta 
dose de coragem e uma boa colherada de determina-
ção. E por isso estamos aqui hoje. Por nossa coragem 
de buscar o novo, de mudar e reinventar. De fazer 
mais e melhor.

Mudar é também trazer bagagens. Experiências. Apli-
car no novo tudo o que o antigo nos ensinou.

Dentro de cada caixa que trouxemos ao nosso novo 
escritório vieram junto os planos, desejos e expectati-
vas de cada um que forma nosso time. Nosso profun-
do desejo foi que após ter aberto essas caixas, todos 
tenham também aberto seus corações e mentes para o 
novo e para tudo que podemos conquistar agora.

Esperamos que essa mudança seja proveitosa, mais 
que isso, que seja usada como uma oportunidade de 
reinventar e nos ajudar a ser cada dia mais fortes. Que 
nossa casa nova seja um espaço para criar, dividir, 
produzir e crescer. 

Por isso, nossos votos mais sinceros aos colabora-
dores alocados no novo prédio do corporativo são:  
sejam bem-vindos e aproveitem mudar sem mode-
ração!  
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O Grande Cérebro 
Chamado Telecom

Quem olha o cérebro com um microscópio per-
cebe que ele é formado por uma enorme rede 
de fios muito finos, entrelaçados como um es-

paguete. Esta rede é tecida por bilhões de células ner-
vosas, os neurônios. Sua tarefa é conduzir as mensa-
gens dentro do cérebro e do sistema nervoso.

Basicamente fora do meio técnico é assim que funcio-
na uma rede de Telecom dentro de uma empresa ou 
propriamente no mundo!

A rede de dados faz o papel de levar e trazer infor-
mações e comandos de máquinas e equipamentos 
em milissegundos, assim como os seus olhos levam o 
mesmo tempo para piscar.

A rede de voz faz o papel único da comunicação, le-
vando o som da sua voz a audição do outro lado, tudo 
isso sendo processado pelo seu cérebro antes mesmo de 
você terminar de escutar tudo o que o outro tem a falar.

A rede de vídeo, funciona capturando luz em forma 
de movimentos, assim como nossos olhos, levando ao 
cérebro o que mais temos de belo, a visão!

Se você parar para perceber, a integração de todas 
essas informações sendo cruzadas por centenas de 

colaboradores a todo o tempo do dia, somando-se a 
todas às informações captadas por câmeras, relógios 
de ponto, impressoras, scanners, e-mail, wattsapp, 
Facebook, Instagram, twitter etc, faz termos ideia da 
dimensão e importância de uma rede de Telecom, o 
volume de dados e tão grande que não conseguimos 
somar sua totalidade.

O que importa é que sem essa grande rede, não con-
seguiríamos nos comunicar na velocidade e perfeição 
que temos hoje. Não conseguiríamos alcançar resulta-
dos que há pouco tempo atrás, apenas um aparelho de 
fax tinha de instantâneo.

Com a rede de Telecom você está na China no mesmo 
segundo que está no Brasil.

O pequeno aparelho que você possui em seu bolso 
hoje, substitui e envia os resultados de mais de 40 
equipamentos que ele substituiu ao longo dos anos 
instantaneamente para o outro lado do mundo e até 
outro planeta, utilizando uma rede de Telecom.
Tudo usa a grande rede.

Baseado no que escrevi acima, faço uma pergunta a 
você! O que mais estar por vir baseado neste grande 
cérebro?  

por Christiano Zanelato (Facilities)
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Trabalhamos em uma gran-
de empresa, de grande pro-
porção geográfica e com 

diferentes áreas de atuação. Somos 
muitos os envolvidos diariamen-
te nas diversas atividades laborais 
executadas, vinte e quatro horas 
por dia.

Para facilitar a circulação de pesso-
as, o fluxo de atividades e acelerar 
os processos, é imprescindível dis-
pormos de um bom layout que oti-
mize as ações inerentes ao trabalho 
e ao dia-a-dia.

por Rodrigo Lima (Facilities)

O Layout 
que Facilita 
nossas Vidas

Com o intuito de buscar tais me-
lhorias e em prol da padronização 
dos espaços, está sendo realizado 
um mapeamento de todos os ar-
mazéns, containers, vias, galpões, 
escritórios e demais áreas e patri-
mônios, documentando este mate-
rial.

Esta documentação estará disponí-
vel para consulta e será percebida 
por todos a partir dos resultados 
práticos do trabalho que está sendo 
realizado. 
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Ser jovem aprendiz na Triun-
fo Logística foi uma oportu-
nidade perfeita para o meu 

primeiro emprego no mercado de 
trabalho! 

Nós, jovens, buscamos todo dia uma 
oportunidade de mostrar o nosso 
potencial, esforço e determinação 
apesar de estarmos na posição de jo-
vem aprendiz. 

Aqui, aprendi a desenvolver o tra-
balho em equipe, a organização no 
dia a dia, a flexibilidade de aprender 

por Julia Mendes (Jovem Aprendiz)

O que a 
Triunfo Logística 
me Ensinou

algo novo e a responsabilidade para 
fazer as atividades que minha gesto-
ra designa para mim. 

Apesar de não ser uma funcionária 
efetiva, todos me tratam com igual-
dade, me dão atenção como jovem 
para tirar minhas dúvidas, me in-
centivam e motivam aos estudos 
para que eu continue empenhada 
com o meu futuro!  

Ser Jovem Aprendiz



TRIUNFO LETTER | 8ª EDIÇÃO • 1º TRIMESTRE 2020 27

O que a 
Triunfo Logística 
me Ensinou

Minha carta 
aberta

Olá pessoal! Para quem não 
me conhece, me chamo 
Ana Carolina e sou Ana-

lista Administrativo do setor de 
Operações. Hoje vim falar um 
pouco sobre minha trajetória na 
Triunfo Logística. 

Conheci a Triunfo através de um 
amigo que cursava comigo o Técnico 
em Logística no Senac, e em Agosto 
de 2014 entrei como Operador de 
Movimentação de Carga: me lembro 
como se fosse ontem meu primeiro 
dia na empresa, um pouco assusta-
da por trabalhar com tanto homem, 
confesso que achei que não duraria 
mais de 3 meses. Até conhecer todo 
o processo e me apaixonar, resolvi 
vestir a camisa e encarar os desafios 
que iriam surgir dali em diante, e em 
menos de 6 meses de empresa já es-
tava cobrindo férias de Conferente, 
e com aproximadamente 1 ano e 2 
meses fui promovida, e nossa, como 
eu gostava! 

Sempre gostei de me superar e ba-
ter metas, cada carreta que entrava 
no portão era de encher a boca de 
água. Eu tinha uma estranha mania 
de contar quantas carretas foram 

atendidas por mim todo dia, até que 
fui transferida para o Porto, e toda 
aquela insegurança de não conse-
guir me adaptar a um novo processo, 
mais papeis, tempo de lingada, bar-
cos de desmobilização e mal eu sabia 
que seria desses barcos que eu mais 
teria sede de atracar. 

Aquela adrenalina, de tempo de esta-
dia, conferir sem deixar passar nada 
despercebido. Mas a meta sempre foi 
finalizar o barco antes da estadia es-
tourar e poder passar o rádio falando: 
“Comandante, pode começar a aque-
cer máquina”, com aquela emoção de 
dever cumprido antes do prazo.  

Se eu não me engano, no meio do 
ano de 2017 pedi ao Fabiano que 
me desligasse pois precisava estu-
dar para outros fins e ele pediu para 
que eu pensasse. Foi quando ele me 
levou para o administrativo da US 
SUB para cuidar do SMS, que desa-
fio! Graças ao apoio do setor de SMS 
e a minha ligação com a operação, 
pude fazer uma conexão muito boa 
entre meu conhecimento operacio-
nal e meu aprendizado com o SMS; 
foi como resultado veio: a minha 
promoção a Encarregado de Área 

por Ana Carolina Barbosa (Operação)

e em Maio de 2019 virei Assistente 
Administrativo. Hoje com aproxi-
madamente 6 anos de empresa, fui 
promovida a Analista Administra-
tivo, completando o 5° carimbo de 
mudança de função, com cada dia 
mais certeza de que estou no cami-
nho certo, e o melhor de tudo, fazen-
do o que EU AMO. 

Li em umas destas edições em um 
depoimento onde dizia que um 
Jovem Aprendiz tem que pensar 
como um Auxiliar Administrativo, 
um Auxiliar Administrativo tem 
quem pensar como um Assisten-
te Administrativo, um Assisten-
te como um Analista e assim por 
diante, e é exatamente assim que 
penso, os desafios e o caminho não 
são fáceis, mas uma vida sem desa-
fios não vale a pena ser vivida. 

Aproveito para deixar minha eterna 
gratidão para as pessoas que me aju-
daram a crescer e desenvolver como 
profissional, como o Michel Mello e 
hoje o Fabiano Júlio. E claro, agrade-
cer aos demais setores como o SMS e 
o Corporativo por todo apoio e par-
ceria! A caminhada continua, prefi-
ro acreditar que é só o início! 
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Benefícios do 
trabalho manual
na saúde do idoso

Criatividade e Envelhecimento

por Glauco Sonsin
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Benefícios do 
trabalho manual
na saúde do idoso

Não é segredo que as pes-
soas hoje estão vivendo 
mais e adotando ativida-

des novas e diferentes do tempo 
em que eram mais novos. Vidas 
mais longas sugerem a questão: o 
que pode ser feito para envelhecer 
bem? Manter a saúde sob controle 
com alimentação adequada, ativi-
dade física e exames regulares é a 
resposta para essa pergunta. 

Mas também é importante consi-
derar outras atividades aparente-
mente insignificantes que podem 
beneficiar a saúde dos idosos. Par-
ticipar e desfrutar de atividades 
artísticas, mesmo quando os ido-
sos não têm necessariamente uma 
inclinação criativa, pode ter um 
impacto positivo na saúde, criando 
um senso de propósito e mantendo 
a mente ocupada.

Criatividade e senso 
de propósito

À medida que nós envelhecemos, 
nossos estilos de vida e prioridades 
mudam, e o envelhecimento bem-
-sucedido é frequentemente uma 
preocupação. De acordo com um 
estudo publicado em uma revista 
especializada, os participantes do 
estudo, de 60 a 93 anos de idade, 
identificaram seis características 
do envelhecimento bem-sucedido: 
senso de propósito, interações com 
outras pessoas, crescimento pes-
soal, auto aceitação, autonomia e 
saúde. 

Atividades criativas, como escre-
ver, pintar, fotografar, costurar, 
tricotar etc., incentivam um sen-
timento de competência, propósi-
to e crescimento - tudo isso con-
tribuindo para o envelhecimento 
saudável.

Um sentimento de propósito é sig-
nificativo para os idosos, especial-
mente se eles passaram a maior 
parte de seus anos cuidando da 
carreira ou criando filhos e admi-
nistrando uma casa. Uma vez que 
essas responsabilidades estão com-
pletas os idosos, às vezes, podem 
desenvolver uma incerteza sobre 
suas finalidades na vida. 

Isso pode afetar a saúde e o bem-es-
tar geral. Participar de atividades 
artísticas ou trabalhos artesanais, 
no entanto, reforça as habilidades 
de solução de problemas e a satis-
fação que os idosos podem levar 
para a vida cotidiana. Além disso, 
quando os idosos conseguem com-
partilhar seus trabalhos artesanais 
com amigos e familiares, desen-
volvem um sentimento de orgulho 
pelo que criaram.

Benefícios da criati-
vidade para a saúde

Estamos vivendo um momento em 
que as coisas parecem desafiadoras 
e perturbadoras em razão da pan-
demia do Corona Vírus e durante 
esse período de distanciamento 
social, é vital, mais do que nunca, 
trabalhos manuais e outros proje-

tos criativos para ajudar a aliviar o 
tédio e manter a mente dos idosos 
ocupadas e até ajudam a prevenir 
sentimentos de depressão. Além 
disso, trabalhos manuais ajudam 
na coordenação, nas habilidades 
cognitivas e concentração.  A soli-
dão pode ter efeitos graves na saú-
de dos idosos.

Muitos idosos evitam atividades 
criativas porque sentem que não 
são criativos o suficiente ou não se 
sentem artistas; no entanto, mes-
mo os iniciantes em arte podem 
ser criativos com os tipos certos de 
projetos. 
Por exemplo, muitos idosos já sa-
bem tricotar ou fazer crochê, mas, 
se não, na internet podem ser en-
contrados vários vídeos, tutoriais 
pessoais e podem ser obtidas orien-
tações em livros. Essas são algumas 
maneiras de aprender a tricotar ou 
fazer crochê. 

No princípio, as peças serão peque-
nas, mas à medida que se adquire 
a prática, avança-se para projetos 
maiores, mas não importa, é o ato 
de tricotar e fazer crochê que for-
nece os benefícios à saúde, não a 
escala do projeto. Concentrar-se 
em qualquer projeto acalma a men-
te e permite que o cérebro faça uma 
pausa nas preocupações diárias. 
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Facilidades 
para Home Office

Tecnologia auxiliando na mudança 
de rotina devido ao COVID-19 

por Thiago Lima (TI)

O VPN ou Virtual Private Network (Rede Pri-
vada Virtual) trata-se de uma rede privada 
construída sobre a infraestrutura de uma rede 

pública. Essa é uma forma de conectar dois computa-
dores através de uma rede pública, ou seja, via Inter-
net. Ao invés de realizar esse procedimento por meio 
de links dedicados, utiliza-se a infraestrutura da inter-
net para conectar redes distantes e remotas.

A Rede Privada Virtual possui a grande vantagem 
de ser bem mais barata que os links dedicados. Além 
disso, a Internet está presente em todo o mundo com 
pontos de acesso espalhados por todos os lugares. 

As redes VPN são muito utilizadas pelas grandes 
empresas, especialmente nas companhias em que 
funcionários trabalham remotamente, seja nas ruas 
ou no sistema home office, para se conectar à estru-
tura interna mesmo estando longe. Usuários comuns 
também aproveitam a tecnologia das redes VPN para 
construírem redes privadas virtuais.

Porém, por meio da criptografia nas informações e 
nas comunicações entre hosts da rede privada é pos-
sível aumentar consideravelmente a confidenciabili-
dade dos dados que trafegam pela rede. Por meio do 
sistema de tunelamento, os dados podem ser envia-
dos sem que outros usuários tenham acesso, e mesmo 
que os tenham, ainda os receberão criptografados. Por 
isso, é fundamental que os dispositivos responsáveis 
por cuidar da rede VPN sejam capazes de garantir a 
segurança e integridade das informações e dos dados 
que são transmitidos.

Um problema que a rede VPN pode trazer é em rela-
ção à dependência da velocidade da Internet dispo-
nível, ainda mais se a quantidade de tráfego que ela 
envia for bastante grande. Por isso, algumas empresas 
podem ter dificuldades em utilizá-la caso as suas co-
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Facilidades 
para Home Office

nexões não sejam estáveis e velozes. Conexões ruins 
podem acarretar problemas técnicos e atrasos sem 
que o usuário tenha controle sobre isso.

Obviamente, para se criar uma rede VPN é necessá-
rio ter pelo menos dois computadores conectados à 
internet, além de um programa de gerenciamento de 
rede VPN instalado em cada máquina. Para enviar os 
dados, o programa criptografa e encapsula as infor-
mações, além de adicionar o número de IP da máqui-
na remetente para que o computador de destino possa 
identificar quem enviou os dados. Por meio do siste-
ma de tunelamento, os dados percorrem o caminho 
até chegar à máquina receptora que identifica imedia-
tamente as informações de IP que foram enviadas pela 
máquina remetente. Após isso, o processo inverso é 
realizado, com a “descriptografação” e armazenamen-
to dos dados no computador de destino.

Incentivo ao Home Office

https://computerworld.com.br/2020/03/14/home-o-
ffice-em-tempos-de-coronavirus-sugestoes-de-sof-
twares-e-boas-praticas/

Utilização de ferramentas para áudio e videoconfe-
rência (Conectar as equipes e grupos de trabalho re-
motamente. Tanto pelo PC quando por smartphones. 
Comunicação de áudio e vídeo).  

À medida que a Covid-19 se espalha pelo mundo, le-
vando cidades a quarentenas, interrompendo diversos 
serviços e levando as empresas a reduzirem drastica-
mente seu efetivo diário, a tecnologia atua mais uma 
vez com a utilização de ferramentas para manter as 
empresas em funcionamento. 

-trabalho-remoto-e-ferramentas/

https://computerworld.com.br/2020/03/17/coronavirus-mais-de-130-empresas-de-tecnologia-adotam-trabalho-remoto-e-ferramentas/

Leia Mais 
Matéria sobre o 
uso da Tecnologia 
devido ao Covid-19

Na Triunfo utilizamos o Microsoft Teams. É uma fer-
ramenta extremamente útil para os dias de hoje. Apli-
cativo baseado em nuvem desenvolvido para comu-
nicações comerciais, que ajuda a gerenciar bate-papo, 
reuniões, compartilhamento de arquivos e muito mais.
O Microsoft Teams é uma experiência totalmente 
nova que reúne pessoas, conversas e conteúdo – com 
as ferramentas que as equipes precisam – para que 
possam colaborar facilmente para realizar mais. É na-
turalmente integrado com os aplicativos do Office e 
construído a partir do zero na nuvem global e segura 
do Office 365. 

Com o Microsoft Teams 
podemos:

• Participar de reuniões em praticamente qualquer 
lugar;

• Passar instantaneamente do chat em grupo para a 
videoconferência com o toque de um botão. Equi-
pes de 10 ou 10.000 pessoas podem se reunir em 
um só lugar, não importa onde estejam;

• Colaborar de praticamente qualquer lugar;

• Esquecer a pesquisa frenética por arquivos. No 
Teams, você pode acessar, compartilhar e editar 
arquivos do Word, PowerPoint e Excel em tempo 
real;

• Ligar de praticamente qualquer lugar;

• Nunca grite “quem acabou de entrar?” novamente. 
Use as chamadas do Teams, o Sistema de Telefo-
nia, o Plano de Chamadas1 ou o Roteamento Di-
reto para aliviar o estresse das chamadas em con-
ferência. 

https://www.noticiasaominuto.com/economia/1437830/microsoft-teams-ganha-12-milhoes-de-utilizadores-devido-a-teletrabalho

Leia Mais 
Matéria sobre 
o Teams 
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Informativo Triunfo Logística |   Agendamento de Carretas

Triunfo Logística
Você sabia que sua carreta precisa estar programada para acessar Triunfo/Docas?

Triunfo Logística
Então, agora as transportadoras precisam agendar sua carreta por um sistema, 
gerando um ticket de agendamento.

• Só poderão acessar a área Triunfo/Docas com a carreta agendada.
• As transportadoras/fornecedores estão sendo convocados para um treinamento, 
verifique com o seu preposto.
• Você precisa trazer  TODA* documentação de acordo com o seu material, 
juntamente com o Ticket  de  Agendamento.

Mas, caso eu tenha esquecido ou tenha dúvidas, aonde poderei procurar? 

Triunfo Logística
Entre em contato com o setor PCO pelo telefone (21) 97026-4456 ou por e-mail : 
pco@triunfologistica.com.br. Terá uma equipe especializada para lhe atender!

Essa novidade está com base na IN – Código 13.001.01.

Não, eu não posso perder essa novidade. Me explica, por favor!

Gostei muito da ideia, isso irá trazer uma melhoria no atendimento. 
Muito obrigada pela informação!

PCO – Setor de Planejamento e Controle Operacional
Sistema - Geport.triunfologistica.com.br
IN – Instrução Normativa – Código 13.001.01 (Normas de cadastro e permissão de acesso de veículos ao Porto do Rio de Janeiro)
* Verifique com seu preposto, as documentações exigidas e específicas de cada carga.

Estamos com uma novidade
na Triunfo Logística: 
Implantação de 
Agendamento de Carretas
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O processo 
de Compras: 
combatendo 
a banalidade

por Déborah Britto (Compras)
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Ser comprador requer paci-
ência, jogo de cintura, ho-
nestidade e uma dose (extra) 

de bom humor. Lidamos com um 
processo que faz parte do dia a dia 
de cada um fora da empresa, de 
modo que não raramente temos 
nosso processo questionado, ana-
lisado e readequado.

Comprar enquanto processo re-
quer estratégia de negociação, 
definição de abordagem, noções 
tributárias e comportamento de 
dono do negócio. Por mais êxito 
que tenhamos em nosso dia a dia 
comum ao barganhar um descon-
to na compra de um pneu para 
nosso próprio automóvel, não é 
possível (e nem lógico) comparar-
mos a compra de uma remessa de 
pneus novos para nossa frota de 
pás mecânicas, por exemplo.

Compras, enquanto processo, 
requer atentar-se ao volume de 
compra, aos impostos incidentes, 
prazos de entrega, condições de 
pagamento e viabilização de pro-
dutos substitutos. A dinâmica des-
te processo requer tempo, atenção 
e dedicação por parte do profissio-
nal, porque sim, ser comprador é 
uma profissão!

Tratar como banal o ato de com-
prar em uma organização com-
promete o resultado financeiro 
da mesma, pois, ao contrário do 
que o senso comum prega de que 
“Compras só gasta dinheiro”, o 
departamento é estratégico e seu 
maior objetivo é aumentar os re-
sultados, reduzindo custo.

Frases como “Nossa! O compra-
dor pagou dez reais por essa ca-
neta? No bazar perto de casa, eu 

pago três reais” precisam ser re-
pensadas, pois:

a. Qual é a origem daquela ca-
neta?

b. Houve emissão de nota fiscal?
c. O pagamento foi faturado?
d. Qual é a estrutura daquele 

negócio?

É preciso combater esta rotina do 
pensamento naturalmente humano 
através de um processo bem defi-
nido, claro, respeitado e, principal-
mente, apoiado pelas lideranças e 
Organização. Deste modo, é possí-
vel atuar de modo estratégico para o 
negócio, trazer resultados e implan-
tar novas práticas de mercado.

Esse é o nosso desejo: ter o seu 
apoio e respeito para tornar a 
Triunfo ainda mais competitiva 
no mercado.  

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
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Triunfo Logística 
fecha contrato 
para movimentação 
de Espodumênio

por Wanessa Diniz ( Comercial)
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Mais uma conquista che-
gou para Triunfo Logísti-
ca ainda no primeiro tri-

mestre do ano de 2020. Em parceria 
com a empresa Link Logistic Group 
a Triunfo atenderá a movimentação 
da carga Espodumênio.

O mineral apresenta em sua com-
posição química o Lítio, que é de 
alta relevância para a indústria de 
baterias de celulares, notebooks, 
tablet, entre outras. Esse metal 
também é altamente demandado 
na fabricação de automóveis elé-
tricos, que substituirão num futuro 
próximo a frota de veículos movi-
dos a combustíveis fósseis conven-
cionais.

O desenvolvimento comercial ini-
ciou-se ano passado, com a visita 
do cliente ao Porto do Rio de Ja-
neiro, sendo possível apresentar a 
Triunfo Logística e o potencial da 
empresa.

Com previsão de movimentar 
40.000 t ao longo do ano, a empre-
sa se preparou para garantir que 

todos os quesitos de armazenagem 
da carga fossem atendidos, ofere-
cendo local coberto e protegido de 
chuva, tendo em vista a carga não 
poder ser molhada.

A atividade que tem início previs-
to para final do mês de março tem 
ainda a possibilidade de ter sua 
quantidade final acrescida em até 
27.500t, proposta que ainda esta 
em processo de análise através do 
setor Comercial da Triunfo Logís-
tica. Inicialmente, o período con-
tratual é de março a dezembro.

A carga virá de Minas Gerais, nos 
modais rodoviários e ferroviário. 
O escopo da atividade consiste 
em armazenar, empilhar a carga, 
entregar no costado e embarcar. 
Para atender a este contrato foi 
desenvolvido internamente um 
planejamento e cronograma com 
apoio de todos os setores, visan-
do a excelência em mais essa ati-
vidade.

Pensando sempre atender os requi-
sitos do cliente, a expectativa é que 

esse contrato seja mais um sucesso 
da Triunfo Logística.

Espodumênio, 
você sabe o que é?

Espodumênio é um mineral, sen-
do a principal fonte do metal lítio 
(Li). Seu nome vem do grego “spo-
dumenos” - reduzido a cinzas - em 
alusão a sua cor branca acinzen-
tado, da cor de cinzas vulcânicas. 
Foi descrito em 1800, pelo cientista 
brasileiro José Bonifácio de Andra-
da e Silva, que era também mine-
ralogista.

O Espodumênio possui também 
uma variação conhecida como 
Kunzita - que deve seu nome ao 
mineralogista americano G.E.Kunz 
que a analisou primeiro em 1902. 
A Kunzita tem uma cor única de-
vido ao manganês: rosa, mais ou 
menos intenso, variando segundo 
a orientação do cristal e a presen-
ça do manganésio e é considerada 
uma pedra preciosa, utilizada na 
produção de joias de alto valor. 



Metodologia

A “Metogologia 5S”
ação de práticas e valores frequentemente 
esquecidos, mas certamente conhecidos e 
prezados por todos. De fato, as atitudes 
sugeridas pela metodologia parecem óbvias. 
Todos concordam que um ambiente sem 
entulho é mais agradável do que um local 
entupido de tralhas que mal sabemos para 
que servem. Ninguém questiona ser mais 
fácil trabalhar em um ambiente bem arru-
mado, do que em meio à bagunça. É claro 
que um lugar limpo é muito melhor do que 
um outro cheio de lixo e sujeira.
 

Conheça a seguir 
o significado de cada S.

5 S é uma metodologia Japonesa que
possibilita desenvolver rotinas que
permitam uma maior produtividade,
segurança, clima organizacional e
motivação dos funcionários, gerando
a melhoria da competitividade
organizacional.

A Metodologia 5S propõe cinco iniciativas, 
ações que visam transformar o ambiente de 
trabalho. Ao fazer isso, entretanto, transfor-
ma também à atitude das pessoas com 
relação a esse ambiente, aos seus colegas e 
a si mesmas.

Parece exagero, mas não é. A Metodologia é 
mais do que uma ferramenta administrativa.
É uma proposta de reeducação, de recuper-



SENSO 
DE UTILIZAÇÃO

1°S | SEIRI  

SENSO 
DE ORGANIZAÇÃO

2°S | SEITON

SENSO 
DE LIMPEZA

3°S | SEISO

SENSO 
DE PADRONIZAÇÃO

4°S | SEIKETSU

SENSO 
DE AUTODISCIPLINA

5°S | SHITSUKE

Separar o que é útil 
do que é dispensável

Cada coisa 
em seu lugar 

Como aplicar:
• Separar eslingas dentro da validade por 
eslingas fora da validade para recertificação.

• Trocar uma cadeira quebrada por uma 
cadeira nova.

Como aplicar:
• Separar relatórios por data para melhor 
localização.

• Organizar área de pallets para melhor 
carregamento pela empilhadeira.

Como aplicar:
• Retirada de lixo e restos de materiais 
oriundos de operações realizadas, como 
fita zebrada.

• Deixar o contêiner de vivência limpo e 
organizado. 

Como aplicar:
• Promova um bom clima de trabalho, 
sendo franco e respeitoso nas relações 
entre as pessoas.

• Cumprir os horários de almoço.

Como aplicar:
• Respeito as normas e procedimentos.

• Não deixar a área desorganizada 
após a realização de uma operação.

Limpar 
e evitar sujar 

Normatizar 
os processos 

Manter o local de trabalho 
limpo e arrumado 
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