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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 completo, cargo e informe na linha assunto: “Triunfo Letter - seu
nome”.
A Triunfo Letter acolhe opiniões sobre todos os temas, reservando-se o direito de rejeitar textos insultuosos ou que divirjam de
sua linha editorial. A publicação está sujeita à limitação de espaço, 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 representam um posicionamento da Triunfo Logística.

Carta da Gestão

A

o receber o convite para abrir
esta edição da Triunfo Letter,
na seção PALAVRA DA GESTÃO, perguntei-me por onde deveria
começar. Bom, acredito que a melhor
maneira seja apresentando-me a todos, então vamos lá!
Eu me chamo Mariana Monnerat, tenho 33 anos, sou casada e tenho dois
filhos: Marvin, filho mais velho canino
(7 anos) e Lara, filha mais nova humana (2 anos). Nasci em Angra dos Reis
e moro em Niterói há 10 anos. Sou
formada em Psicologia desde 2008,
pela faculdade Santa Úrsula. Desde o
3° período da faculdade, já carregava
o absoluto desejo de aplicar o olhar
meticuloso da psicologia dentro das
organizações. Assim, no 5° período,
consegui meu primeiro estágio em
Recursos Humanos e venho exercendo, com muito amor, a atividade de
desenvolvimento humano organizacional.
No ano de 2016, fui convidada para
trabalhar na Triunfo Logística, no setor
então denominado Recursos Humanos, onde fui magnificamente recebida pela atual gestora de Facilities, Lívia
Nascimento. Desde então, eu, juntamente com toda a equipe a qual represento, venho trabalhando com o objetivo de desenvolver o potencial de cada
funcionário dentro da organização, demonstrado a cada um a importância do
seu próprio papel na conquista de sua
trilha de carreira.

Fora do ringue, lutar pela paz, pelos
meus sonhos, meus ideais
Planto amizade, colho esperança,
o verdadeiro guerreiro não cansa”
Apesar da importância de todas, ressalto a importância de uma palavra,
que, não por coincidência, é um dos
valores da nossa empresa: RESPEITO. “Vejo” essa palavra representada no cotidiano dos processos pelos
quais sou responsável, tendo o prazer
de observar a equipe do D.H.O respeitando e entendendo indagações, limites e pensamentos em cada interação
com os demais colaboradores. Nossa
maior recompensa é receber de volta
o respeito de vocês para conosco, demonstrado todos os dias.
O respeito sempre nos leva além e,
pensando neste ano de 2021 que se
inicia, compartilho ainda outro trecho
do mesmo artista, contido na música
“A Cura Tá no Coração”, lançada em
maio de 2020:

Para representar um pouco da minha
personalidade, compartilho um trecho da música “Fé na Luta”, do cantor
Gabriel O Pensador:

“É, o vírus nos roubou os abraços
Pra gente se lembrar da importância
desses laços:
Amizade, gentileza, perdão e misericórdia
E pode ser que a gente leve união onde
houver discórdia
Luz onde houver trevas, esperança onde
houver desespero
Que a gente entenda que a riqueza não
é o dinheiro
E que os guerreiros de todos os serviços
são essenciais
E que lembremos disso nos dias normais”

“O certo é certo, o errado é errado, nem
esculachar, nem ser esculachado
Meu papo é bem reto, eu não mando
recado, respeito pra ser respeitado

É do conhecimento de todos que a
operação da Triunfo Logística faz
parte dos serviços essenciais e, neste
momento único que estamos viven-

Mariana Monnerat
Gerente de Desenvolvimento
Humano e Organizacional – DHO

do, considero uma experiência ímpar
olhar e ver na expressão de todos muito foco, determinação e SEGURANÇA. Sendo esse último um valor também muito importante para a empresa
e garantido com muito zelo pelos setores responsáveis.
Tenho muito orgulho em poder fazer
parte da história desta organização e
trabalhar com pessoas empenhadas
em fazer valer seus valores em cada
processo. Seja para com os clientes
ou entre os colaboradores, vejo muito
RESPEITO e SEGURANÇA. Agradeço todo carinho e parceria que recebo desde o dia 1 na Triunfo. Obrigada
aos demais gestores que apoiam e fazem acontecer todos os processos do
DHO.
Tenho certeza de que, no ano de 2021,
obteremos juntos muitas conquistas,
sucesso e ACIDENTE ZERO em todas
nossas operações.
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Fator humano:
gestão de falhas
por Glauco Sonsin (Operações)

P

or mais bem treinados e motivados que estejam, todos podem cometer erros. No entanto,
no local de trabalho, as consequências da falha
humana podem ser graves. A análise de acidentes e incidentes mostra que o fator humano contribui para
quase todos os acidentes e exposições a substâncias
perigosas para a saúde. Muitos acidentes graves, por
exemplo: Texas City, Piper Alpha, Chernobyl, foram
iniciados por esse motivo.

Entenda a diferença entre
erros e violações

É importante ter em mente que a falha humana não
é aleatória; entender por que os erros ocorrem e os
diferentes fatores que os tornam piores ajudará a empresa a desenvolver controles mais eficazes. Este tópico chave também é muito relevante quando tenta-se
aprender lições na sequência de um incidente ou quase acidente. Mesmo nessas circunstâncias, é essencial
a identificação dos erros humanos e os fatores que os
tornaram mais prováveis.

Um erro humano é um ato ou decisão não intencional, enquanto uma violação é um desvio deliberado
de uma regra ou procedimento.

6
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Os seres humanos podem cometer falhas de dois
principais tipos: erros e violações. Apesar de serem
frequentemente confundidos, conhecer a natureza de
cada um desses tipos é importante para as ações de
prevenção e tratamento das falhas.

Alguns erros são deslizes ou lapsos, geralmente ações
que não foram planejadas ou ações não intencionais.
Eles ocorrem durante a execução de uma tarefa familiar e incluem deslizes (exemplo: pressionar o botão
errado ou ler o medidor errado) e lapsos (exemplo:
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esquecer de realizar uma etapa em um procedimen- fazer algo que deveria ter sido feito) ou um erro de
to). Erros ocorrem, na maioria das vezes, em procedi- comissão (fazer algo que não deveria ter sido feito), e
mentos exaustivamente treinados – quando o execu- tomar medidas específicas.
tor não precisa concentrar-se no que está fazendo – e
não podem ser eliminados pelo treinamento. Somente
Ao analisar falhas humanas,
o projeto ou planejamento aprimorado pode reduzir
sua probabilidade e proporcionar um sistema mais considere os fatores influenciaconfiável.

dores do desempenho

Outras falhas são equívocos, erros de julgamento
ou tomadas de decisão em que as “ações executadas
estão erradas”, ou seja, quando fazemos a coisa errada acreditando que está certa. Elas tendem a ocorrer
quando a pessoa não sabe a forma correta de realizar
uma tarefa, seja por ser nova e inesperada, seja porque
não foi devidamente treinada ou ambos. Frequentemente, nesses casos, toma-se decisões baseadas em
procedimentos lembrados de situações semelhantes
que podem não ser corretas. O treinamento baseado
em procedimentos adequados é a chave para evitar esses erros.
As violações (não conformidades, atalhos e soluções alternativas) diferem das anteriores por serem
falhas intencionais, mas geralmente bem-intencionadas, nas quais a pessoa, deliberadamente, não realiza o procedimento de forma correta. Raramente as
violações, são maliciosas (sabotagem) e geralmente
resultam da intenção de realizar o trabalho da forma
mais eficiente possível. Violações geralmente ocorrem
quando a tarefa ou equipamento foi mal planejada.
Existem várias maneiras para gerenciar violações, incluindo descreve-las as violações, tomar medidas para
aumentar sua detecção, garantir que as regras e procedimentos sejam relevantes/práticas e explicar a razão
por trás de certas regras. Para introduzir meios eficazes de evitá-las, é preciso entender quais violações
estão ocorrendo e quais suas razões. A pressão dos
colegas, regras impraticáveis e compreensão incompleta dos procedimentos podem dar origem a violações, por exemplo.

A probabilidade de ocorrência de erros e violações é
determinada pela condição de um número finito de
‘Fatores que Influenciam o Desempenho’ (FID), os
quais dividem-se em: fatores do trabalho (1); fatores
pessoais (2) e fatores da organização (3). A otimização
de FID reduzirá a probabilidade de todos os tipos de
falha humana. Conheça alguns exemplos:

1. Fatores do Trabalho
1.1. Clareza de comunicação, sinais, instruções e outras informações;
1.2. Interface do sistema / equipamento (rotulagem,
alarmes, prevenção / tolerância de erro);
1.3. Dificuldade / complexidade da tarefa;
1.4. Atenção dividida;
1.5. Procedimentos inadequados ou impróprios;
1.6. Tempo disponível versus necessário;
1.7. Ferramentas apropriadas para a tarefa;
1.8. Ambiente de trabalho (ruído, calor, espaço, iluminação, ventilação).

2. Fatores Pessoais
2.1. Condição e capacidade física/mental;
2.2. Fadiga (aguda, de situação temporária ou crônica) e estresse;
2.3. Sobrecarga de trabalho;
2.4. Competência para lidar com imprevistos.

3. Fatores da Organização

3.1. Pressões de trabalho, por exemplo produção x seCompreender esses diferentes tipos de falha huma- gurança;
na pode ajudar a identificar medidas de controle, 3.2. Nível e natureza da supervisão / liderança;
mas precisamos ter cuidado para não simplificar a 3.3. Número de funcionários;
situação. Em alguns casos, pode ser difícil colocar um 3.4. Clareza de funções e responsabilidades;
erro em uma única categoria. É possível haver uma 3.5. Eficácia da aprendizagem organizacional (aprencombinação de causas subjacentes que requerem uma der com as experiências);
combinação de medidas preventivas. Também pode 3.6. Cultura organizacional (exemplo: todo mundo
ser útil pensar se a falha é um erro de omissão (não quebra as regras).
RETORNAR AO SUMÁRIO
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Princípios-chave na gestão
da falha humana

exerce um papel importante na prevenção e controle
dos riscos, desde que o contexto em que este comportamento ocorre seja também considerado. Ao avaliar
o papel das pessoas na execução de uma tarefa, tenha
cuidado para não o fazer o seguinte:

O gerenciamento da falha humana deve ser parte integrante do sistema de gestão da segurança. A fim de
evitar acidentes e doenças ocupacionais, as empresas •
precisam gerir a falha humana de forma robusta, com
medidas técnicas e de engenharia. O desafio é desenvolver sistemas confiáveis os quais previnam e evitem •
erros. Para gerenciar o erro humano de forma proativa,
deve-se aborda-lo como parte do processo de avaliação
de risco, levando em consideração os seguintes pontos: •

Tratar os colaboradores como se fossem super homens, capazes de intervir heroicamente em emergências
Assumir que um colaborador estará sempre presente para detectar um problema e tomar imediatamente as medidas adequadas
Assumir que as pessoas seguirão sempre os procedimentos
Confiar no treinamento para combater eficazmente os deslizes/lapsos
Considerar que os colaboradores estão altamente
motivados e, portanto, não estão propensos a falhas involuntárias ou violações deliberadas
Na avaliação quantitativa do risco, fornecer probabilidades precisas de falha humana (geralmente
indicando uma probabilidade muito baixa de falha) sem documentar hipóteses/fontes de dados

1. Potenciais erros humanos significativos são identi- •
ficados neste momento;
2. Os fatores que provocam erros mais ou menos •
prováveis são: falha de projeto, distração, pressão
de tempo, carga de trabalho, competência, moral,
níveis de ruído, luminescência e sistemas de co- •
municação.
3. As medidas de controle são concebidas e implementadas, de preferência através de uma nova
concepção da tarefa ou do equipamento
Como podemos perceber, o fator humano é normal
A avaliação de risco deve identificar onde a falha hu- e previsível, podendo ser identificado e gerenciado.
mana pode ocorrer em tarefas críticas de segurança, os A empresa deve enfrentar a redução de erros e violafatores que influenciam o desempenho que podem tor- ções de forma estruturada e proativa, com rigor equiná-la mais provável, além das medidas de controle ne- valente ao aplicado a aspectos técnicos de segurança.
cessárias para evitá-la. Já as investigações de incidentes O primeiro passo é considerar quais dos elementos
devem procurar identificar porque os indivíduos falha- acima aplicam-se à forma como a organização gere as
ram, em vez de parar no “erro do colaborador”.
falhas e reforçá-los, além de buscar a implementação
dos restantes.

Armadilhas comuns na gestão
da falha humana

Fonte:

Há mais na gestão de falhas humanas em sistemas
complexos do que simplesmente considerar as ações
de colaboradores individuais. Contudo, existe um mérito óbvio na gestão do desempenho do pessoal que

Contribuição:
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HSE - Health and Safety Executive

Glauco Sonsin (Assessoria de Operação)
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Informativo Saúde Triunfo Logística | Guia de Higienização

GUIA DE
HIGIENIZAÇÃO
Saiba como manter a casa limpa, evitando a transmissão
do coronavírus (COVID-19) e outras doenças

SUPERFÍCIES DIVERSAS
• Passe pano umedecido com sabão líquido, detergente ou limpador multiuso na superfície ou objeto;
• Garanta a higienização com desinfetante ou meio copo de café (25 ml) de água sanitária
diluído em 1L de água.

APARELHOS ELETRÔNICOS
• Umedeça um pano pouco abrasivo, como de microfibra, com álcool 70% ou isopropílico
e passe na superfície do aparelho.

CHÃO, BANCADA DE PIA, PORTAS
• Dissolva 50ml ou 1 copo de café de água sanitária em 1 litro de água e passe* a solução nas superfícies.
* Procure usar luvas para proteger as mãos

FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS
• Lave bem os alimentos em água corrente;
• Dissolva 2 colheres rasas de sopa (20 ml) de água sanitária própria para alimentos em 1L de água;
• Mergulhe os alimentos na solução e deixe agir por 10 min., enxaguando em seguida.

LOUÇAS, ROUPAS, CAMA E BANHO
• A limpeza com os lava-roupas e detergentes comuns é eficiente no combate ao novo coronavírus. Devemos
ter cuidado especial com copos, talheres, toalhas, roupas de cama e afins, evitando compartilhá-los.

HORA PARA NOVOS CUIDADOS
• Mantenha a casa arejada;
• Assim que retornar da rua, deixe os calçados isolados e lave as mãos ou tome banho;
• Deixe as roupas sujas em lugar específico e, de preferência, fechado;
• Amarre bem as sacolas de lixo para evitar a contaminação dos coletores;
• Caso a superfície que for limpar esteja muito suja, primeiro limpe com sabão e depois a desinfete.
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Vamos praticar
a coleta seletiva?
por Paula Pessanha (SMS)

P

raticar a coleta seletiva é separar do lixo comum •
todo o material que pode ser reciclado, como
embalagens da Tetra Pak, papel, plástico, vidro
e metal. Por meio da reciclagem, estes materiais são
transformados em matéria-prima para a fabricação de
uma infinidade de produtos.
A prática da coleta seletiva gera diversos benefícios
para a cidade:
•
•
•

10

Contribui para a preservação do meio ambiente;
Aumenta a vida útil do aterro sanitário;
Proporciona mais saúde e qualidade de vida;
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Promove a inclusão social, gerando trabalho e renda para famílias da Associação de Catadores, que
comercializam os recicláveis junto às indústrias
recicladoras.

É fácil praticar a coleta
seletiva! Quer saber
como fazer?
Quando encontrar lixeiras coloridas pelos ambientes
da empresa ou em outros lugares, escolha o recipiente
onde você depositará seu lixo da seguinte forma:

RETORNAR AO SUMÁRIO

PAPEL

PLÁSTICO

• Embalagens da Tetra Pak
• Caixas de papelão
• Jornais

• Garrafas PET
• Copos
• Potes

• Revistas
• Papel sulfite
• Embalagens de papel

• Sacolas plásticas
• Tampas
• Canos e tubos PVC
• Embalagens de produtos de limpeza
e higiene

METAL

VIDRO

• Latas de alumínio
• Embalagens de desodorante
• Panelas

• Garrafas
• Embalagens de perfumes
• Copos

• Chapas de aço
• Itens de ferro, cobre e zinco

• Cacos (devidamente embalados)

NÃO-RECICLÁVEIS
• Restos de alimentos
• Papéis higiênicos
• Fraldas descartáveis
• Papéis contaminados com alimentos
ou engordurados
• Papel Carbono
• Fotografia
• Espelhos
• Itens de louça ou porcelana
• Itens de madeira
• Restos de tecido

OUTROS MATERIAIS
Materiais de difícil descarte, como:
• Eletrônicos
• Lâmpadas fluorescentes
• Mesas
• Cadeiras
Devem ser entregues na:
Central de Resíduos do Armazém 30
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SGI Realiza Auditorias
do IDF - Ciclo 2020
da Petrobras
por Carolina Araújo (SGI)

12
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A

s Auditorias do IDF (Índice de Desempenho
do Fornecedor) são realizadas pelo cliente
Petrobras com intuito de avaliar o Índice de
Desempenho de seus Fornecedores durante o período
de vigência contratual. No ano de 2020, as auditorias
aconteceram ao final de cada período trimestral (Abr/
Jun /Set / Dez-2020). Anteriormente realizadas de
forma presencial, as últimas sessões foram executadas
remotamente via SISPEN (Sistema de Gerenciamento
de Pendências da Petrobras), devido à pandemia da
COVID-19.

grama de Inspeções de SMS; Auditorias Comportamentais; Investigação de Anomalias de SMS; Gestão
Ambiental; Indicadores de Desempenho e programas
de SMS, bem como o Transporte Terrestre.

A equipe de SGI, responsável pelo acompanhamento
das auditorias relata que “foram bem enriquecedoras,
uma vez que, durante todo o ano de 2020, a Triunfo
obteve o resultado de 100% de conformidade em todos os itens auditados, não sendo detectado nenhum
desvio ou item não conforme nas auditorias trimestrais. Somente através de nossos esforços coletivos e
envolvimento ativo de todos os setores da Triunfo LoComo aconteceram as auditorias?
gística, foi possível fecharmos o ano de 2020 com o
O evento ocorreu através da solicitação e do input das excelente resultado de 100% de rendimento, quanto
evidências comprobatórias de atendimento via SIS- ao atendimento dos requisitos contratuais do Cliente
PEN (Sistema de Gerenciamento de Pendências da Petrobras.”
Petrobras) referente a cada período. Para tanto, foram
apresentadas amostragens de registros operacionais A realização de auditorias nos possibilita a manupreviamente solicitados pelo cliente. A cada audição, tenção e a melhoria contínua em nossos processos
foram averiguados os processos de Gestão de Riscos; internos. Os resultados obtidos nas auditorias deGestão de Equipamentos Críticos; Implementação das monstram o comprometimento e empenho coletivos
Medidas de Controle para prevenção à Pandemia do de todos os setores da Triunfo Logística, quanto ao
COVID 19; Conformidade Legal; DDSMS; Divulga- perfeito atendimento aos requisitos do cliente, bem
ção de alertas; Treinamento e Capacitação; Gestão de como com as questões voltadas para a Qualidade,
Mudanças; Verificação de Conformidade com Proce- Saúde, Meio Ambiente e Segurança de nossos coladimento; Plano de Contingência e Emergências; Pro- boradores e processos.
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A comunicação
da Triunfo ganha
uma nova voz
por Gabriele Miquelitto (DHO)

D

urante o mês de dezembro, a equipe de DHO
viveu uma importante mudança: a minha
chegada como nova Analista de Comunicação da Triunfo Logística. Quero aproveitar o espaço
para apresentar-me e colocar-me disponível a todos
que precisem do apoio da área ou queiram contribuir
com ideias e novos projetos.

digital e entretenimento: uma trajetória marcada por
valiosa experiência em Recursos Humanos, passando
por suas diversas subáreas e chegando, finalmente, à
Comunicação Corporativa, minha paixão desde o início da faculdade.

Antes mesmo de exercer a atividade profissionalmente, os processos de comunicação (como escrita e proSou Gabriele Miquelitto, tenho 27 anos e moro na dução de artes) já faziam parte da minha vida, desde
Baixada Fluminense. Sou graduada em Secretaria- projetos pessoais até o trabalho voluntário. Sinto-me
do Executivo e pós-graduanda em Comunicação e grata pela oportunidade de fazer o que sempre moveu
Marketing (MBA). Venho do mercado de marketing meu coração para um senso de propósito e realização.
14
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Gratidão ainda maior por ingressar em uma empresa com a ajuda de cada um de vocês. Convido-os a manprestigiosa como a Triunfo e conviver com pessoas so- terem o diálogo cada vez mais aberto, franco e intenso
licitas, as quais me receberam tão bem.
conosco, através de mim.
O papel da Comunicação da Triunfo permanece o
mesmo: conectar nossas pessoas, projetos e ideias, por
meio de um jeito de falar claro, objetivo e fiel à identidade da empresa, sem perder o bom e velho calor
humano. Desta forma, conseguimos enxergar sempre
o mesmo horizonte e nos preparar ainda melhor para
atingir nossos objetivos, dando continuidade a esta
história grandiosa que estamos escrevendo ao redor
do Porto do Rio.

Estou alocada na matriz (Edifício NCP), mas sempre
disponível nos e-mails (gabriele.miquelitto@triunfologistica.com.br e comunicacao@triunfologistica.com.
br), no Trello (@gabrielemiquelitto) e no celular 21
9.99928-8666. Aliás, se você ainda não o fez, lembre-se de adicionar o contato da Comunicação e solicitar sua inclusão nas nossas listas de transmissão do
Whatsapp, para que receba todos os nossos informes.

Deixo disponível ainda meu perfil no Linkedin (linke“Sessenta por cento de todos os problemas adminis- din.com/in/gabrielemiquelitto), para os que queiram
trativos resultam da ineficácia da comunicação.” – conectar-se comigo e trocar conteúdo profissional rePeter Drucker (“pai da administração moderna”).
levante também por lá. Por falar nisso, você já curtiu a
página da Triunfo no Linkedin e no Facebook? Faça
Para que esse papel seja cumprido da melhor maneira isso, fique ainda mais por dentro do que acontece por
possível, necessita-se de um representante que con- aqui e nos ajude a mostrar o melhor da Triunfo para o
dense e distribua o intenso fluxo de informações do mundo, curtindo, comentando e compartilhando nossas
nosso cotidiano corporativo. Como atual represen- publicações.
tante deste processo, reforço minha disponibilidade
em ouvir a todos e entender cada necessidade, “tradu- A Ana Luisa Pereira, responsável por implantar e
zindo” mensagens e entregando aos destinatários sem manter a Comunicação da Triunfo nos últimos três
ruídos, garantindo, assim, uma comunicação efetiva. anos, seguiu para novos desafios após efetuar um brilhante trabalho. A ela, agradeço todo o ensinamento e
Se eu posso ilustrar minhas atribuições com uma pa- registro meu sincero desejo de sucesso!
lavra, escolho “ponte”. Porém, para que eu consiga representar esta estrutura entre os diversos atores que Agradeço pelo espaço cedido na Triunfo Letter e pela
envolvem a Triunfo, interna e externamente, conto sua atenção, caro leitor.

Quer ficar por dentro
de todas as informações
da Triunfo Logística?
Escaneie esse código para iniciar uma
conversa com a Comunicação da
Triunfo Logística no WhatsApp.

Whatsapp da Comunicação
+ 55 21 99928-8666
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O Natal 2020 foi
recheado na
Triunfo Logística
por Gabriele Miquelitto (DHO)
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C

omo já de costume, a equipe de DHO esforçou-se
para oferecer, em nome da
Triunfo, um presente especial aos
seus colaboradores e, desta forma,
estar presente na ceia de Natal das
famílias que fazem parte da nossa grande rede. Foi também uma
forma de agradecer o empenho e
profissionalismo que nos permitiram chegar ao fim de mais um ano
vitorioso.
Entre os dias 15 e 17 de dezembro,
foram entregues kits alimentícios,
compostos por três aves Sadia,
envoltas por uma bolsa térmica
(com alça), além de um Chocottone Bauducco. Montamos um posto de entrega no galpão da base do
Caju, funcionando em dois turnos
(manhã e tarde/noite) para que
todos, independente de seus horários, tivessem facilidade em retirar seus kits, garantindo também
que os produtos permanecessem o
menor tempo possível fora de refrigeração.
Aproveitamos o evento para aplicação da Pesquisa de Clima 2020,
respeitando os protocolos de segurança relativos à saúde.

Enquanto aguardavam nas filas, os
colaboradores foram respeitando os
protocolos de segurança relativos à
saúde, os colaboradores foram convidados a responderem um questionário que abordavam questões
referentes a diversos aspectos e mapeavam, desta forma, o nível de satisfação em trabalharem na Triunfo.
Reforçamos aqui a importância dos
dados obtidos com a realização da
pesquisa. Tais dados são muito valiosos para nosso objetivo de garantir a melhoria contínua da empresa
como empregadora e a consequente
felicidade dos colaboradores.

deste projeto. Esperamos que tenham tido um excelente Natal e
uma ceia deliciosa, com cheirinho
de Triunfo Logística.

Agradecemos às áreas que atuaram
como apoio e a todos os demais
que contribuíram para o sucesso
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“ Sinergia para resultado acontecerá sempre
que o líder possua vários estilos de liderança,
conforme cenário externo, interno, cultura
e valores da empresa e perfil dos liderados.”
Alexandre dos Reis

Academia de Liderança
da UCT promove sua
primeira palestra
por Rafaella Perez (DHO)

18

TRIUNFO LETTER | 10ª EDIÇÃO • DEZEMBRO 2020

RETORNAR AO SUMÁRIO

N

o dia 18/12, tivemos a primeira palestra ofertada pela Academia de Liderança da Universidade Corporativa Triunfo (UCT). Alexandre dos Reis, diretor executivo da Firjan, ministrou
o tema “Sinergia com foco em resultado”. A palestra
abordou temas claros, relevantes e provocativos.

2. A sinergia assume diferentes formas

SINERGIA É SE INCLUIR,
SOMAR, COOPERAR,
PARTILHAR.

•
•

Segundo Anil Sachdev, Leading Thinker da India, as
formas mais importantes de sinergia são:
•

Com clientes, acionistas, parceiros, comunidade
e com o ecossistema;
Com os colegas meio e fim;
Principalmente com seus valores e seu eu interior.

3. Faça acontecer!

Segundo o Cassio Mattos – presidente financeiro da
Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)
Em um espetáculo, muitas vezes não temos a visão ou – criatividade é comportamento e Inovação é pronão percebemos todo o trabalho que é realizado para cesso. Assim, aqueles que estão acostumados a dar
o show acontecer, não vemos o backstage ou maquia- muitas ideias, sem ter necessariamente compromisso
dores e todo trabalho por trás daquele evento. Siner- com a implementação, não adicionam valor, pois falta
gia com foco em resultado é quando quebra-se o muro fazer o fundamental:
de área meio e fim. Todos têm um foco: Solucionar,
FAZER ACONTECER!
atender e operar para um cliente!

Cassio Mattos

4. O estado de Sinergia divide-se
em 4 estágios

Aproveite para relembrar
ou aprender alguns pontos
cruciais:
1. Consciência do propósito
De acordo com o fluxo abaixo, todos os empregados
precisam ter a consciência clara dos propósitos e valores da empresa. Com políticas, processos, gestão estratégica e movimentos alinhados a esses propósitos,
a probabilidade de os objetivos da empresa serem alcançados cresce consideravelmente.
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5. Necessita-se de duas etapas para atingir um alto nível de sinergia
Para os processos e competências humanas na sinergia, podemos observar que a primeira etapa é COMEÇAR|START e o segunda etapa é apenas MANUTENÇÃO do procedimento. A partir desse padrão e com
propósito bem mapeado, todo o processo chegará num nível de satisfação alto.
ETAPAS

CARACTERÍSTICA

COMPETÊNCIAS

1

START

Humildade – Coragem – Prudência

2

MANUTENÇÃO

Disciplina – Tolerância – Integridade

6. Principais e fundamentais fatores para um ambiente de sinergia com foco em resultado:
1.
2.
3.
4.
5.

Grupo
Comunicação Eficaz
Análise do Ambiente Externo
Objetivo Comum de Todos
Líder Envolvido

O evento contou com a presença de mais de 30 colaboradores. Entre os participantes, estava a Amanda Faria,
gerente de QSMS, que deixou um depoimento a respeito da palestra:

“A palestra foi extremamente importante no contexto da
Triunfo. Iremos aproveitar e aplicar o conteúdo da palestra no
nosso dia a dia. Nos mostrou qual tipo de liderança que atuamos
hoje e qual buscamos alcançar. Outro fator relevante apontado
foi a grande importância que todas as areas estejam conectadas
e trabalhando em conjunto para o alcançar objetivo principal da
empresa. ”
A Universidade Corporativa Triunfo agradece a todos que estiveram presentes. Em breve, ofertaremos novas
palestras pelas Academias de Liderança, Operações, Pessoas e QSMS.

20
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Vamos falar sobre
Hipertensão?
Hipertensão Arterial é a chamada pressão
alta, quando ocorre um aumento da força com
que o sangue circula nos vasos sanguíneos do
corpo. A hipertensão frequentemente está
associada a obesidade, pois o excesso de peso
significa mais esforço para os órgãos.

FATORES DE RISCO (CAUSAS)
CAUSAS
GENÉTICAS E
FAMILIARES

FATORES QUE
POTENCIALIZAM

95%

• SAL
• GORDURA
• ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
• OBESIDADE
• ESTRESSE

01

DICAS PARA
UMA VIDA
SAUDÁVEL

Não fume

Consulte um
cardiologista

Controle seu peso

07

02

03

06

Beba no mínimo
2L de água

Alimentos ricos em potássio
ajudam na diminuição
da Hipertensão

05
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Reduza a ingestão
de bebida alcoólica

Faça atividade física
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Facilidades
para Home Office:
O emprego da tecnologia auxiliando
na mudança de rotina
por Thiago Lima (TI)

À

medida que a Covid-19 se espalha pelo mun- soft Teams (a plataforma de reuniões remotas utilizado, levando cidades a quarentenas, interrom- da pela Triunfo Logística).
pendo diversos serviços e levando as empresas
a reduzirem drasticamente seu efetivo diário, a tecno1. Utilize a VPN e conecte-se à
logia atua mais uma vez com a utilização de ferramentas para manter as empresas em funcionamento.
rede corporativa de qualquer

lugar do mundo via internet

Quero apresentar duas ferramentas, em especial. Ambas são extremamente úteis e podem auxiliar e muito
este formato de trabalho, novo para muitas pessoas. VPN ou Virtual Private Network (Rede Privada VirSão estas: a VPN (um tipo de rede privada) o Micro- tual) trata-se de uma rede privada construída sobre a
22
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infraestrutura de uma rede pública. Essa é uma forma Quais são os pontos de preocude conectar dois computadores através de uma rede
pação com a ferramenta?
pública, ou seja, via Internet. Ao invés de realizar esse
procedimento por meio de links dedicados, utiliza-se
a infraestrutura da internet para conectar redes dis- Uma questão normalmente levantada quanto ao uso
tantes e remotas.
desse tipo de rede é a segurança. Porém, por meio da
criptografia nas informações e nas comunicações enA Rede Privada Virtual possui a grande vantagem tre hosts da rede privada é possível aumentar considede ser bem mais barata que os links dedicados. Além ravelmente a confidenciabilidade dos dados que trafedisso, 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 estrutura interna mesmo estando longe. Usuários comuns também
aproveitam a tecnologia das redes VPN para construírem redes privadas virtuais.
gam pela rede. Por meio do sistema de tunelamento,
os dados podem ser enviados sem que outros usuários
tenham acesso, e mesmo que os tenham, ainda os reComo funciona uma rede VPN?
ceberão criptografados. Por isso, é fundamental que
os dispositivos responsáveis por cuidar da rede VPN
Obviamente, para se criar uma rede VPN é necessá- devem ser capazes de garantir segurança e integridade
rio ter pelo menos dois computadores conectados à das informações e dos dados que são transmitidos.
internet, além de um programa de gerenciamento de
rede VPN instalado em cada máquina. Para enviar os Um problema que a rede VPN pode trazer é em reladados, o programa criptografa e encapsula as infor- ção à dependência da velocidade da Internet dispomações, além de adicionar o número de IP da máqui- nível, ainda mais se a quantidade de tráfego que ela
na remetente para que o computador de destino possa envia for bastante grande. Por isso, algumas empresas
identificar quem enviou os dados. Por meio do siste- podem ter dificuldades em utilizá-la caso as suas coma de tunelamento, os dados percorrem o caminho nexões não forem estáveis e velozes. Conexões ruins
até chegar à máquina receptora que identifica imedia- podem acarretar problemas técnicos e atrasos sem
tamente as informações de IP que foram enviadas pela que o usuário tenha controle sobre isso.
máquina remetente. Após isso, o processo inverso é
realizado, com a “descriptografação” e armazenamen2. Facilite o andamento de suas
to dos dados no computador de destino.

reuniões, independente do
lugar

Equipes e grupos de trabalho podem ultrapassar barreiras geográficas e expandir sua capacidade de conexão remota utilizando ferramentas para áudio e videoconferência, tanto pelo PC quando por smartphones.

Você já conhece o Microsoft
Teams?
Já imaginou um aplicativo baseado em nuvem, desenvolvido especialmente para comunicações comerciais,
RETORNAR AO SUMÁRIO
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que ajuda a gerenciar bate-papo, reuniões, comparti- Mudança é a regra do mundo moderno e nós precilhamento de arquivos e muito mais?
samos nos adaptar constantemente para continuar
obtendo sucesso. Apesar de nem sempre ser tão simO Microsoft Teams é uma experiência que reúne ples, a tecnologia pode nos ajudar a passar por esses
pessoas, conversas e conteúdo – com as ferramentas processos de forma mais leve, conectando, facilitando
que as equipes precisam – para que possam colaborar a rotina e trazendo outros inúmeros ganhos para nós,
facilmente e realizar mais. É naturalmente integrado nossas equipes e empresas. Não hesite em utilizar nocom os aplicativos do Office e construído a partir do vas ferramentas para ir além, esteja onde estiver.
zero na nuvem global e segura do Office 365. Com o
Microsoft Teams podemos:
FONTES:
1. Participar de reuniões em praticamente qualquer
lugar
• Matéria sobre o uso da
tecnologia devido ao COVID-19
Passe instantaneamente do chat em grupo para a videoconferência com o toque de um botão. Equipes de
10 ou 10.000 pessoas podem se reunir em um só lugar, • Incentivo ao Home Office
não importa onde estejam.
2. Colaborar em praticamente qualquer lugar

• Matéria sobre o Teams

Esqueça a pesquisa frenética por arquivos. No Teams,
você pode acessar, compartilhar e editar arquivos do
Word, PowerPoint e Excel em tempo real.
3. Ligue de praticamente qualquer lugar
Nunca grite “quem acabou de entrar?” novamente.
Use as chamadas do Teams, o Sistema de Telefonia,
o Plano de Chamadas1 ou o Roteamento Direto para
aliviar o estresse das chamadas em conferência.

24

TRIUNFO LETTER | 10ª EDIÇÃO • DEZEMBRO 2020

RETORNAR AO SUMÁRIO

Os impactos da
COVID-19 no setor
de suprimentos

por Jenifer Gonçalves (Compras)

C

to, a situação não restringe a bens
de consumo. O aço, por exemplo,
enfrenta sucessivos aumentos
do seu custo, representando um
grande desafio para o setor de Suprimentos, pois enfrentamos não
só a sua elevação, mas também
uma caça ao tesouro, uma vez que
a demanda por tal material dispaDesde o início da pandemia, vi- rou após o impacto inicial da panvenciamos o receio dos forne- demia.
cedores em relação à venda de
produtos e serviços, com fábricas Neste cenário, a equipe de Sureduzindo a sua capacidade de primentos da Triunfo vem consprodução ou, até mesmo, fechan- tantemente adaptando-se e busdo sua linha de produção, sem cando melhores alternativas para
atender nossos clientes internos.
data para retomada.
O intenso trabalho no estoque,
Diariamente, são veiculadas ma- juntamente com o setor de comtérias nos meios de comunicação pras, evidencia nossa adaptação
acerca do aumento de preços de à crise, visando atingir o objetivo
insumos, fato facilmente perceptí- de 0% de inoperância. Não consevel em nosso cotidiano. Entretan- guiríamos alcançar nossas metas,
om o surgimento inesperado de uma pandemia onde
ninguém sabia o que fazer e
como fazer, o setor de suprimentos
precisou reinventar-se e, em meio a
este caos, buscar fornecedores ativos, com menor custo e em menor
tempo de entrega.
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mantendo o saving1, se não fosse
o trabalho em equipe somado ao
empenho dos nossos fornecedores homologados, os quais trabalharam incansavelmente para nos
atender no menor prazo possível.
Dessa forma, podemos afirmar
que a melhor palavra para definir
o nosso setor de Suprimentos em
um momento de crise de tal magnitude é resiliência.
Referência
1.

O saving é um indicador de desempenho
relacionado ao controle financeiro. Aplicado ao setor de compras, o indicador
revela qual foi a economia alcançada e os
valores (custos) que foram evitados em
uma determinada aquisição. Com a informação do saving, o gestor pode desenvolver estratégias para aumentar os lucros da
empresa.
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KAIZEN –
Muito além do uso
corporativo, uma
ferramenta para a vida
por Larissa Chaves (PCO)

Você já ouviu falar
da metodologia
KAIZEN?

O que muitos não sabem é que esta
ferramenta pode ser aplicada em
qualquer situação ou área de nossas
vidas para promover melhoria,
De origem japonesa, o termo sig- seja em processos, realização de
nifica “mudança para melhor” e serviços, entrega de produto ou
nomeia uma ferramenta vista nas em nossa rotina pessoal. Masaaki
empresas como um auxílio para a Imai - conhecido como o pai da
melhoria contínua, com objetivos Melhoria Contínua, pioneiro
de redução de desperdício e au- e líder na divulgação global da
mento da produtividade.
filosofia KAIZEN™ - define:
26
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“

KAIZEN significa melhoria. Além disso, significa melhoria contínua
na vida pessoal, vida doméstica, vida social e vida
profissional.
(IMAI, Masaaki)

Como a KAIZEN
é aplicada nas
empresas
No contexto corporativo, refere-se
a atividades que melhorem continuamente as funções de todos os
funcionários, desde diretoria até a
produção, envolvendo os mesmos
nos processos de identificação de
problemas, propostas de melhorias
e implementação de soluções;. gerando, desta forma, resultados nítidos para a empresa, como:

Como podemos
nos beneficiar da
metodologia na vida
pessoal
Para utilizarmos o método KAIZEN em projetos pessoais, é necessário inicialmente definir qual
área da vida precisa de mudança
e traçar um objetivo, seja atingir
uma meta, manter um novo hábito,
aprender algo novo, tornar-se mais
produtivo, entre outros.

•

Insiders e Quartz, em um post no
Medium:
Esse é um bom método para atingir aquelas mesmas metas que anotamos todos os anos próximo ao
ano novo e no fim não conseguimos realizar e deixamos para o ano
seguinte. Então, se para 2021 você
deseja aprender outra língua, por
exemplo, foque em aprender um
pouco sobre ela todos os dias desde hoje, não em ser fluente em um
mês. Se você quer ter um controle
maior de suas finanças, economizar e investir, comece poupando
aos poucos, analisando seus gastos
que não são necessários, junte e dê
início ao seu planejamento financeiro, sempre um passo de cada
vez. Aos poucos, você aprenderá a
cuidar melhor do seu dinheiro, em
seguida aprenderá onde investir, a
fim de atingir suas metas financeiras de curto, médio e longo prazo.
Lembre-se apenas de dar passos
pequenos e lentos, para não desistir no meio do caminho.

Gestão – melhoria de procedi- A próxima etapa é propor métodos
mentos, padronização, fluxo e para alcançar o objetivo é dividi-lo
em pequenos passos, tão pequenos
relatórios;
• Qualidade – de produtos, serviços, práticas e processos;
• Redução – de Custo, mão de
Tornar-se 1% melhor
obra, uso de material, energia e
todos os dias é um jeito
recursos;
• Aumento da Segurança de traprático e simples de conbalho;
quistar grandes objetivos,
• Aumento da Produtividade;
pode parecer um valor pe• Aumento da qualidade da enqueno. E é. É minúsculo. Podemos perceber que, indepentrega para clientes.
É fácil. É factível. E é apli- dente da área que necessita de muSua aplicação ocorre de forma cocável a maior parte das danças, o primeiro passo sempre
laborativa, por meio de sugestões.
será reconhecer o erro através da
coisas
que
você
quer
fazer
A ideia é estimular a criatividade
prática, para assim, desenvolver
ou
conquistar.
e o senso crítico para identificar
soluções e executá-las. Desta forproblemas nas atividades diárias e
ma, o método KAIZEN pode ser
(OPPONG, Thomas)
propor melhorias. Essas ações são
uma ferramenta aliada no processo
bem-vindas para solucionar desde
em busca de melhorar sempre.
os grandes problemas, como atraso na produção, até os menores, a ponto de tornarem-se muito sim- Muito sucesso a todos!
como a redução do uso de papel ples, já que cada pequeno avanço
ou identificação de algum equi- conta neste processo. Com isso,
pamento fora do lugar, que possa você busca a melhoria contínua,
Ser hoje melhor que onacarretar um acidente de trabalho, progressiva, sem que desanime
tem e amanhã melhor do
por exemplo. O importante é o de- pelo caminho em vez de promesejo em colaborar para tornar seu ter a si mesmo mudanças radicais,
que hoje.
ambiente de trabalho mais seguro como explica Thomas Oppong, coe produtivo.
lunista de veículos como Business
(Abílio Diniz)

“

“
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COVID-19:
Como o vírus age,
como o corpo reage e a
importância da vacina
por Diego Braga (QSMS)

A

lém de sua imensa capacidade de disseminação, o novo coronavírus freou o planeta por
conta de sua intensa agressividade para com o
corpo humano. Estarmos munidos de conhecimento
a respeito da doença causada por ele (COVID-19) é
fundamental para vencermos esta batalha.

como uma chave. Após penetrá-la, ele multiplica-se
com muita rapidez, sugando a energia da célula, ao
passo que milhares de outras partículas virais partem
para o ataque de outras células.

Observe as imagens abaixo, produzidas por meio de
um microscópio eletrônico, pelo Instituto Oswaldo
Entenda o processo de infecção das Cruz (IOC/Fiocruz). Elas mostram o momento exato
em que uma célula é infectada pelo novo coronavírus
células pelo coronavírus
(imagem 1) e a reprodução dele (pontos pretos dentro
O SARS-CoV-2 usa espécies de “espigões” para en- dos círculos brancos), já dentro da célula contaminacaixar-se perfeitamente a um receptor de uma célula da (imagem 2):
para romper a parede dela – o mecanismo funciona
28
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Imagem 1 – Reprodução/IOC/Fiocruz

Imagem 2 – Reprodução/IOC/Fiocruz

O corpo humano está em permanente prontidão contra milhares de invasões que sofremos a todo momento.
Nosso sistema imunológico, composto pelas células linfáticas, começa a reação assim que atacado. Os macrófagos (figura 1) atacam os invasores e disparam os sinais de alarme para outras células de defesa. Mas, muitas
vezes, a barreira inicial não é o suficiente para conter o intruso, logo entra em ação uma parte do sistema focado em identificar precisamente cada invasor e atacá-lo. Essa segunda fase da reação é feita pelas células dendríticas1 (figura 2), que são como especialistas em inteligência. Elas coletam pedaços do invasor resultantes da
batalha inicial e levam esses pedaços para os linfócitos T (figura 3), responsáveis pela comunicação do nosso
sistema imunológico. Os linfócitos T, por sua vez, ativam os linfócitos B (figura 4) e os ensinam a fabricar os
anticorpos. Finalmente está pronta a nossa arma molecular capaz de derrotar o vilão que assola nosso corpo.

Figura 1 – Macrófago

Figura 2 – Célula dendrítica

Figura 3 – Linfócito T

Figura 4 – Linfócito B
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Então por que precisamos
da vacina?
Acontece que todo o processo de reação do nosso corpo pode demorar muito tempo e, quando os anticorpos estiverem prontos, a doença pode ter avançado em uma velocidade muito maior, tornando-se
irreversível. Por isso, a vacina é fundamental, pois despertará nosso
sistema imunológico e antecipará o processo de produção dos anticorpos. Com o uso da substância, ganha-se um tempo que pode ser
decisivo na luta entre vida e morte. Se a pessoa vacinada for infectada,
terá um exército de anticorpos pronto para neutralizar o coronavírus,
impedindo sua multiplicação.
Desde o início da pandemia, mais de 100 grupos de cientistas no mundo inteiro empenham-se na busca da vacina. As notícias geram otimismo: algumas vacinas já foram aprovadas e outras estão em fase 3
de pesquisa clínica (a última fase para aprovação – onde o imunizante
é aplicado em milhares de pessoas em diferentes locais para verificar
se, na prática, ele evita a COVID-19 e não provoca reações adversas
inaceitáveis) e algumas já receberam ou receberão autorização. Alguns
países já iniciaram o processo, começando pelos profissionais de saúde, incluindo o Brasil. A vacinação depende também da logística, que
inclui transporte das vacinas adequadamente refrigeradas, conforme
cada uma delas exige, bem como a compra e distribuição pelo Ministério da Saúde.
Conheças os tipos de vacinas que estão sendo desenvolvidas:
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•

Vacinas com vírus inativo ou enfraquecido: modificam o SARS-CoV-2 para que ele não cause a doença, mas ainda assim gere
uma resposta imunológica. Exemplo dos que utilizam esse modelo: Sinovac e Sinopharm;

•

Vacinas à base de proteínas: selecionam pedaços do coronavírus
que são inofensivos ou cápsulas de proteína que imitam o vírus,
gerando uma resposta imunológica segura no corpo. É o caso da
candidata Novavax;

•

Vacinas de vetor viral: um pedaço do material genético do Sars-CoV-2 é acoplado a outro vírus incapaz de causar doenças. Ao
entrar no corpo esse agente estimula células do corpo a produzirem outras substâncias inofensivas do coronavírus, mas que são
reconhecidas pelo sistema imunológico. É a tecnologia presente
nas vacinas de Oxford, Cansino, do Instituto Gamaleya (Rússia) e
da Janssen;

•

Vacinas com RNA viral: é produzido, em laboratório, um pedaço inofensivo do material genético do SARS-CoV-2 que, uma vez
inserido no seu organismo, dispara a resposta imunológica. Essas
são as desenvolvidas pela Pfizer e pela Moderna.

RETORNAR AO SUMÁRIO

Somente a vacina poderá nos dar a sensação de termos a vida que conhecíamos recuperada e devolver, enfim, os abraços. Mas, enquanto
nossa esperança não é concretizada, vamos relembrar algumas informações ainda primordiais nesta luta:
As medidas de prevenção tradicionais permanecem
As seis “Regras de ouro de prevenção da COVID 19” devem ser praticadas todo dia, o dia todo, e diminuem muito o risco de alguém ser
infectado. São elas:
•
•
•
•
•

Uso da máscara;
Distanciamento físico de 1,5 metro;
Higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool 70%;
Evitar aglomerações;
Manter ambientes ventilados /arejados;

A atenção aos sintomas deve ser constante!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febre;
Tosse;
Dor de garganta;
Dor “tipo sinusite”;
Náuseas, dor no estômago ou diarréia;
Perda de apetite;
Perda ou alteração do olfato e paladar;
Cansaço;
Dores musculares;
Dor torácica e falta de ar.

A reinfecção pelo SARS-CoV-2
A reinfecção ou segunda infecção parece ser incomum. A maioria das
pessoas que tiveram infecção assintomática ou a doença COVID-19
provavelmente estarão imunes por, pelo menos, 3 a 5 meses. Estudos
em andamento e estudos futuros responderão por quanto tempo o paciente ficará imune com mais precisão. Entretanto, mesmo as pessoas
que tiveram COVID-19 devem continuar praticando as medidas
de prevenção, mencionadas nesse artigo.
Mantenham-se informados e protegidos. Juntos venceremos mais
essa!
Referência
1.

As células dendríticas (DCs) são componentes do sistema imune capazes de ligar a
imunidade inata à imunidade adquirida.Fonte: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42135/tde-03062014-160754/publico/RenanAntonialli_Mestrado_P.pdf
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Minha experiência
no trabalho em
campo como
desenhista técnico
por Rodrigo Bezerra (Facilities)

A

o ingressar em uma empresa como a Triunfo Logística, eu imaginava que enfrentaria muitos desafios, que seria
convidado a sair da minha zona de
conforto e teria, desta forma, uma
grande oportunidade de desenvolvimento. É o que realmente tem
acontecido, minhas expectativas
estão sendo supridas.

apenas fazendo a parte do projeto
e sua documentação, hesitei e senti o famoso “friozinho na barriga”.
Porém, com a confiança, aposta,
apoio e orientação da gerente Lívia
Nascimento e do supervisor Leonardo Medeiros, venho encarando
e vencendo este desafio de acompanhar, em campo, as execuções
das obras de infraestrutura e demais documentações pertinentes.

Devido à falta de experiência e domínio no assunto, já que todas as O Leonardo tem sido uma peça
minhas experiências anteriores fo- fundamental para o meu cresciram como desenhista técnico, mas mento com sua vasta experiência,
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paciência e tranquilidade e, além
dele, também conto com o apoio e
cooperação de toda a equipe.
Certamente ainda ocorrem erros,
mas os erros fazem parte do caminho do aprendizado. Vou evoluindo diariamente, galgando degrau a
degrau, aprendendo coisas novas,
crescendo como pessoa e profissional. Estou imensamente feliz por
poder usufruir desta experiência
ímpar.

A importância das
auditorias ambientais
para a empresa
por Paula Pessanha (SMS)
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A

partir do século XXI, devido às necessidades da
sociedade em relação aos
problemas sociais, ambientais e
processos econômicos, adotar atitudes sustentáveis passou a ser
o objetivo de muitas empresas.
Dentre essas atitudes, as organizações começaram a agregar valores,
condutas e rotinas ecologicamente
corretas. Daí a importância da auditoria ambiental.

O que é auditoria
ambiental?
Auditar significa examinar uma
determinada atividade com o objetivo de verificar a adequação dos
resultados em relação às metas estabelecidas, ou seja, avaliar a eficácia e a efetividade dos resultados
alcançados.
A auditoria ambiental, especificamente, possibilita a mensuração
dos impactos das rotinas, produtos
e serviços de uma determinada instituição, de modo que isso garanta
a responsabilidade socioambiental
do processo. O principal objetivo
da auditoria ambiental é avaliar se
as organizações cumprem com os
requisitos legais e possuem valores
de responsabilidade ambiental. A
inspeção também analisa se esses
valores são aplicados nos processos
das organizações, a regularidade
das licenças ambientais e os procedimentos internos que são capazes de gerar impactos negativos ao
meio ambiente.

Conheça o objetivo, a importância e os principais
aspectos da auditoria
ambiental DZ 56
A Triunfo Logística cumpre os cronogramas de auditorias ambientais,
34
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realizadas por empresa qualificada
e certificada pelos órgãos competentes. Os resultados obtidos até
o momento mantêm um histórico
satisfatório, no qual as não conformidades apontadas no decorrer
das auditorias são de caráter pouco
significativo e tratadas de imediato.
Uma delas é a DZ 56: uma auditoria externa, realizada nas dependências da Triunfo, com o objetivo
de verificar o atendimento às condicionantes da nossa licença ambiental e requisitos legais.
A auditoria ambiental DZ 56 é um
meio de garantir a conformidade
de nossas operações com a Diretriz DZ 56 R3, determinada como
obrigatória no estado do Rio de
Janeiro pelo Instituto Nacional do
Ambiente, o INEA, que também
é o órgão responsável pela sua
fiscalização, e o atendimento das
condicionantes da licença de operação da Triunfo Logística. Ao fim
da inspeção, a empresa contratada
emite um relatório com os resultados e protocolo no INEA.
Algumas das atividades pertinentes à auditoria ambiental DZ 56,
entre outras, são:
•
•

•

•

Atendimento às condicionantes de licença;
Identificação das condições dos
equipamentos e seus dispositivos de controle da poluição,
bem como de prevenção de acidentes;
Avaliação dos resultados potenciais e efetivos de degradação ambiental em decorrência
das atividades da empresa;
Verificação da conformidade
legal da empresa com os dispositivos de proteção ambiental
e processos de gerenciamento
ambiental.
RETORNAR AO SUMÁRIO

A auditoria ambiental DZ 56 apresenta caráter construtivo, pois não
apenas identifica problemas de
conformidade nas operações do
negócio, como também propõe
melhorias e sistemas que adequem
a empresa à Diretriz.

investimento em ações de marketing verde1.

Se, por sua vez, o marketing verde
consiste em vender a imagem de
que a empresa tem consciência ecológica, não basta que ela comece a
transmitir apenas uma imagem de
Além disso, a Triunfo Logística consciência, mas sim que passe a
também realiza a auditoria de con- ter uma atitude de transformação e
formidade com a Resolução CO- responsabilidade ambiental, social,
NAMA 306/2002, requerida bia- cultural e econômica.
nualmente das empresas atuantes
em portos e terminais, bem como Desta forma, a realização de aurefinarias petrolíferas em territó- ditorias ambientais garante que as
rio brasileiro. O relatório final da empresas adotem uma postura real
auditoria ambiental é protocolado de sustentabilidade, dando emjunto ao órgão emitente da licen- basamento ao discurso de markeça de operação da Triunfo LOR IN ting e impactando positivamente
036450 (INEA) e fica disponível o ecossistema no qual estão inseripara consulta pública.
das.

Relação entre auditorias
ambientais e marketing
verde
Uma vez que a preservação ambiental e a sustentabilidade são
vistas com grande valor, quando
as empresas adotam boas práticas
e cumprem com as leis e normas
ambientais, elas transformam seu

Referência
1.

Marketing verde, “também conhecido
como marketing ambiental ou ecomarketing, é uma estratégia de marketing que
foca nos benefícios (ou na ausência de
malefícios) dos produtos, do modo de
produção, ou da postura em geral da empresa em relação ao meio ambiente. Resumidamente, seria um marketing com apelo ambiental. Fonte: https://rockcontent.
com/br/blog/marketing-verde/
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Segurança Patrimonial
e Tecnologia
por Patricia Freitas (CCOS)

I

O novo layout será compatível com
a tecnologia do QR CODE, a qual
já estamos implementando e utilizando na Triunfo. Esse QR CODE
conterá todas as informações necessárias dos funcionários (função,
matrícula, ASO, cursos, número
do SGAD para liberação na Guarda Portuária) e facilitará o processo
Aqui na Triunfo Logística não po- Em 2021, atingiremos o objetivo de controle.
deria ser diferente. Em 2020, o se- de termos todos os controles de
tor de Segurança traçou o objetivo acessos unificados, mas não va- Agregando tecnologia aos nossos
de unificar o sistema de controle de mos parar por aí. A outra mudan- processos, podemos garantir nosacesso de todas as bases da Triunfo ça será relativa ao layout dos cra- sa evolução e uma efetividade cada
Logística: Armazém 30, Armazém chás, devido à troca dos cartões de vez mais para clientes internos e
acesso.
externos.
18, Caju e Novo Cais do Porto.

nvestir na atualização tecnológica é um fator estratégico para
as empresas, pois garante uma
maior capacidade de responder às
demandas de clientes e/ou parceiros e maior facilidade em garantir
um alto nível de qualidade aos serviços prestados.
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Aproveitando a implementação das
catracas nos refeitórios, foi decidido realizar a implementação do sistema de acesso no Armazém 30 e
Caju. O novo sistema atende todas
as exigências do Terminal Alfandegado, além de ser homologado pela
Receita Federal.
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A importância dos
treinamentos de
segurança do trabalho
por Thiago Melo (Supervisor de Segurança do Trabalho)

M

anter o ambiente de trabalho seguro deve ser
uma das principais preocupações de uma empresa. Assim, uma das melhores maneiras
de atingir esse objetivo é fazer com
que os funcionários entendam a
importância e participem frequentemente de treinamentos de segurança.

Medidas educativas buscam conscientizar os colaboradores sobre os
riscos inerentes à função que desempenham, apontando os procedimentos mais adequados (e seguros) para a execução das atividades
diárias. Com essa capacitação, a empresa transfere conhecimento para
seu pessoal e orienta sobre como
proceder em situações de risco.
RETORNAR AO SUMÁRIO

O principal aspecto da segurança no ambiente de trabalho é a
prevenção de acidentes, que resulta, principalmente, dos cuidados tomados pelos próprios
colaboradores, tanto durante os
procedimentos adotados em suas
atividades ocupacionais quanto da
utilização correta dos equipamentos de proteção individual (EPIs),
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considerados a última barreira de • Reduz os custos resultantes dos
proteção.
acidentes de trabalho;
• Evita o afastamento de colaboNa prática, treinar a equipe evita
radores;
acidentes de trabalho. Partimos do • Melhora a qualidade dos proprincípio de que, quanto mais codutos e serviços;
nhecimento teórico e prático os • Melhora a produtividade no
trabalhadores têm, mais adquirem
trabalho;
segurança e capacidade de desen- • Favorece o engajamento do
volver as funções no ambiente de
funcionário nas políticas de
trabalho, reduzindo a probabilidamelhoria contínua;
de de acidentes de trabalho. A par- • Proporciona o bem-estar dos
tir do momento em que o funcionácolaboradores e melhora sua
rio passa a conhecer as principais
qualidade de vida;
medidas de segurança, ele começa • Evidencia a credibilidade da
a prevenir-se e, consequentemenempresa.
te, os acidentes tendem a diminuir.
Porém, para que essas medidas pre- Quais as consequências
ventivas sejam executadas de forma
da não-realização
correta, é preciso realizar os treinados treinamentos
mentos periódicos.
Nesse contexto, o trabalho de orientação e conscientização fornecido
pelo treinamento de segurança é a
base para se construir a cultura de
segurança que a empresa deseja
alcançar. Além disso, a capacitação
dos funcionários atende às previsões da legislação trabalhista e fortalece a imagem da empresa.

Conheça diversas outras
vantagens dos treinamentos de segurança
Além da manutenção da integridade física do trabalhador e da preservação do patrimônio da empresa, a realização de treinamento em
segurança do trabalho oferece diversas vantagens tanto para o colaborador quanto para a companhia.
As principais, entre outras, podem
ser elencadas desta forma:
•
•
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Desenvolve uma cultura de segurança;
Ajuda o trabalhador a saber
como agir em casos de acidentes;
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de segurança?

Como podemos perceber, investir em treinamento passa a ser um
grande negócio. Por outro lado,
deixar de fazê-lo traz alguns riscos.

Qual é a prática da
Triunfo em relação aos
treinamentos de segurança?
A Triunfo Logística é comprometida com as práticas de segurança
do trabalho e promove constantes treinamentos. Desde o ano de
2020, temos adotado a metodologia de treinamentos virtuais, ofertados pela UCT, a Universidade
Corporativa da Triunfo - proporcionada pelo DHO, disseminando
as teorias e técnicas aos nossos colaboradores, afim de nivelar os conhecimentos, buscando sempre o
desenvolvimento de cada um.
Nós gravamos o conteúdo e disponibilizamos nos computadores da
UCT Lab, a sala de informática da
Universidade. Desta forma, conseguimos atingir um maior número
de colaboradores e em qualquer
horário do dia. Com isso, também
fortalecemos nosso combate ao
COVID-19, uma vez que não precisamos colocar turmas cheias em
salas de aula.

O primeiro e mais importante risco
consequente da ausência de treinamento em segurança é o de ocorrência de acidente no trabalho.
A saúde e a vida do trabalhador, as- Considerando, então, a imporsim como o patrimônio da empre- tância dos treinamentos, todos os
colaboradores devem adotar uma
sa, ficam ameaçados diretamente.
postura de autoresponsabilidaAlém disso, deixar de capacitar e de para com a questão, prestando
treinar os colaboradores pode re- atenção às orientações e aprendensultar em autuação pela fiscalização do o máximo que puderem. O cotrabalhista, o que implica em perda nhecimento funciona como o prinde dinheiro e oneração do custo fi- cipal EPI de cada trabalhador.
nal de seus produtos ou serviços.
Vamos pensar nisso!
Por sua vez, a imagem da empresa
fica comprometida e relacionada
ao descaso com os trabalhadores.
Nessas circunstâncias, dificilmente
se consegue mobilizar os funcionários para uma adequada execução
de qualquer tarefa.
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NOVIDADE!

Você
conhece
seu EPI?
por Thiago Melo (Supervisor de Segurança do Trabalho)

N

esta edição, estamos estreando a coluna
“Você conhece seu EPI?”, que tem por objetivo apresentar aos colaboradores os variados
EPIs utilizados nas atividades operacionais. A ideia é
que você possa conhecer um pouquinho mais dessa
medida de controle, que funciona como uma barreira
de proteção para o trabalhador.
A saber, o EPI funciona como última barreira de proteção, não sendo, portanto, a mais eficaz. Ainda assim,
deve ser sempre utilizado, por diminuir a exposição
ao risco e/ou amenizar os impactos de um acidente. O
emprego dos EPIs é regido pela Norma Regulamentadora de número 6 (NR – 6) e nela constam os requisitos mínimos sobre esses equipamentos.

proteção individual) desenvolvidos para proteger o
usuário de impactos que atinjam a parte superior da
cabeça. Segundo uma matéria do portal Terra, entre
2012 e 2016, cerca de 150 mil indivíduos acidentaram-se envolvendo essa área do corpo por não utilizarem
o capacete.
Além de utilizar o EPI, é importante escolher corretamente o modelo de capacete mais confortável, funcional e adequado às atividades. Não menos importante
que escolher o capacete correto é saber quais os cuidados e precauções necessários para prolongar a vida
útil do seu equipamento.

Quando falamos das especificações técnicas de um capacete de segurança – ou seja, do que ele é constituído
O EPI escolhido para a estreia da coluna é o famoso – chegamos a respostas simples. Ele é composto basicamente por duas estruturas: a concha e a carneira;
CAPACETE DE SEGURANÇA.
enquanto a primeira recebe o impacto, a segunda gaO capacete de segurança certamente é um dos EPIs rante que a energia gerada no momento em que algo
mais conhecidos e utilizados pelos motoqueiros e tra- cai no capacete não seja diretamente transferida para
balhadores. Os capacetes são EPIs (equipamentos de a cabeça do indivíduo.
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Vamos conhecer um pouco mais sobre capacetes:

Classes de Capacetes
Atualmente os capacetes disponíveis no mercado são divididos em duas classes de risco:
•

Classe A: capacete indicado para proteção contra impactos de objetos sobre a cabeça.

•

Classe B: capacete indicado para proteção contra impactos de objetos sobre a cabeça e isolamento elétrico,
testados com tensão de 30 KV.

Tipos de Capacetes
Os capacetes são divididos em três tipos, independentemente de sua classe de risco:
TIPO I

TIPO II

TIPO III

Capacete de aba total, ou seja,
a aba do capacete circunda
totalmente a parte que protege a cabeça.

Capacete de aba frontal, não
possui aba lateral nem aba
traseira.

Capacete que não possui nenhum tipo de aba, mais conhecido como capacete de
alpinista.

Sistema de Proteção dos Capacetes
O sistema de proteção do capacete é composto pelo
casco do capacete e suspensão (parte interna). A jugular não faz parte desse sistema e seu uso não é obrigatório, pois sua finalidade é somente evitar o desprendimento do capacete, o que pode ocasionar sua queda.
Entretanto, as empresas podem exigir o uso obrigatório do acessório, como é o caso da Triunfo. A jugular
é comumente utilizada em trabalhos em altura, para
evitar que o capacete caia sobre a cabeça de outras
pessoas que executam atividades em solo.
O casco do capacete tem por finalidade a proteção dos
usuários contra impactos na parte superior da cabeça,
não contemplando impactos em suas laterais. Quando
40
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o capacete for considerado Classe B, também oferecerá isolamento para trabalhos com energia elétrica.
Os cascos podem ser fabricados com diversos tipos de
materiais, geralmente polímeros e/ou copolímeros.

Não é aconselhável o processo de lavagem da suspensão do capacete. O conjunto interno composto pela
suspensão e absorvedor de suor podem ser adquiridos
separadamente e facilmente substituídos, sendo desnecessária a substituição de todo o capacete.

O design dos capacetes vai além de proteção: tem a
função de promover conforto e funcionalidades que • Dica 2: Cuidados com o Capacete
nem sempre são percebidas, como abas, ranhuras e O capacete NÃO é um EPI descartável! Por ser um
canaleta lateral.
equipamento reutilizável e pela sua extrema importância, são recomendáveis determinados cuidados:
Quanto às suspensões, algumas são confeccionadas utilize o capacete apenas para a finalidade de proteger
em plástico flexível, injetadas em uma ou mais peças; sua cabeça, ele não serve para carregar objetos, como
as quais possuem maior durabilidade, mas o conforto recipiente de água, banco, travesseiro, entre outras.
é agressivamente menor. A suspensão deve ter pontos Não jogue ou deixe seu capacete sobre superfícies rúsde apoio, nesse caso, a regra é simples: quanto mais ticas.
pontos de apoio, melhor será a distribuição de peso
do mesmo e de seus componentes sobre a cabeça, pro- • Dica 3: Guarda do Capacete
porcionando uma utilização muito mais confortável. Após o uso, o capacete deve ser higienizado e guardaA mesma regra aplica-se para as cintas de suporte da do, preferencialmente dentro da embalagem, em local
suspensão: quanto mais cintas, maior será o conforto seco, ventilado, ao abrigo de luz solar e intempéries.
e suporte entre o capacete e a cabeça do usuário.
Nunca deixe o capacete em ambiente aberto, exposto
à umidade, luz solar, calor e/ou frio, poeiras, etc.
Em relação ao ajuste, há diversos modelos de ajuste da
suspensão do capacete à cabeça do usuário, os mais
comuns são: fivela de pressão, catraca, fivela com bo- Agora que você conhece bem melhor a composição e
tão, o sistema mais prático e mais econômico.
importância do seu capacete de segurança, cuide bem
dele e utilize-o sempre que necessário. Espero que tePor fim, deve-se considerar ainda a inclinação do sis- nha sido uma leitura válida e agregadora. Até a próxitema de ajuste, para melhor acomodação à cabeça sem ma!
impedir os movimentos.

Saiba como conservar seu EPI

Fontes de pesquisa

Tão importante quanto conhecer o equipamento, é
saber como conservá-lo. Atente-se às dicas listadas a
seguir.

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-

• Dica 1: Limpeza do Capacete
Não recomendo lavar o capacete, porém, se isso for
indispensável em determinados casos, é necessária a
completa remoção da suspensão do capacete antes de
iniciar o procedimento. Para remoção de sujidades
mais densas, utilize água em temperatura ambiente e
sabão neutro. Nunca utilize solvente, agentes oxidantes e/ou corrosivos para não causar danos à superfície
do capacete. Para sujidades mais leves, tais como poeira e respingos, utilize pano macio, umedecido com
água e sabão neutro para esfregar; seque utilizando
pano ou papel macio e seco.

06.pdf https://www.safetytrab.com.br/blog/capacete-de-seguranca/
https://www.prometalepis.com.br/blog/28
http://www5.chesf.gov.br/Anexos/anexo_abv_9020097770.pdf
https://consultaca.com/blog/post/53
https://casadoepi.com.br/2018/08/qual-a-funcao-do-capacete-de-protecao/
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Você sabe o quanto
o cliente está
satisfeito?
por Wanessa Diniz ( Comercial)

V

ocê já ouvir falar em NET PROMOTER SCORE (NPS)? Este ano a Triunfo Logística passou a utilizar o NPS em seus processos. Entenda do que se trata:

dir o grau de lealdade dos clientes das empresas de
qualquer segmento, trazendo reflexos da experiência
e satisfação dos clientes. Essa métrica de lealdade do
cliente foi criada por Fred Heichheld, em 2003, através de uma publicação de um artigo chamado The One
O Net Promoter Score é uma metodologia de satisfa- Number You Need to Grow, na revista da Universidade
ção de clientes desenvolvida com o objetivo de me- Harvard.
42
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Quais as vantagens da utilização do NPS?
Fácil de usar

O NPS pode ser facilmente utilizado por qualquer empresa, de qualquer tamanho ou setor, e possui um padrão claro a ser seguido, possibilitando à empresa
acompanhar como está a satisfação de seus clientes em tempo real.

É mais
simples para
todo mundo

Para os gestores, a avaliação dos resultados acontece de forma simples, com
um número de guia. Além disso, é extremamente fácil de implementar, podendo a sua empresa usar desde um simples formulário e planilhas para compilar
tudo, até mesmo uma das diversas ferramentas existentes para obter insights
poderosos. Já para os clientes, trata-se de uma única pergunta a ser respondida. Uma avaliação rápida, levando apenas alguns minutinhos, que não gera
nenhum desgaste.

Rapidez para
agir

O NPS tem como objetivo melhorar o desempenho da empresa com base em
cada feedback coletado.
Graças à simplicidade com que os resultados são obtidos e mostrados, é possível entrar em contato com o cliente logo após o contato dele.

Menor
chance de
manipulação

Toda pesquisa pode ser manipulada, mas o NPS diminui, e muito, esta margem
de risco. Por ser uma pergunta única e objetiva, o consumidor não pode ser
influenciado pela ordem no qual as perguntas aparecem. Além disso, existem
diversas boas práticas para garantir a idoneidade das respostas.

Facilmente
adaptável

Ao manter a metodologia e a base da pergunta, ela pode ser adaptada para as
mais diferentes situações e aos mais diferentes mercados. Como por exemplo:
“Qual a probabilidade de você indicar um produto X a um amigo ou colega?”
“Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a empresa X a um amigo ou
colega?”

Benchmark

Uma outra vantagem do NPS é que você pode comparar a sua nota com as de diversas outras empresas para descobrir como você está em relação ao mercado.
As notas médias podem variar de acordo com o ramo de atuação de empresa,
mas podemos estabelecer, de modo geral, a seguinte escala de classificação:
• Excelente – NPS entre 75 e 100
• Muito bom – NPS entre 50 e 74
• Razoável – NPS entre 0 e 49
• Ruim – NPS entre -100 e -1
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Como funciona a classificação dos clientes?
Segundo a resposta dada, os clientes são classificados em 3 grupos distintos:

PROMOTORES

NEUTROS

DETRATORES

(NOTA 9 OU 10)

(NOTA 7 OU 8)

(NOTA DE 0 A 6)

Pessoas que dão esta nota
realmente enxergaram o
valor no seu produto ou serviço e realmente se sentem
melhores por utilizá-los.

São clientes não engajados
com a empresa. Passivamente satisfeitos, mas não
leais.
Costumam não fazer recomendações ou as fazem
com ressalvas.

São clientes insatisfeitos
com o produto ou serviço e
que, no lugar de sentirem
ajudados por ele, sentem
que esse fechamento comercial só piorou sua situação.

Além de que não se importam em ir para um concorrente ou procurar por uma
outra opção caso note uma
condição melhor ou oferta
mais atraente.

Pois em vez de resolver seu
problema, a empresa só
trouxe mais “dor de cabeça”.

São clientes leais, mantendo-se ligados a empresa e
recomendando-a para amigos ou colegas.
São pessoas mais dispostas
a responderem pesquisas e
participarem de atividades,
sempre com um feedback
construtivo e boas sugestões.

44
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Além do incômodo causado
pelo atrito causado por eles
e os funcionários, ainda são
clientes mais custosos, pois
precisam de mais suporte e
atenção demandando mais
horas do setor de vendas
para contornar a situação.
Assim que um cliente com
esse perfil surge, é preciso
levantar as causas da insatisfação, desculpar-se com
o cliente e apresentar soluções para resolver tal problema.

Como calcular o Net Promoter Score?
Para o cálculo do NPS, desconsidera-se as avaliações passivas (neutras). Pega-se então a porcentagem de clientes promotores e subtrai-se deles a porcentagem de clientes detratores. O resultado é um número que varia de
-100 a 100.

0

1

2

3

DETRATORES

4

5

6

=
%=

7

8

PASSIVOS

9

10

PROMOTORES

%

% CLIENTES PROMOTORES - % CLIENTES DETRATORES

NPS

NET PROMOTER SCORE

Quais são as principais
implicações de clientes
promotores e detratores?
• Taxa de retenção
Clientes com o perfil de promotor
tendem a mudar menos de fornecedor, dificilmente migrando para
o concorrente ou procurando por
novas soluções. Ao contrário do
cliente detrator, que não só está
disposto a migrar para um concorrente, mas também pode optar por
não ter este produto/serviço de forma alguma, devida à tamanha frustração que esta experiência trouxe.

• Fidelização
Clientes satisfeitos possuem mais
chances de contratar outros serviços que sua empresa oferece, além
do inicialmente contratado. Existe
a possibilidade de ter um gasto recorrente maior com a sua empresa
por confiar nos serviços prestados
e ter alto engajamento de uso.
• Diminuição de custos
O valor financeiro dos promotores
também pode ser medido indiretamente, uma vez que fazem menos
uso do suporte (seja para dúvidas
ou reclamações). Além disso os
custos gerados pelos Detratores
não são somente relacionados com
o valor financeiro, mas também
com o desgaste mental e estresse
que ele pode causar ao funcionário.

• Preços
Clientes promotores são muito menos sensíveis a mudanças de preço,
já que este não é o fator principal de • Recomendação
escolha. Enxergando muito mais Um cliente satisfeito possui alta
valor do que somente este número. chance de recomendar a sua emRETORNAR AO SUMÁRIO

presa, gerando novos clientes. Ao
contrário dos detratores, que costumam difamá-la. Além disso,
clientes insatisfeitos tendem muito
mais a compartilhar a experiência
negativa que os satisfeitos têm de
compartilhar a positiva.

Como está a satisfação
dos clientes da Triunfo?
O média dos meses dos últimos
dos meses na Triunfo foi de 89%,
mas para melhorarmos cada vez
mais esse resultado, o cliente precisa ver a Triunfo como empresa
parceira que gera solução, atendendo a todos os requisitos contratados pelo cliente. Cada de um nós
tem responsabilidade pessoal nesse
processo.
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UCT Digital
está ON...
por Rafaella Perez (DHO)

M

ais uma vez, a Universidade Corporativa Triunfo buscou inovar e levar
o conhecimento para além das salas de aula. Em 2021, lançaremos a
UCT Digital, plataforma de educação online que realizará a distribuição de conteúdo aos colaboradores
de forma remota, tornando o processo de aprendizagem mais acessível, dinâmico e atrativo.
46
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O lançamento trata-se de uma iniciativa de transformação digital, a
qual pode ser definida como o uso
da tecnologia para melhorar radicalmente a performance ou algum
processo das organizações, incluindo os métodos de aprendizagem. O
E-learning traz a flexibilidade, a
agilidade e a economia necessárias
para os colaboradores e para a empresa.
RETORNAR AO SUMÁRIO

... e produzindo conteúdo
interno.
Toda a produção da plataforma é
feita na Triunfo. Os conteúdos estão sendo desenvolvidos internamente com apoio dos outros setores. Desta forma, montamos trilhas
de aprendizagem, de acordo com
os determinados temas, e alinhamos com o setor ou colaborador
capacitado que irá multiplicar o conhecimento. O conteúdo ministrado será gravado e aplicado online
através dos computadores disponíveis na UCTLab. É válido lembrar
que o cérebro humano lembra informações importantes de maneira
muito mais eficaz com recursos visuais do que apenas textuais.
A UCTLab é o laboratório de informática da Universidade Corporativa Triunfo e conta com diversos computadores disponíveis para
que todos os colaboradores, mesmo os que não tem acesso pessoal à
internet ou equipamentos, possam
comparecer e realizar treinamentos online.

Foto da Marca - UCT Digital

Vídeo Aula - NR06
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NOVIDADE!

Palavra
do Leitor

I

naugurando mais uma seção na Triunfo Letter,
abrimos o espaço para te ouvir. Convidamos você,
leitor, a compartilhar comentários, complementos e opiniões sobre as matérias da edição anterior.
As participações serão publicadas na edição seguinte.
Desta forma, enriqueceremos nossa troca.

Como participar?
Envie um e-mail para
comunicacao@triunfologistica.com.br com o seguinte modelo de assunto: Palavra do Leitor - XXª Edição
Triunfo Letter - Seu nome.

A palavra
é sua!
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