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GRUPO TRINO PASSA A 
ATUAR EM MINAS GERAIS 

Mais Qualidade

Programa OPA destacou técnico 
de segurança do trabalho do 
Grupo Trino

Você já ouviu falar na Síndrome 
do Esgotamento no Trabalho ou 
Síndrome de Burnout? 

O programa Observar, Pensar e Agir 
(OPA) da PepsiCo, trouxe mais um des-
taque para o Grupo Trino. O técnico em 
Segurança do Trabalho Niercio Caval-
canti foi o primeiro lugar no ranking do 
OPA que como objetivo a fi scalização 
nos desvios de segurança, saúde e meio 
ambiente. 

Niercio explicou como obteve sucesso 
e conseguiu fi car, durante cinco meses, 
em primeiro lugar no ranking de técnicos 
nessa área com a utilização das ferra-
mentas da OPA. “Como eu tinha acesso a 
todas as áreas da empresa, eu identifi ca-
va os riscos, registrava todos eles e bus-
cava meios para resolvê-los, aproveitan-
do a minha atividade como técnico em 
Segurança do Trabalho “.

O Grupo Trino, empresa pernam-
bucana com mais de 30 anos de 
atuação na área de terceirização 
e logística, comemora o fecha-
mento do contrato para serviço 
de recebimento de produtos e eti-
quetagem com a Drogaria Araujo, 
no Centro e Distribuição locali-
zado em Contagem (MG). A rede 
possui hoje mais de 300 lojas. 

A Drogaria Araujo está entre as 
cinco maiores redes de farmácia 

do Brasil. Presente em mais 
38 cidades do estado de Mi-
nas Gerais, foi fundada em 
1906 e possui atualmente um 
faturamento anual na ordem de 
R$ 2 bilhões, segundo dados da 
Associação Brasileira de Farmá-
cias (Abrafarma). A rede atende 
70 milhões de clientes por ano. 
Pelo Drogatel Araujo, App Araujo 
e araujo.com, são feitas mais de 
100 mil entregas mensais.

RH com você

Trabalhadores que apresentam mudan-
ças de comportamento, tornando-se mais 
agressivos, irritadiços, com esgotamento fí-
sico e emocional, podem estar sofrendo de 
Síndrome de Burnout. Isso ocorre quando o 
trabalho passa a ser uma ameaça ao bem- 
estar do trabalhador e ao seu organismo 
que, como forma de auto proteção, respon-
de com diversos sintomas físicos, cognitivos 
e comportamentais. 

Entre os sintomas físicos podem estar dores 
de cabeça, musculares e estomacais. Já en-
tre os sintomas cognitivos e comportamen-
tais é comum observar irritação, falta de 
concentração, pessimismo, faltas ao traba-
lho e abuso de drogas. Então, fi que atento a 
qualquer alteração em seu comportamento 
e de quem você convive. Cuide de sua saúde 
física e mental e procure sempre ajuda pro-
fi ssional quando achar necessário.

Prata da casa

O escolhido do Prata da Casa desta edição 
do nosso Boletim Informativo é Washington 
de Assis Pereira, 36 anos, que atua como lí-
der na operação da Trino Frio no Cabo de 
Santo Agostinho (PE). “Foi emocionante 
quando recebi a notícia, ser reconhecido é 
uma forma de renovar a nossa vontade de 
fazer sempre o melhor possível para a em-
presa”, disse Washington, sem esconder a 
felicidade com a escolha do seu nome. 

Seu primeiro contato com a empresa foi em 
2011, quando trabalhava em uma operação 
que tinha a atuação do Grupo Trino. Um 
ano depois, Washington recebeu o convite 
para integrar o time. “Tenho muito orgulho 
em trabalhar nesta empresa, aqui tenho 
sempre pessoas do meu lado que me aju-
dam a crescer”, fi naliza o Prata da Casa. 



Em 2021, o Grupo Trino iniciou mais uma 
parceria de peso! Desta vez foi com uma 
empresa de tecnologia que já está ins-
talada em mais de 50 países e que tem 
como objetivo proporcionar aos seus 
clientes o melhor planejamento logísti-
co e gestão de estoque. Com a aplicação 
desta tecnologia, o Grupo Trino garante o 
agendamento de veículos de forma bem 
estruturado e organizado nas agendas de 
recebimento (descarregamento dos veí-
culos) nas operações da drogaria araujo 
(MG). Os agendamentos feitos por essa 
sistemática proporcionam uma melhor 
produtividade e planejamento de com-
pras e prioridades do cliente, mitigando 
o risco de ruptura em suas lojas. Desta 
forma, cada fornecedor consegue infor-
mar a quantidade de sku’s e volumes que 
serão entregues dentro de uma janela 
de operação pré-estabelecida. Saiba os 
principais ganhos: 

Sistema garante mais agilidade 
na operação 

Inclusão e Diversidade 

O mundo nunca precisou tanto de in-
formação e comunicação como nos dias 
atuais. É com essas ferramentas que 
podemos ajudar as pessoas neste novo 
cenário que demanda adaptação rápida 
e constante. O momento é desafi ador e 
uma oportunidade para a comunicação 
comprovar o seu valor, sendo peça-chave 
para superarmos esta crise.  

Trabalhar uma comunicação focada na 
proteção, cuidado, capacitação, saúde 
mental, valorização do colaborador e sua 
família, é um caminho de sucesso para 
muitas empresas.  

A ideia é que a comunicação sempre bus-
que atuar com transparência e agilidade, 

Opinião

passando informações importantes de 
prevenção para os colaboradores e os 
informando dos passos da organização 
nesse momento que vivemos.  

Nilton Lemos – Jornalista e sócio da Voz 
comunicação

Importância da comunicação no mundo atual 
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Foco na meta!

Estamos cada vez mais tentando estru-
turar o nosso processo de comunicação 
dentro da empresa e, para isso, a fi gura 
do seu líder de setor, assim como cola-
boradores do Recursos Humanos, são 
peças muito importantes deste proces-
so. Saiba sempre que essas pessoas são 
responsáveis, possuem autonomia e são 
habilitadas para tirar suas dúvidas sobre 
as situações vivenciadas no trabalho e 
também, esclarecer pontos do nosso có-
digo de conduta. Fique atento!

Mensagem da Diretoria

Em julho, está marcado para acontecer o lan-
çamento do Comitê de Diversidade e Inclu-
são (D&I) do Grupo Trino. Segundo Cláudia 
Dowsley, gerente de Negócios da organiza-
ção, o desafi o para o primeiro ano de vida do 
Comitê é incorporar os conceitos de diversi-
dade e inclusão em nossa matriz, fi liais e de-
mais operações, além de levantarmos dados 
mais precisos acerca do nosso quadro de 
colaboradores através de uma pesquisa ins-
titucional. ”Com esse movimento, buscamos 

Voz da Trino

a criação de um ambiente de trabalho onde 
todos possamos conviver em harmonia e em 
que todas as pessoas tenham oportunidades 
equitativas de desenvolvimento profi ssional. 
Para que isso ocorra, faremos uso de políticas 
inclusivas”, explica. O Comitê D&I irá atuar 
na inclusão da pessoa negra e indígena, das 
mulheres, das pessoas com defi ciência e das 
pessoas agrupadas sobre a sigla LGBTQI+.


