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TRINO INVESTE NA VALORIZAÇÃO 
DA SEGURANÇA DO TRABALHO
No Grupo Trino, decidimos fazer o exer-
cício de alternar as funções dos nossos 
colaboradores para que vivenciem e 
valorizem as atividades dos colegas. No 
que diz respeito à segurança do trabalho 
o retorno tem sido incrível. 

Para Danilo Matos, Supervisor de Ope-
rações (Feira de Santana/BA), com mais 
de três anos de casa, assumir o papel de 
responsável pela segurança do trabalho 
o fez se comprometer ainda mais com a 
atividade. “Essa dinâmica traz a reflexão que 
existe uma pessoa (técnico em segurança do 

“O otimista é um tolo. O pessi-
mista, um chato. Bom mesmo 
é ser um realista esperançoso”  
 
Essa frase do grande mestre Ariano 
Suassuna, dramaturgo, romancista 
e idealizador do Movimento Armo-
rial e autor de obras como o Auto 
da Compadecida, exemplifica bem 
o momento que vivemos. Diante da 
pandemia – temos esperança de re-
verter este quadro o mais rápido pos-
sível – não podemos só analisar os 
cenários pelo lado pessimista e nem 
querer “tapar o sol com a peneira”, 
mas trabalhar com um pé na realida-
de e com a esperança de um futuro 
melhor. Juntos vamos vencer mais 
esta! Um mundo mais harmonioso.

Mensagem da Diretoria Mais Qualidade

Acessibilidade é nosso foco

“Saúde e Segurança”.

A acessibilidade é o direito garantido para que 
a pessoa com deficiência tenha uma vida de 
forma independente e exerça seus direitos de 
cidadania e de participação social. A constru-
ção de uma sociedade inclusiva passa tam-
bém pelo cuidado com as pessoas e como as 
empresas se comunicam.

No mundo corporativo, o uso do e-mail costu-
ma ser uma das principais ferramentas de co-
municação. Sendo assim, é indispensável que 
os e-mails possam ser formulados de forma in-
clusiva, onde todos possam compreender. En-
tão, como tornar os materiais acessíveis para 
pessoas com deficiência visual? Seguem algu-
mas dicas para você aplicar na sua empresa:  

1. Utilize fontes como Arial ou Calibri;

2. Use um tamanho de fonte maior, no míni-
mo 11;

3. Evite usar todas as letras maiúsculas e tex-
tos em itálico ou sublinhados de forma ex-
cessiva;

4. Priorize o uso de espaço maior (ou em bran-
co) entre as frases ou parágrafos;

5. Garanta que a cor não seja a única opção 
para identificar alguma informação, pois 
pessoas com daltonismo podem se sentir 
prejudicadas;

6. Use a ferramenta “Verificar Acessibilidade”, 
pois ela fornece dados sobre se o texto está 
ou não acessível, sinaliza as oportunidades 
e recomenda ações para garantir melhor a 
compreensão de todos;

7. Existem programas que provêm acessi-
bilidade, como os leitores de telas para 
deficientes visuais, teclados virtuais para 
pessoas com deficiência motora ou com 
dificuldades de coordenação motora e sin-
tetizadores de voz para pessoas com pro-
blemas de fala. 

RH com Você

Zelamos pelas pessoas. A saúde e se-
gurança de todos não serão compro-
metidas. Para a Trino, a vida e a in-
tegridade dos seus colaboradores, 
visitantes, clientes e fornecedores 
são prioridades em relação a qual-
quer outro objetivo e os líderes de-
vem tratar com seriedade e urgência 
essas preocupações.

Nada melhor do que comemorar o Dia da Mulher com elas 
que são tão importantes para nossa empresa.

Nosso Codigo de Ética

trabalho) importante para garantir que nós 
colaboradores possamos trabalhar sempre 
em um ambiente seguro. Ele cuida, cumpre 
e faz cumprir tudo que é estabelecido pelas 
Normas de procedimentos”.  

“Foi muito importante entender como melhor 
orientar a operação a fazer o correto sem 
improvisos e agindo sempre como dono do 
negócio”, ressalta, Elmo Santos, Supervi-
sor de Operações (Simões Filho/BA), que 
também participou do exercício.



Com objetivo de buscar a melhoria constan-
te nos processos, o Grupo Trino está inves-
tindo em sistemas que ajudam na prestação 
de um serviço mais especializado e assertivo 
para seu cliente. Recentemente, foi implan-
tado o novo sistema WMS que utiliza a tec-
nologia aplicada aos drones para uma ges-
tão de estoque e almoxarifado nos nossos 
galpões (já falado em edições anteriores).   
 
No que diz respeito à área de atendimento 
ao cliente, o sistema CRM vem ajudando no 
trabalho de gestão de contratos e relacio-
namento com nossos clientes. Outro siste-
ma que não poderíamos deixar de falar é o 
ERP, que apoia todas as áreas administrati-
vas de nossa empresa. 

Por último, estamos em fase de implan-
tação (deve acontecer até abril/21) das 
ferramentas colaborativas da Microsoft. 
Com essa novidade, a nossa expectativa é 
otimizar ainda mais a integração entre os 
colaboradores e termos mais agilidade na 
execução das nossas tarefas.

“Nosso foco é sempre trabalhar com seguran-
ça em nossos processos de gestão da infor-
mação e em conformidade com a LGPD. Com 
isso, temos mais ganhos na confiabilidade 
das informações e na produtividade dos nos-
sos projetos.Isso tudo ajuda na formação de 
uma equipe ainda mais completa de colabo-
radores”, ressalta Claudia Dowsley, gerente 
de Operações do Grupo Trino.

Sistemas integrados ajudam na 
melhoria do serviço

Prata da casa

Valorizando quem faz parte 
do Grupo Trino

Em um mundo cada vez mais VUCA (volátil, 
incerto, complexo e ambíguo), o que nos 
sobra são informações as quais devemos 
considerar. Nesse contexto, focar tornou-se 
uma ação extremamente difícil.

Para nos auxiliar nesse cenário, aplicar o 
velho jargão “menos é mais” faz bastante 
sentido. O estilo de vida minimalista propõe 
uma forma de viver com mais propósito e 
menos coisas materiais. Quando descobri-
mos ou definimos o nosso propósito, fica 
fácil escolhermos o que é essencial em nos-
sa vida e eliminarmos todo o resto que não 
nos agrega valor ou não potencializa a nossa 
felicidade. 

Opinião

Assim, venho propor uma reflexão a você: 
Qual é o propósito do seu trabalho? Quais 
das atividades que você realiza contribuem 
para o alcance desse propósito? O que você 
pode fazer para eliminar as atividades que 
não contribuem para o seu resultado posi-
tivo?

Pense e planeje a sua mudança! Certamen-
te, você se sentirá mais leve e produtivo. Se 
você se esforçar os reconhecimentos chega-
rão.

Espero ter contribuído com você!

Propósito no trabalho
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Há 15 anos trabalhando no Grupo Trino, 
Jair Antônio da Silva, 45 anos, é mesmo um 
exemplo para todos aqueles colaboradores 
que acompanharam sua trajetória. Come-
çou sua história na empresa como Auxiliar 
de Logística Variável e hoje atua como En-
carregado Sênior. O colaborador sabe da 
importância de aprender com os exemplos 
que estão ao seu redor. “Pelas empresas 
que passei aprendi muitas coisas que até hoje 
carrego comigo. Uma delas é saber tratar as 
pessoas”, ressalta Jair. “Ter o nome Trino no 
peito é motivo de felicidade, mas mesmo com o 
reconhecimento não devemos nos acomodar. 
Minha meta é continuar me capacitando para 
poder prestar um serviço de excelência aos 
nossos clientes”, finaliza o nosso mais novo 
Prata da Casa. Para indicar o nosso próximo 

Foco na meta!

Cláudia Dowsley – Contadora pela UFPE com 
Especialização em Gestão Empresarial pela FGV, 
Graduanda em Psicologia pela UniFBV, Líder HD 
pelo Instituto Brasileiro de Liderança e gerente de 
Operações do Gripo Trino.

“Prata da Casa” é necessário enviar até o dia 
15 de Julho sua indicação através do e-mail 
boletim.informativo@grupotrino.com.br 
ou pelo Whatsapp (81) 3243.8502. Participe 
indicando um colega ou até mesmo o seu 
nome!


