BOLETIM INFORMATIVO - GRUPO TRINO
Ano II – n° 05 – maio/junho, 2016.

IV ENCONTRO DE LIDERANÇAS – GRUPO TRINO – 2016

Diretoria – Grupo Trino.
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Em um evento realizado em março no Recife Praia Hotel, em Boa Viagem, estiveram
reunidos todas as lideranças do Grupo Trino com o objetivo de promover uma maior
integração entre os gestores. Foram debatidos temas relacionados a retenção de
talentos, características da liderança e assédio moral. Houve o lançamento do concurso
de lideranças, com o objetivo de estimular o potencial dos colaboradores por meio de
projetos que visam reduzir desperdícios, melhorar a qualidade e aumentar a
produtividade de suas operações. Também ocorreu o lançamento do tema anual da
Segurança do Trabalho “O uso consciente do celular no ambiente de trabalho”, onde foi IV Encontro de Lideranças – Grupo Trino
apresentado o Regulamento Interno para ser desenvolvido com todos os colaboradores do Grupo Trino ao longo do ano
de 2016. Segundo Edla Couto, fundadora e diretora do Grupo Trino, “Como menciona a nossa Missão, a valorização dos
nossos Recursos Humanos, que é o nosso maior capital, será sempre uma das prioridade em nossos projetos para
garantirmos a preservação da integridade do nosso time.”

Equipe organizadora – Grupo Trino.

Palestra de fechamento do evento.

TRINO NOTÍCIAS
A TRINO FRIO REALIZA PROJETOS cidade adotando ações de melhorias e
SOCIAIS em parceria com a Prefeitura do Cabo de conservação do Hospital Infantil Dr. Adailton C.
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AB. Conserto e instalação de novos equipamentos de ar condicionados.
CD. Capinação da área externa (antes e depois).

Fotos: Sebastião Guilherme.

Santo Agostinho.
Com o objetivo de proporcionar melhorias na saúde
pública da população do Cabo de Santo Agostinho,
estimada em 200.546 habitantes (IBGE, 2015)1, a Trino
Frio mantém desde 2014 convênio com a Prefeitura da

de Alencar, localizado na Rodovia BR-101, Km 34
– Centro.
Essas ações visam manter as condições de
operação desta Unidade de Saúde e garantir o
conforto das crianças que estão em
atendimento, dos seus responsáveis e de toda
equipe médica e administrativa.
Conforme o Coordenador de Manutenção,
responsável pela execução do projeto, Sebastião
Guilherme, trabalhar em projetos sociais que
envolvem a qualidade de vida e a saúde da
população foi e está sendo uma experiência
muito gratificante como pessoa e profissional.
1IBGE,

2015. Disponível em:
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=260290>.
Acesso em: 24/02/2016.
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OPINIÃO
Gerson Barros é diretor de logística, graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Logística e líder coach.

VANTAGENS DA CONTRATAÇÃO DO OPERADOR LOGÍSTICO PARA
ARMAZENAGEM DE MATERIAIS
No cenário do mundo globalizado e com o aumento da
competitividade, as empresas precisam concentrar mais
esforços no “core business”. Por isso, o operador logístico
tornou-se uma oportunidade competitiva devido ao seu
“know-how”, o que proporciona ao seu cliente qualidade
na prestação do serviço, redução e controle dos custos
logísticos e utilização das ferramentas de gestão (ERP,
WMS, indicadores de desempenho).
De acordo com a ABOL (Associação Brasileira de
Operadores Logísticos), o país possui 159 empresas deste
segmento, sendo um setor estratégico para a economia
atual, que deverá investir R$ 608,2 milhões nos próximos
três anos. Isso coloca os operadores logísticos no mesmo
patamar das grandes indústrias, como a têxtil e a de
fabricação de caminhões e ônibus. Com o crescimento do
setor imobiliário, o condomínio logístico tem se tornado

muito comum para a instalação de novos operadores que,
por sua vez, buscam cada vez mais se especializar na cadeia
logística através de tecnologia, especialização de mão-deobra e melhoria contínua nos processos. O
compartilhamento de atividades comuns junto à
incorporadora imobiliária, como os serviços de portaria,
segurança, refeitório, gestão administrativa e predial, é um
fator de grande vantagem para os clientes por reduzir os
seus custos operacionais.
Por outro lado, as empresas precisam tomar alguns
cuidados na escolha e contratação de operadores logísticos,
para não absorver prejuízos financeiros com avarias no
estoque, devoluções por erros na expedição, atraso na
liberação de veículos,
divergência no inventário e,
consequentemente, queda no nível de serviço, levando até
a perda de clientes. Por isso, escolha seu parceiro correto!!!

DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES

HISTÓRIAS DE PERNAMBUCO

Central de
Atendimento

Foto: Raldilze Bezerra.

O dia 08 de março é oficialmente celebrado o Dia Internacional das
Mulheres. Dizem que o dia das mulheres são os 365 dias do ano, e isso é
verdade! Sempre é um bom momento para homenageá-las. A sua força e
determinação mescladas com a delicadeza e sensibilidade fazem das
mulheres pessoas muito especiais. O Grupo Trino promoveu nesse dia
uma homenagem para todas as
mulheres da empresa, onde colegas
de
trabalho
realizaram
depoimentos sobre elas, além de
ter ocorrido palestras, workshop de
maquiagem e entrega de brindes.
Mulheres da Trino Frio.
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PRATA DA CASA
Suyin foi uma das primeiras
funcionárias da família Trino. Com
muita habilidade e competência,
Suyin Uchoa
evoluiu em diversas áreas, como o
administrativo e operacional. Hoje Suyin é diretoria
do Grupo. Segundo ela “quando penso que cheguei
no meu limite, descubro que tenho forças para ir
além”.

MENSAGEM DA DIRETORIA

“Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você
vê quando desvia os olhos de sua meta”. (Henry Ford)

Porto de Galinhas é conhecida como a
praia do nordeste brasileiro. Sua fama se
deve às belezas naturais, com piscinas de
águas claras e mornas formadas entre
corais, estuários, mangues, areia branca e
coqueirais.
Originalmente, a praia era conhecida por
Porto Rico devido ao Pau-Brasil, que era o
principal produto comercializado para a
Europa durante os séculos XVI e XVII.
Após a extinção da escravidão do Brasil
com a Lei Áurea decretada pela Princesa
Isabel (1888), Porto de Galinhas se tornou
um ponto clandestino de venda de
escravos. Os traficantes escondiam os
escravos nos porões dos navios embaixo
de engradados de galinhas d'angola.
Assim que os navios aportavam era
anunciada a chegada de galinhas d'angola,
mas na verdade era para alertar a
chegada de escravos para os grandes
proprietários de terras. Desde então o
lugar ficou conhecido como Porto de
Galinhas.

