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SALAS INTELIGENTES

N O S S A

I N F R A - E S T R U T U R A

Recepções individuais / Salas de observação / Segurança
24h / Isolamento acústico.
T E C N O L O G I A

D I S P O N Í V E L

Tradução simultânea / Transmissão via streaming /
Gravação em HD, DVD, CD e áudio visual / TVs de LCD,
DVD e data-show.
L O C A L I Z A Ç Ã O

Ao lado do Shopping RioMar / Amplo estacionamento /
Perto de ponto de táxi, ônibus e de serviços de utilidades
variadas / Acesso viário rápido e fácil (pela Via Mangue e
ponte do Pina).

MAIS QUALIDADE

A utilização do celular no trabalho
de forma desregrada expõe os
colaboradores a acidentes de
trabalho devido a desatenção
natural do uso, atrapalhando no
rendimento, fazendo com que
diminua a produtividade e,
consequentemente, a qualidade
dos serviços prestados pelo Grupo
Trino. Por esse motivo, o Grupo
Trino lançou a campanha “O uso consciente do celular no
ambiente de trabalho”. A ideia foi de orientar os colaboradores
sobre o momento certo de usar o aparelho no ambiente de
trabalho. “Não proibimos ninguém, mas orientamos todos os
colaboradores apresentando algumas normas para utilizar o
celular de forma consciente”, afirma o coordenador da campanha,
Wilson Leite. Ainda segundo ele “percebemos que o feedback dos
nossos colaboradores foi muito positivo, pois tivemos uma
aceitabilidade em massa”.

http://blog.educacao.mg.gov.br

Superar expectativas é o objetivo de atuação do Grupo
Trino! Com a mesma excelência nos serviços, o Grupo
amplia suas atividades com locação de salas de reunião.
Trata-se de um ambiente moderno, confortável, seguro
e equipado com alta tecnologia, pronto para receber
empresas de pesquisas de mercado e interessadas em
salas de reunião adaptáveis.

O GRUPO TRINO

REDE DE HIDRANTES – TRINO FRIO
Conhecer a capacidade de um sistema de água é tão
importante quanto conhecer o estado de conservação dos
equipamentos disponíveis para combater o incêndio. Esses
conhecimentos são essenciais para traçar os planos preventivos
do Grupo Trino e salvaguardar vidas. Além disso, atende ao
disposto na NR 23 e NBR 13.714.
A Trino Frio realiza esse trabalho com muita responsabilidade.
Possui uma equipe de brigadistas comprometida, que segue um
cronograma mensal de testes de funcionamento da rede de
hidrantes e conservação de mangueiras. Também faz
simulações sistemáticas para evacuação de área de todos os
seus colaboradores e clientes.

Foto: Shirleide Oliveira.

Auditorias do sistema de Qualidade da Trino Frio (1° semestre/2016).

Equipe no Ponto de Encontro após simulação de evacuação de área.

A Trino Frio passa por constantes auditorias realizadas pelos seus clientes,
cujo objetivo é a verificação da eficácia dos processos diários e adequação
do sistema da Qualidade com os produtos, clientes e colaboradores. Na
tabela acima são indicados os excelentes resultados das auditorias
realizadas no primeiro semestre de 2016.
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OPINIÃO
Daniel Brasil é C.E.O. (Chief Executive Officer) na Hive.log, empresa que atua há mais de 7 anos propondo soluções no segmento
logístico nacional. É parceiro do Grupo Trino há mais de 5 anos desenvolvendo soluções para o uso de radiofrequência e sistema WMS
aplicados nas operações logísticas.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA
Sabemos que uma atividade logística de bom desempenho
é aquela que conta com um fluxo de informações ágil e, ao
mesmo tempo, simplificado. Para tomar boas decisões, o
gestor de logística de hoje em dia precisa essencialmente
estar bem informado. A transferência, gerenciamento e
armazenamento de dados precisam ser tão eficazes quanto
a prestação de serviço propriamente dita.
No cenário atual, o uso da Tecnologia da Informação tem
se mostrado forte aliado das empresas e fator
determinante no sucesso ou fracasso de uma operação
logística. O controle das atividades, da competitividade no
mercado e da redução de custos da empresa é um trabalho
que somente a tecnologia junto à promoção da
automatização de processos consegue realizar. Esse
trabalho envolve a implantação de um bom sistema de
gerenciamento das operações, de emissão dos documentos
fiscais, do rastreamento de entregas, além de interfaces

com cálculos automáticos de fretes e soluções no
intercâmbio diário de documentos entre transportadoras e
clientes.
Outro ponto importante é o aperfeiçoamento das atividades
que engloba o fluxo de materiais e informações dentro do
processo de armazenagem. Essas atividades incluem o
recebimento, inspeção, endereçamento, estocagem,
separação, embalagens, carregamento, expedição, emissão
dos documentos, inventário, entre outros. O propósito do
aperfeiçoamento consiste em maximizar recursos e
minimizar desperdícios de mão de obra e tempo.
A integração de cadeias produtivas para atender o cliente
final configura o maior objetivo de se realizar a aplicação da
TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), mas é
importante salientar que esse sucesso operacional só ocorre
se for pautado em um amadurecimento empresarial com
preços justos, prazos e treinamento de equipe.

FOCO NA META
O gerenciamento do estoque de forma eficiente é fundamental
para a sobrevivência das organizações. O segredo do sucesso
dos inventários do Grupo Trino na acuracidade dos estoques é a
rotina diária de inventários rotativos. Esse método dá maior
estabilidade para análise e aplicação de ajustes, identifica
oportunidades e reduz os erros operacionais com uma equipe
mais especializada. Segundo Silvaneide Bispo, coordenadora de
logística, “a nossa rotina operacional permite um planejamento
e resultado mais confiável nos inventários periódicos, reduzindo
o nosso tempo de análise e, consequentemente, ganhamos
em produtividade”. No gráfico abaixo, está
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realizados na Trino Frio, no primeiro semestre de 2016.
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HISTÓRIAS DE PERNAMBUCO

A expressão “Casa
Forte” é proveniente
do conflito ocorrido
entre pernambucanos
e holandeses, em 17
de agosto de 1645.
Essas denominações
deram origem aos
nomes do bairro e da Praça de Casa Forte (Foto: www.recife.pe.gov.br).
principal avenida que o corta. A sua principal praça,
criada em 1934 e idealizada pelo artista plástico
Roberto Burle Marx (1909-1994), renomado
internacionalmente ao exercer a profissão de
arquiteto-paisagista, foi um dos primeiros jardins
públicos criados no Brasil. Em 2015, a praça de Casa
Forte foi elevada para categoria de Jardins
Históricos, sendo legalmente reconhecida pelos
seus valores botânicos, paisagísticos e históricocultural. Esse título garante a preservação dos
traços originais da praça e faz com que a população
pernambucana não perca o tão antigo, famoso e
histórico logradouro público.

MENSAGEM DA DIRETORIA
“Planejar não é acertar o que vai acontecer, e sim
estar preparado para o que quer que aconteça”.
(autor desconhecido)

