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RUDINEI FRANCO NUNES, operador de guincho da Rio Guaíba
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Capítulo 2 • A triunfo

Gestão
social
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O respeito ao ser humano, um dos 
valores essenciais da Triunfo, 
ganhou ainda mais força em 
2014, com a atualização da Polí-

tica Triunfo de Sustentabilidade. Em suas 
diretrizes, o documento – disponível na 
íntegra na página 5 – reforça o compro-
misso da Companhia em se relacionar de 
forma responsável com seus diferentes 
públicos, especialmente profissionais, 
clientes, usuários e comunidade.

Relações
de respeito

PROFISSIONAIS
Ao final de 2014, as empresas Triunfo 
empregavam, de forma direta, 4.369  pro-
fissionais – entre contratados, estagiários 
e aprendizes –, um total cerca de 37,8% 
superior ao quadro funcional registrado 
no ano anterior. O aumento significativo 
no número de profissionais se deve, 
principalmente, à entrada em operação 
da Triunfo Concebra (saiba mais sobre a 
empresa na página 26). Responsáveis por 
garantir a qualidade dos serviços presta-
dos pela Companhia, bem como o alcance 
dos demais objetivos corporativos, essas 
pessoas são foco constante de atenção da 
Triunfo, que busca promover o desenvol-
vimento de competências e um ambiente 
de trabalho pautado por igualdade de 
oportunidades, respeito à diversidade e 
promoção da saúde e da segurança.

GRI • G4-10

O Código de Conduta, compartilhado com 
todos os profissionais desde o momento 
da admissão, indica o compromisso da 
Companhia em estabelecer relações sem 
preconceito de etnia, cor, religião, preferên-
cia sexual, opção político-partidária, idade, 
status social, restrições físicas e quaisquer 
outras formas de discriminação.

Nas relações de trabalho estabelecidas 
pelas empresas Triunfo, prevalece 
o respeito aos direitos humanos e 
à igualdade de todos perante a lei, 
compromisso reforçado pela adesão ao 
Pacto Global, que preconiza a elimi-
nação de todas as formas de trabalho 
forçado ou compulsório, a abolição do 

trabalho infantil e da discriminação no 
emprego. 

Confira na página a seguir os princi-
pais indicadores relativos ao quadro 
funcional das empresas Triunfo ao longo 
de 2014.  

1.384
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1.357

523

413

117
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Mulheres

3.154

1.215

TOTAL 4.369

Profissionais próprios, por região - 2014
GRI • G4-10
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293
(94,8%)

Profissionais Triunfo, por gênero e faixa etária
GRI • G4-10

872
(73,3%)

410
(77,8%)

14
(58,3%)

EMPRESA HOMENS MulHERES

Até 30 30-50 Mais de 50 Total Até 30 30-50 Mais de 50 Total

Aeroportos Brasil 

Viracopos
187 521 164

872

(73,3%)
122 171 24

317

(26,7%)

Concer 67 103 18
188

(47,1%)
96 108 7

211

(52,9%)

Portonave 359 458 18
835

(83%)
105 65 1

171

(17%)

Rio Bonito 51 180 62
293

(94,8%)
8 5 3

16

(5,2%)

Rio Guaíba 52 82 20
154

(96,2%)
6 0 0

6

(3,8%)

Rio Tibagi 43 81 35
159

(92,4%)
2 11 0

13

(7,6%)

Triunfo Concebra 148 230 32
410

(77,8%)
41 72 4

117

(22,2%)

Triunfo Concepa 44 55 11
110

(34%)
118 95 1

214

(66%)

Triunfo Econorte 22 45 11
78

(42,2%)
42 60 5

107

(57,8%)

Triunfo Rio Canoas ND ND ND
14

(58,3%)
ND ND ND

10

(41,7%)

Triunfo Rio Verde ND ND ND
10

(83,3%)
ND ND ND

2

(16,7%)

Triunfo Participações e 
Investimentos

6 19 6
31

(50%)
14 15 2

31

 (50%)

Total registrado por 
faixa etária

979 1.774 377 3.154 554 602 47 1.215

TOTAL regisTrAdO 3.154 1.215

Mulheres: 27,8%

Homens: 72,2%
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Cerca de 70% do quadro funcional da 
Triunfo é formado por homens, uma 
predominância que se reflete na alta 
gestão. No Conselho de Administração 
da Triunfo Participações e Investimen-
tos, órgão máximo deliberativo da Com-
panhia, todos os membros são homens. 
Nas empresas Triunfo que mantêm 
Conselhos de Administração próprios, a 
predominância também é masculina, de 
modo que apenas a Concer possuía, ao 
final de 2014, uma mulher entre seus 
conselheiros (o equivalente a 0,02% 
do total de conselheiros). Dos 34 dire-
tores das empresas Triunfo, três são 
mulheres (o que corresponde a 8,82%). 
Focada na promoção da diversidade, a 
Triunfo tem na igualdade de oportuni-
dades uma diretriz cada vez mais sólida 
de gestão de pessoas.

GRI • G4-LA12

Escolaridade dos profissionais Triunfo - 2014

EMPRESA NívEl SuPERIOR ENSINO FuNdAMENtAl E/Ou MédIO

Homens Mulheres Homens Mulheres
Aeroportos Brasil 

Viracopos
197 118 675 199

Concer 13 22 175 189

Portonave 123 64 712 107

Rio Bonito 6 4 287 12

Rio Guaíba 3 1 151 5

Rio Tibagi 8 1 151 12

Triunfo Concebra 40 16 370 101

Triunfo Concepa 15 9 95 205

Triunfo Econorte 19 7 59 100

Triunfo Rio Canoas 6 7 8 3

Triunfo Rio Verde 9 2 1 -

Triunfo Participações 
e Investimentos 

24 23 7 8

TOTAL 737 3.632
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Admissões e demissões, por faixa etária
GRI • G4-LA1

EMPRESA AdMISSõES dEMISSõES

Até 30 30-50 Mais de 50 Total Até 30 30-50 Mais de 50 Total

Aeroportos Brasil Viracopos 147 335 115 597 17 45 11 73

Concer 79 67 5 151 69 80 3 152

Portonave 127 73 2 202 78 76 4 158

Rio Bonito 52 86 13 151 61 72 16 149

Rio Guaíba ND ND ND 56 ND ND ND 54

Rio Tibagi 24 18 2 44 14 18 2 34

Triunfo Concebra 257 374 40 671 50 82 12 144

Triunfo Concepa 130 76 1 207 103 95 2 200

Triunfo Econorte 12 18 0 30 16 16 2 34

Triunfo Rio Canoas ND ND ND ND ND ND ND ND

Triunfo Rio Verde ND ND ND ND ND ND ND ND

Triunfo Participações e 
Investimentos

12 12 4 28 2 4 0 6

TOTAL regisTrAdO 2.137 1.004

Admissões e demissões, por gênero
GRI • G4-LA1

EMPRESA AdMISSõES dEMISSõES

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Aeroportos Brasil Viracopos 509 88 597 54 19 73

Concer 81 70 151 73 79 152

Portonave 169 33 202 123 35 158

Rio Bonito 147 4 151 148 1 149

Rio Guaíba 51 5 56 48 6 54

Rio Tibagi 43 1 44 33 1 34

Triunfo Concebra 528 143 671 118 26 144

Triunfo Concepa 40 167 207 40 160 200

Triunfo Econorte 7 23 30 13 21 34

Triunfo Rio Canoas ND ND ND ND ND ND

Triunfo Rio Verde ND ND ND ND ND ND

Triunfo Participações e 
Investimentos

15 13 28 4 2 6

TOTAL regisTrAdO 1.590 547 2.137 654 350 1.004
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Remuneração e benefícios

As empresas Triunfo remuneram seus 
profi ssionais de acordo com categorias 
funcionais, que variam conforme o setor 
de atuação e a região onde os negócios 
estão inseridos.Todos os contratados 
têm direito a uma série de benefícios, 
também adequados ao perfi l de cada 
unidade operacional, conforme apresen-
tado a seguir1.

Auxílio-creche

Aeroportos Brasil Viracopos
Portonave
Rio Guaíba
Triunfo Concepa
Triunfo Econorte

Benefícios adicionais2

GRI • G4-LA2

Part. nos lucros e resultados (PLR)

Vale-refeição

1 Em relação a estagiários e aprendizes, cada empresa Triunfo tem uma política específi ca de concessão de benefícios a essas categorias.

2 A Aeroportos Brasil Viracopos oferece, adicionalmente, reembolso de material escolar, licenças maternidade e paternidade estendidas e 
auxílio por fi lho especial. A Portonave possui refeitório na empresa.

Aeroportos Brasil Viracopos
Portonave
Rio Bonito
Triunfo Concepa
Triunfo Econorte
Triunfo Rio Canoas
Triunfo Rio Verde
Triunfo Participações e Investimentos

Aeroportos Brasil Viracopos
Concer
Triunfo Concebra
Triunfo Concepa
Triunfo Rio Canoas
Triunfo Rio Verde
Triunfo Participações e Investimentos

Vale-alimentação

Aeroportos Brasil Viracopos
Concer
Rio Bonito
Rio Guaíba
Rio Tibagi
Triunfo Concepa
Triunfo Econorte

Transporte fretado

Aeroportos Brasil Viracopos
Concer
Rio Bonito
Triunfo Concebra
Triunfo Concepa
Triunfo Econorte

Incentivo à formação continuada

Aeroportos Brasil Viracopos
Portonave
Triunfo Concepa
Triunfo Econorte
Triunfo Participações e Investimentos

Todas as empresas Triunfo oferecem assistência médica, assistência 
odontológica, auxílio funeral, cobertura para incapacidade/invalidez, 
previdência privada, seguro de vida em grupo e vale transporte.

GRI • G4-LA2
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Desde 2012, a Companhia oferece a seus 
profissionais um plano de previdência 
complementar, denominado Triunfo 
Prev, válido para profissionais de todas 
as empresas Triunfo, com exceção de 
Portonave e Aeroportos Brasil Viraco-
pos, que possuem seus próprios planos. 
Conforme o regulamento do Triunfo Prev, 
o profissional contribui com um valor que 
varia entre 1% e 6% de seu salário-base e 
a contrapartida da Companhia é de 100% 
desse valor. São permitidas contribuições 
adicionais por parte do profissional, porém 

sem contrapartida da Triunfo. Em 2014, 
as contribuições das empresas Triunfo ao 
plano totalizaram R$ 2,5 milhões, enquan-
to os profissionais contribuíram com 
R$ 3 milhões. Ao final do ano, o Triunfo 
Prev contabilizava 925 participantes 
ativos. A contribuição da Portonave 
atingiu R$ 1,44 milhão, contra R$ 745 mil 
dos colaboradores. Na Aeroportos Brasil 
Viracopos a contribuição da empresa foi 
de R$ 891,4 mil, enquanto a dos profissio-
nais foi de R$ 1,52 milhão. 

GRI • G4-EC3

Todos os profissionais Triunfo têm direito 
a licenças de maternidade e paterni-
dade. A licença-maternidade, confor-
me prevê a legislação, é concedida 
pelo período de 120 dias, enquanto a 
licença-paternidade é de cinco dias. Na 
Portonave a licença-maternidade pode 
ser estendida em até 60 dias além do 
que determina a lei. Na Aeroportos Bra-
sil Viracopos esse benefício também é 
concedido às profissionais, e os homens 
usufruem de três dias adicionais de 
licença-paternidade. 

Licenças maternidade e paternidade - 2014
GRI • G4-LA3

3 Rio Guaíba, Triunfo Rio Verde e Triunfo Participações e Investimentos não tiveram licenças concedidas em 2013. 

4Na Aeroportos Brasil Viracopos, um homem e uma mulher que saíram em licença em 2014 tinham retorno previsto para 2015.

5 Na Concer, duas profissionais que saíram em licença-maternidade em 2014 tinham retorno previsto para 2015.

6 Na Portonave, duas profissionais que saíram em licença-maternidade em 2014 tinham retorno previsto para 2015.

7 A Triunfo Concebra ainda não havia completado 12 meses de operação ao final de 2014.

8 Entre as profissionais que usufruíram de licença-maternidade na Triunfo Econorte em 2014, uma tinha retorno previsto para 2015. 

EMPRESA PROFISSIONAIS quE 
uSuFRuíRAM dA lICENçA

tAXA dE REtORNO 
APÓS lICENçA

tAXA dE RENtENçÃO 
APÓS lICENçA 

(12 MESES)3

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Aeroportos Brasil 

Viracopos4
19 6 100% 100% 100% 50%

Concer 8 65 100% 100% 80% 42%

Portonave 39 66 100% 100% 72% 80%

Rio Bonito 6 0 100% - 50% -

Rio Guaíba 0 0 - - - -

Rio Tibagi 3 0 100% - 80% -

Triunfo Concebra7 6 0 100% - - -

Triunfo Concepa 0 11 - 54% - 0

Triunfo Econorte 4 68 75% 50% 100% 75%

Triunfo Rio Canoas 0 0 - - - 100%

Triunfo Rio Verde 0 0 - - - -

Triunfo Participações 
e Investimentos

0 1 - 100% - -

TOTAL 85 36 - - - -
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Clima organizacional

Realizada pelo segundo ano consecuti-
vo, a pesquisa de clima organizacional, 
aplicada de acordo com a metodologia do 
Instituto Great Place to Work (GPTW), teve 
a participação de 88% dos funcionários 
da sede e das empresas em que a Triunfo 
detém 100% do capital acionário. No ano 
anterior, 77% dos profi ssionais haviam 
participado, o que demonstra um maior 
engajamento em 2014. 

Participando das etapas regionais do 
ranking elaborado pela GPTW, Triunfo 
Concepa e Portonave se destacaram entre 
as melhores empresas para se trabalhar 
no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 
respectivamente. O resultado da pesquisa 
contribuiu para direcionar o planejamento 

estratégico de Recursos Humanos da 
Triunfo, que se dedicou, ao longo de 
2014, a identifi car o cenário da gestão de 
pessoas nas diversas empresas vincula-
das à Companhia, além de estabelecer 
diretrizes gerais para a área. A partir des-
sa ação a Triunfo pretende, nos próximos 
anos, implantar processos e indicadores 
para aprimorar práticas de recrutamento 
e retenção de profi ssionais.

Como parte desse esforço, a Companhia 
elaborou, em 2014, uma nova Política 
de Gestão de Pessoas, que deverá ser 
adotada em todas as unidades operacio-
nais a partir de 2015. A Política é calcada 
em sete princípios norteadores: promoção 
de um ambiente atrativo aos profi s-

sionais, igualdade de oportunidades, 
estímulo à conduta ética e transparente, 
desenvolvimento de competências, oferta 
de remuneração justa e competitiva, 
atenção a Saúde e Segurança no Trabalho 
e garantia da liberdade de associação e 
negociação coletiva. 

Credibilidade, imparcialidade, 
confi ança, orgulho e camaradagem 
foram aspectos avaliados na 
pesquisa de clima organizacional.

Programas e ações de destaque desenvolvidos em 2014

MOdElO dE COMPEtÊNCIAS
Objetivo: balizar as ações de desenvolvimento de profi ssio-

nais e formalizar o feedback entre gestores e equipes. Eixos 

norteadores: trabalho, pessoas e inteligência.

SER tRIuNFO
Ser Triunfo + Líderes
Objetivo: preparar a liderança para utilizar novas 

ferramentas de gestão junto às suas equipes. Em 2014 

foram engajados 111 líderes, que receberam 34 horas de treinamento.

Ser Triunfo Carreira
Objetivo: identifi car e preparar futuros gerentes e diretores, a fi m de garantir a continui-

dade da cultura organizacional e a aderência aos valores e políticas da Triunfo. Em 2014, 

14 profi ssionais foram selecionados para participar do programa.

Ser Triunfo Intercâmbio
Objetivo: incentivar o intercâmbio de profi ssionais, por tempo determinado, entre empre-

sas Triunfo, promovendo a multiplicação de conhecimentos e a troca de experiências.

OPORtuNIdAdES tRIuNFO
Objetivo: divulgação de oportunidades 

nas empresas Triunfo, visando ao recruta-

mento interno de talentos.

MOMENtO  SOu MAIS tRIuNFO
Objetivo: integrar profi s-

sionais e reconhecer ca-

sos de sucesso entre os 

empregados da Triunfo.

lANçAMENtO dE NOvAS dIREtRIZES dE RH
Objetivo: defi nir diretrizes para recrutamento e seleção, 

educação corporativa, desenvolvimento organizacional, 

administração de pessoal e benefícios, remuneração e 

saúde ocupacional e segurança no trabalho.

AMBIENtE dE tRABAlHO
Objetivos: 
- realização da pesquisa de clima do Instituto 

Great Place to Work®, levando em consideração a opinião 

de seus profi ssionais para a identifi cação de pontos fortes e 

de pontos de melhoria para a Triunfo.

- Aplicação dos princípios sugeridos pelo Instituto – credibili-

dade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem – no 

ambiente de trabalho. A inclusão desses princípios no dia a 

dia corporativo está baseada em nove práticas culturais: ins-

pirar, falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar, contratar, 

celebrar e compartilhar.
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Presença de CIPAs

EMPRESA NO dE CIPAS

Aeroportos Brasil Viracopos 1

Concer 4

Portonave 1

Rio Bonito 1

Rio Guaíba 1

Triunfo Concebra 1

Triunfo Concepa 1

TOTAL 10

9 Os três óbitos foram registrados por Portonave, Rio Tibagi e Rio Bonito. Nas duas primeiras os profissionais foram vítimas de acidente de trânsito (a 
caminho ou no retorno do trabalho), e no caso da Rio Bonito ocorreu um latrocínio.

Prioridade na Triunfo, a segurança dos 
profissionais é reforçada por treinamen-
tos específicos sobre Saúde e Segurança 
no Trabalho (SST) e pelas atividades 
desenvolvidas por Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes (CIPAs). Forma-
das por representantes do empregador 
e dos empregados de diferentes níveis 
hierárquicos, as CIPAs são responsáveis 
por orientar os profissionais quanto ao 
respeito às regras de segurança, de modo 

a reduzir os riscos de lesões e acidentes 
de trabalho bem como de doenças ocupa-
cionais. As comissões representavam, ao 
final de 2014, 3.914 profissionais – o que 
corresponde a 89,6% do total de empre-
gados diretos das empresas Triunfo. 

GRI • G4-LA5

Além de CIPAs, Concer e Portonave mantêm 
comitês locais relacionados a SST – a primei-

ra empresa reúne profissionais que formam a 
equipe do Serviço Especializado em Engenha-
ria e em Medicina do Trabalho (SESMT), 
enquanto o terminal portuário mantém um 
Comitê de Investigação de Acidentes.

Ao longo de 2014, as empresas Triunfo 
registraram 149 acidentes de trabalho e 
três óbitos9.

GRI • G4-LA6

Saúde e Segurança no Trabalho

Acidentes de trabalho

EMPRESA HOMENS MulHERES tOtAl

Aeroportos Brasil Viracopos 17 9
26 (10 de trajeto 

e 16 típicos)

Concer 8 6
14 (3 de trajeto 

e 11 típicos)

Portonave 38 8
46 (18 de trajeto

 e 28 típicos)

Rio Bonito 15 0
15 (1 de trajeto 

e 14 típicos)

Rio Guaíba 13 0
13 (2 de trajeto

e 11 típicos)

Rio Tibagi 6 0 6 típicos

Triunfo Concebra 4 0
4 (1 de trajeto

e 3 típicos)

Triunfo Concepa 4 20
24 (3 de trajeto

e 21 típicos)

Triunfo Econorte 0 1 1 típico

Triunfo Rio Canoas 0 0 0

Triunfo Rio Verde 0 0 0

Triunfo Participações e 
Investimentos

0 0 0

TOTAL 105 44 149

GRI • G4-LA6

Fonte: Comunicações de Acidentes de Trabalho (CATs) cadastradas no Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) pelas empresas Triunfo em 2014. Conforme o MTE, acidentes 
típicos são os decorrentes da característica da atividade profissional desempenhada pelo 
acidentado, enquanto acidentes de trajeto ocorrem no percurso entre a residência e o 
local de trabalho do profissional e vice-versa.

Em todas as unidades operacio-
nais, acordos coletivos ou con-
venções de trabalho adotadas  
preveem cláusulas específicas 
relativas a Saúde e Segurança 
no Trabalho.

GRI • G4-LA8
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Treinamento e avaliação

A Companhia acredita que o inves-
timento no desenvolvimento dos 
profi ssionais da sede e das unidades 
operacionais é fundamental para asse-
gurar o bem-estar de seus funcionários 
e a melhoria contínua do desempenho 
das empresas Triunfo.

A Companhia consolidou, em 2014, 
o modelo de Competências Triunfo, 
visando a promover ações de desenvol-
vimento de profi ssionais e formalizar 
o feedback entre gestores e suas 
equipes. O modelo está em processo de 
implantação e ainda não foi incorpo-
rado pela totalidade das empresas – o 
que deve ocorrer em 2015. Ao todo, 
cerca de 2,2 mil profi ssionais (52% 
do quadro funcional) participaram do 
processo de avaliação de competências 
e receberam feedbacks estruturados 
em 2014, em um processo que tem por 
fi nalidade estimular a comunicação 
interpessoal, identifi car pontos de 
destaque e de melhoria dos profi ssio-
nais e indicar possíveis necessidades 
de treinamento e capacitação. 

GRI • G4-LA11

Profi ssionais que receberam avaliação de competências,
por gênero - 2014

GRI • G4-LA11

EMPRESA HOMENS MulHERES tOtAl

Aeroportos Brasil Viracopos 0 0 0

Concer 165 198 363

Portonave 758 136 894

Rio Bonito 250 11 261

Rio Guaíba 120 0 120

Rio Tibagi 148 13 161

Triunfo Concebra 0 0 0

Triunfo Concepa 89 131 220

Triunfo Econorte 79 92 168

Triunfo Rio Canoas 13 10 23

Triunfo Rio Verde 6 2 8

Triunfo Participações e Investimentos 17 24 41

TOTAL 1.642 617 2.259

Direitos humanos, 
excelência operacional e 
saúde e segurança foram 
alguns dos temas dos 
treinamentos realizados 
em 2014.
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dIREItOS HuMANOS
O respeito ao ser humano figura como 
um dos valores da Triunfo, reafirmado 
na Política Triunfo de Sustentabilidade 
e aderente a dois dos 10 princípios do 
Pacto Global da Organização das Nações 
Unidas, do qual a Companhia é signatária. 
O Pacto prevê que os direitos humanos 
sejam respeitados pelas empresas – com 
ações locais de apoio a direitos reconheci-
dos internacionalmente. 

Para promover o respeito aos direitos 
humanos na cadeia de valor, a Aeropor-
tos Brasil Viracopos, a Concer, a Triunfo 

Concebra, a Triunfo Rio Canoas e a 
Triunfo Rio Verde incluem em parte dos 
contratos firmados com fornecedores 
e prestadores de serviços cláusulas 
específicas sobre a proibição de trabalho 
infantil ou forçado, discriminação e 
restrição à liberdade de associação.

GRI • G4-HR1;  G4-HR5; G4-HR6

Em 2014, nenhum caso de reclamação 
relacionada a direitos humanos ou dis-
criminação foi reportado a canais for-
mais das unidades operacionais, como 

as ouvidorias, nas empresas Aeroportos 
Brasil Viracopos, Concer, Portonave 
e Triunfo Concepa. As demais não 
fazem acompanhamentos relacionados 
especificamente a casos de violação a 
direitos humanos e discriminação, mas 
têm como prática o encaminhamento 
dessas questões à área de Recursos 
Humanos da empresa ou ao gestor 
imediato do denunciante. Em 2014, 
nenhuma denúncia foi reportada por 
meio dessas vias. 

GRI • G4-HR3;  G4-HR12

COMuNIdAdE
O engajamento comunitário é um dos 
compromissos expressos na Políti-
ca Triunfo de Sustentabilidade, que 
preconiza a construção de relações 
transparentes e éticas com a população 
das regiões onde as empresas estão 
inseridas. Ciente de sua condição de 
ente privado, a Triunfo procura agir de 

forma articulada com o poder público e 
a comunidade para fomentar a melhoria 
da qualidade de vida nas regiões onde 
atua. A Companhia tem como premissa 
investir em projetos socioambientais que 
atendam às demandas das comunidades 
e contribuam de forma efetiva para o 
desenvolvimento local sustentável.

Entre as iniciativas apoiadas ou desen-
volvidas pela Companhia estão projetos 
culturais, educativos, ambientais e de 
promoção da saúde e inclusão social.

GRI • G4-SO1

Confira a seguir alguns destaques. 

Direcionado a crianças e adolescentes 
da rede pública da região de Navegantes 
(SC), o projeto Contém Cultura já atendeu 
2,5 mil pessoas desde sua implantação, 
em março de 2012. O contêiner cultural 
itinerante, composto por uma biblioteca e 
uma sala de cinema, é resultado de uma 
parceria entre a Portonave e o Institu-
to Caracol e já levou conhecimento e 
diversão a várias cidades catarinenses. O 
projeto possui também uma sede fixa – o 
Espaço Contém Cultura –, na qual são 
oferecidas aulas e atividades culturais 
gratuitas para a comunidade. Em 2014, 
foi um dos vencedores da categoria 
Desenvolvimento Cultural do Prêmio 
Empresa Cidadã 2014, promovido pela 
Associação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil/Santa Catarina.

Contém Cultura
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Projeto Onda

Por meio de aulas semanais de uma 
hora de duração voltadas a crianças 
de 6 a 10 anos, o Projeto Onda – uma 
iniciativa da Portonave – aborda temas 
relacionados a cidadania e valores 
éticos. Desde 2013 o projeto já atendeu 
cerca de 700 crianças e recebeu investi-
mento de R$ 70 mil.

Guarda Parque Mirim

Promovido pela Triunfo Concepa, o pro-
grama Guarda Parque Mirim envolve estu-
dantes da 4ª série do Ensino Fundamental 
de escolas estaduais com o objetivo de 
conscientizá-los sobre a importância da 
conservação da Área de Preservação 
Ambiental do Delta do Jacuí, que abrange 
seis municípios gaúchos, entre eles Porto 
Alegre. A segunda edição do programa, 

Um Freio na Fome

Promovida há 13 anos pela Concer, a 
campanha Um Freio na Fome mobiliza 
funcionários, prestadores de serviço, 
usuários e parceiros para a doação de 
alimentos não perecíveis para famílias 
de baixa renda que vivem nos municí-
pios por onde passa a BR-040. A ação 
transforma as praças de pedágio da con-
cessionária em postos de solidariedade, 
com urnas de arrecadação de alimen-
tos. Em 2014, foram arrecadadas 71,5 
toneladas de alimentos não perecíveis, 
beneficiando cerca de 8,3 mil famílias 
em situação de pobreza.

Cidadania nas estradas

Num ônibus adaptado, a Triunfo Econorte 
promove atividades variadas de atendi-
mento à comunidade, como exames de 
glicemia e pressão arterial, palestras, 
sessões de alongamento e exercícios, 
apresentação de peças teatrais, ativida-
des lúdicas na área ambiental e educação 
no trânsito para as crianças, salão de 
beleza para idosos, gestantes e motoristas 
e bailes para a terceira idade. O ônibus 
percorreu 15 cidades desde que o projeto 
foi implantado, em 2011, atendendo um 
público de cerca de 7,2 mil pessoas.

realizada em 2014, teve como proposta 
cultural o tema “2 movimentos no Delta 
do Jacuí” e promoveu oficinas de expres-
são corporal (com atividades de dança, 
circo, sensibilização musical e teatro) 
aliadas a oficinas de ecologia. Somando 
a edição-piloto, realizada em 2010, e 
as edições de 2013 e 2014, o projeto já 
beneficiou cerca de 200 crianças.
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Instituto Triunfo

Fundado em 2007, o Instituto Triunfo 
tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento sustentável das regiões 
de atuação da Companhia, por meio do 
engajamento comunitário e da proposição 
de soluções para os desafios da socie-
dade. Em 2014, o Instituto atualizou seu 
planejamento estratégico, definindo sua 
atuação para os anos seguintes. 

Entre outras atribuições, a entidade 
assumiu a responsabilidade de planejar 
e implantar programas, projetos e ações 
sociais nas diferentes regiões de atuação 
da Triunfo, distribuindo o investimento 
social privado da Companhia em cinco 
eixos estratégicos.

Coleção 
Paisagens Culturais

Em 2014, o Instituto viabilizou a publica-
ção de dois livros da coleção “Paisagens 
Culturais Brasileiras”. Lançados em de-
zembro, “Rumo a Navegantes”  e “Rumo 
ao Norte do Paraná: fronteiras fluxos e 
contatos” revelam aspectos das culturas 
locais, detalhando costumes, linguagem, 
patrimônio e natureza. As obras foram 
patrocinadas pelas empresas Portonave, 
Triunfo Rio Verde e pelas concessionárias 
de rodovias Triunfo Econorte, Concer 
e Triunfo Concepa, por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

As empresas Triunfo se mantêm abertas 
ao diálogo com as comunidades locais, 
tanto para identificar oportunidades de 
apoio e parceria quanto para receber 
sugestões, elogios, queixas e recla-
mações relacionadas aos impactos de 
suas atividades na região. Nas unidades 
que mantêm Ouvidorias, esse é o canal 
prioritário de contato, pois, em mui-
tos casos, os moradores do local são 
também clientes e usuários dos serviços, 

tais como as rodovias e o aeroporto. A 
Aeroportos Brasil Viracopos recebeu, em 
2014, duas reclamações relacionadas a 
impactos na sociedade registradas por 
meio de mecanismos formais. A Triunfo 
Concebra registrou 60 queixas, as quais 
foram solucionadas no período coberto 
pelo relatório e a Concer solucionou as 
979 reclamações registradas. As demais 
empresas não realizam o monitoramen-
to do número de queixas recebidas e 

Diálogo permanente

Desenvolvimento 
cultural

Eixos estratégicos do 
Instituto Triunfo

Saúde
Conservação 

ambiental

EducaçãoEsportes

passarão a fazê-lo nos próximos anos, 
para maior controle. 

GRI • G4-SO11

A Companhia também realiza reuniões 
com lideranças locais, audiências públicas 
e, desde 2014, o Painel Triunfo de 
Sustentabilidade, evento realizado para 
promover o engajamento de seus públicos 
de interesse – saiba mais na página 13.
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ClIENtES
A gama de clientes atendidos pelas empre-
sas Triunfo é ampla e diversificada, assim 
como os segmentos de atuação de suas 
unidades de negócios. Inclui motoristas e 
passageiros de veículos que trafegam por 
rodovias, usuários de transporte aéreo, 
armadores (companhias marítimas), impor-
tadores e exportadores, entre outros. 

GRI • G4-8

Atenção e respeito são as bases dessa 
relação, orientada para a prestação de 
serviços de excelência. Para monitorar o 
desempenho de suas operações, a maioria 
das empresas Triunfo realiza pesquisas de 
satisfação junto a seus clientes.

Diversas iniciativas das empresas Triunfo 
contribuem para o elevado índice de 
satisfação apontado por essas pesquisas. 
Em 2014, a Triunfo Concepa, por exemplo, 
lançou um aplicativo para smartphones 
e tablets que permite acompanhar as 
imagens das câmeras de monitoramento 
da BR-290 e da BR-116, se informar 
quanto ao fluxo de veículos nos principais 
pontos do trecho e à previsão de içamen-
tos da Ponte do Guaíba, além de ouvir 
a Radiovia Free Way FM 88.3, operada 
pela concessionária. A iniciativa pioneira 
foi reconhecida pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), que 

determinou que todas as concessionárias 
de rodovia adotassem o aplicativo como 
modelo. O reconhecimento se deu também 
com a conquista, em 2014, do Prêmio 
ADVB/RS e do Prêmio Aberje, concedido 
pela Associação Brasileira de Comunica-
ção Empresarial. 

A Triunfo Concepa também oferece a seus 
usuários a possibilidade de integrar o 
Conselho de Clientes, grupo que se dispõe 
a conhecer melhor a concessionária e 
suas operações, contribuindo com suges-
tões para melhorias. Também focada nos 
clientes, a Aeroportos Brasil Viracopos 
promove o Prêmio Viracopos Excelência 
Logística, que tem por objetivo destacar 
a performance logística das empresas 
atuantes no comércio exterior por meio do 
aeroporto, estimulando sua eficiência. 

Pesquisas de satisfação - 2014
GRI • G4-PR5

• Aeroportos Brasil Viracopos

Satisfação geral em relação ao aeroporto (4,01 em uma escala de 1 a 5)

• Concer

Satisfação quanto às condições da rodovia e aos serviços prestados

Satisfação com o estado de conservação do pavimento

Satisfação com a Central de Atendimento ao Usuário

77,8%

75,9%

78,4%

• Portonave

Satisfação geral dos clientes84,6%

• Triunfo Econorte

Satisfação quanto ao atendimento

Satisfação quanto à conservação geral das rodovias

92%

82%

• Triunfo Concepa

Satisfação quanto às condições da rodovia e aos os serviços prestados

Satisfação geral com a infraestrutura oferecida

Satisfação geral com os serviços prestados

82,2%

90,4%

91,5%
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tributários, de segurança no trabalho e 
de saúde.  

A Companhia ainda não possui uma 
política de seleção que abranja critérios 
mais amplos, como os relacionados aos 
direitos humanos. Algumas de suas 
empresas, no entanto, adotam monitora-
mentos periódicos que permitem reduzir 
os riscos de contratação de fornecedores 

FORNECEdORES
A Triunfo mantém práticas de contratação 
de fornecedores que consideram aspectos 
técnicos e econômicos, rechaçando 
qualquer tipo de favorecimento ou discri-
minação. Conforme as instruções de seu 
Código de Conduta, as empresas Triunfo 
são autorizadas – e orientadas – a realizar 
a substituição de fornecedores em caso 
de descumprimento da legislação nos 
aspectos cíveis, ambientais, trabalhistas, 

O site ri.triunfo.com reúne dados sobre estratégia, governança e destaques operacionais e 
fi nanceiros, entre outros. O investidor tem acesso a comunicados e fatos relevantes, apresen-
tações, conferências telefônicas, calendários de eventos, atas e documentos societários.

que violem esses preceitos.

As empresas Triunfo buscam promover o 
desenvolvimento econômico local por meio 
da seleção de fornecedores sediados nas 
regiões em que atuam. Em 2014, Triunfo 
Econorte e Rio Tibagi, por exemplo, desti-
naram entre 97% e 100% de seus gastos 
com fornecedores para empresas locais.

GRI • G4-EC9

res práticas de governança corporativa.

A Companhia prevê um calendário 
anual de eventos, com destaque para o 
Triunfo Investor’s Day. Em 2014, cerca 
de 60 participantes reuniram-se em São 
Paulo (SP) para obter mais informações 

INvEStIdORES
A área de Relações com Investidores da 
Triunfo tem o compromisso de manter a 
comunicação direta com os investidores 
– sejam eles institucionais ou individuais, 
inclusive acionistas e debenturistas –, 
garantindo informações equânimes e 
transparentes, em acordo com as melho-

sobre a estratégia da empresa e a evo-
lução dos negócios. Também faz parte 
desse plano a realização de reuniões 
individuais e em grupo e visitas de 
investidores às unidades de negócios, 
para auxiliá-los na tomada de decisão 
sobre investimentos.
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GOvERNO
integridade, reforçando a observância do 
Código de Conduta da Triunfo. O docu-
mento norteia a atuação da Triunfo e de 
suas unidades de negócio, orientando a 
adoção de práticas e procedimentos que 
evitem corrupção, conflitos de interes-
ses, abuso de poder e discriminação, 
entre outros aspectos (leia a Política na 
íntegra na página 5).

A Triunfo e suas empresas mantêm rela-
cionamento constante com os governos 
das três esferas – municipais, estaduais e 
federal –, devido à natureza de seus negó-
cios, baseados em concessões públicas. 

A Política Triunfo de Sustentabilidade, 
revisada em 2014, reafirma o compro-
misso da Companhia com a ética e a 

O Código de Conduta, por sua vez, determi-
na que nenhum profissional pode receber 
pagamento ou qualquer tipo de vantagem 
pelos serviços prestados, nem usar o cargo 
para se beneficiar de favores. Também não 
é permitido fazer pagamentos ou oferecer 
presentes a servidores públicos para asse-
gurar a prestação de serviços pela empresa 
(leia mais na página 23).

são signatárias do Pacto Global, iniciativa 
que reúne o maior grupo de responsabi-
lidade corporativa do mundo – cerca de 
8 mil empresas em 135 países. A defesa 
dos direitos humanos, o respeito aos 
direitos do trabalho, a proteção ambiental 
e o combate à corrupção balizam os 
princípios universais do Pacto Global. Ao 
tornarem-se signatárias, em 2013, as em-

COMPROMISSO COM INICIAtIvAS EXtERNAS
Como prática de responsabilidade social 
e engajamento comunitário, as empre-
sas Triunfo participam de movimentos, 
entidades, fóruns e comitês conduzidos 
por entidades governamentais e não 
governamentais, envolvendo-se com 
causas e iniciativas relacionadas ao 
desenvolvimento das regiões em que atua. 
Em comum, todas as unidades de negócio 

presas Triunfo reafirmaram o compromisso 
com esses princípios na condução de seus 
negócios.  

GRI • G4-15

Em complemento, as empresas participam 
de entidades e iniciativas como as relacio-
nadas na página seguinte.
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Triunfo Participações e Investimentos

• Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 
(Abdib)
• Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca)
• Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje)
• Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR)
• Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento 
(ABTD)
• Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
• Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP) 
• Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI)
• Instituto Ethos

Aeroportos Brasil Viracopos

• Associação Brasileira de Normas Técnicas  - Grupo de trabalho 
para elaboração de NBR para o monitoramento de ruído no 
sistema aeroviário.
• Comissão de Comércio Exterior do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Ciesp) – Unidade Campinas. 
• Airports Council International – Latin America Caribbean 
(ACI-LAC) 
• Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
(CNPAA), do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa).  
• Associação Nacional das Empresas Administradoras de 
Aeroportos (Aneaa).
• Fóruns e comitês temáticos da Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac). 

Concer

• Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR); 
• Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan);
• Grupo Paritário de Trabalho (GPT) da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 

Portonave

• Associação Brasileira da Indústria de Armazenagem Frigorifi-
cada (Abiaf)
• Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 
(Abdib)
• Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje)
• Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos 
(Abraman)
• Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Litoral – 
Regional Itajaí
• Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento 
(ABTD)
• Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP)
• Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB)

• Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil de 
Santa Catarina (ADVB/SC)
• Associação Empresarial de Navegantes (Acin)
• Associação de Terminais Portuários Privados (ATP)
• Câmara dos Dirigentes Lojistas de Navegantes (CDL)
• Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais 
e Vias Navegáveis em Santa Catarina (Cesportos/SC)
• Conselho de Autoridade Portuária de Itajaí (CAP)
• Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina 
(Facisc)
• Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc)
• Federação dos Trabalhadores na Movimentação de Mercado-
rias em Geral de Santa Catarina (Fetrammasc)
• Instituto Ethos
• Movimento Nós Podemos Santa Catarina - Objetivos do 
Milênio
• Sindicato dos Trabalhadores Marítimos, Fluviais e Empregados 
Terrestres em Transportes Aquaviários e Atividades Afins no 
Estado de Santa Catarina (Simetasc)

triunfo Concebra

• Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR)
• Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH)

triunfo Concepa

• Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR)
• Instituto Zero Acidente
• Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes 
(AEHN)
• Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí 
(Acigra)
• Associação Comercial Industrial e de Serviços de Santo Antô-
nio da Patrulha (Acisap)
• Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje)
• Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil 
(ADVB/RS)
• Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS)
•  Programa Na Mão Certa 

triunfo Econorte

• Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR)
• Consórcio da Bacia do Rio Tibagi (Copati)
• Fórum Desenvolve Londrina

Triunfo Rio Verde

• Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Goianos do Baixo 
Parnaíba

Entidades e iniciativas que as empresas Triunfo integram
GRI • G4-16


