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JUST TIMEin

VOCÊ CONHECE

Confira todas as soluções logísticas 
oferecidas pela empresa, referência 
no transporte rodoviário de cargas 

voltadas ao comércio exterior

TODOS
OS SERVIÇOS
DA IDCARGO?



EDITORIAL

Há 3 meses do final do ano, 
começamos a sentir um tímido 
avanço na economia do 
nosso país. Desde meados de 
2014, o Brasil mergulhou em 
uma profunda e lamentável 
recessão, o que fez com que 
todos os setores operassem 
com o “freio de mão puxado”.

Hoje, cinco anos depois, o cenário de nuvens 
negras e de tempestade que pairava sobre nossas 
cabeças parece estar dando lugar à nuvens menos 
carregadas. Isso porque, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto 
Interno Bruto (PIB) subiu 0,4% no segundo trimestre 
de 2019 em relação ao primeiro trimestre, o que 
foi o dobro esperado pelo mercado. Além disso, os 
investimentos também cresceram 5% no período de 
um ano e o consumo das famílias subiu 0,3%, o que 
quer dizer que o dinheiro voltou a circular.
A inflação teve queda e, com isso, a previsão é 
que a taxa básica de juros, conhecida como Selic, 
reduza de 6% para 5% ao ano até o final de 2019. 
Isso permitirá que o crédito fique mais barato e 
incentive a produção e o consumo, reduzindo o 
controle da inflação e estimulando a atividade 
econômica. Os bancos já foram obrigados a reduzir 
as taxas das principais linhas de crédito. Porém, o 
mais surpreendente foi a Caixa Econômica Federal 
reduzir em até 40% os juros do cheque especial, o 
que terá que ser equiparado por outras instituições 
financeiras que não queiram perder clientes.
De acordo com o boletim Focus, divulgado 
recentemente pelo Banco Central, a previsão é 
que o PIB passe dos atuais 0,4% e atinja 2,10% no 
próximo ano. Isso nos dá um certo alívio, embora 
o crescimento não chegue nem perto dos 13,97% 
alcançados na década de 70, o maior registro da 
história brasileira.
Fato é que ainda temos muito o que avançar. O 
momento é desafiador, mas para uma retomada 
consistente do crescimento econômico precisamos 
equilibrar alguns pilares hoje desestruturados: 
investimento, aumento da produção, emprego, 
renda e consumo. Só assim, poderemos espantar as 
nuvens carregadas e desfrutar de um clima menos 
instável e predominantemente ensolarado.
Tenha uma ótima leitura!

Giovani de Camargo
Diretor

Para criar valor e ganhar posições em um 
mercado freneticamente competitivo, atender às 

necessidades de clientes cada vez mais exigentes é 
mais do que uma obrigação. Por isso, a diferenciação, a 
responsabilidade, o cumprimento de prazos e entregas 
sem erros são atributos indispensáveis. Por mais que 
seu core business não seja a logística, observar estes 
requisitos é que irá determinar o nível de satisfação 
para com a sua marca. Afinal, de nada adianta você 
ter um produto revolucionário, se você não consegue 
entregá-lo quando e onde o cliente necessita, não é 
mesmo?
Não é exagero, nem demagogia, mas a iDCargo tem 
o maior orgulho em ser reconhecida pela qualidade e 

credibilidade dos seus serviços. Por meio de pesquisas 
de satisfação, a empresa recebe feedbacks importantes 
que mostram que ela está no caminho certo, tendo um 
índice de aprovação de 96,80%.
Para continuar essa trajetória de sucesso, escrita desde 
2007 a partir de sua fundação, a iDCargo procura 
oferecer soluções personalizadas e cada vez mais 
completas para seus clientes. Ainda não conhece todos 
os serviços oferecidos pela empresa? Fica tranquilo! 
Elaboramos um material com todos eles. Assim, sempre 
que precisar de alguma dessas soluções, você sabe 
que pode contar com uma empresa referência, que é 
especializada no Transporte Rodoviário de Mercadorias 
voltadas, exclusivamente, ao comércio exterior.

VOCÊ CONHECE

CURTAS

O filme “The Founder” traduzido no Brasil para “Fome de Poder” 
conta a história de uma das maiores franquias mundiais de 
fast-food, que transformou o mercado e o jeito de se consumir 
hambúrguer: o McDonald’s. Nem sempre ele foi uma enorme 
rede de franquias. Seu começo foi simples e o filme, estrelado 
por Michael Keaton, conta a história da empresa. Passando pela 
sua origem na cidade de San Bernardino, Califórnia, até alcançar 
milhares de unidades. A obra não fala somente sobre a rede. Ela 
tem em seu roteiro o empreendedorismo como fio condutor, 
mostrando como visão, processos e coragem levou um homem 
a construir o maior império alimentício do mundo.

Se você quer garantir um futuro promissor, aprender sobre 
educação financeira é uma ótima ideia. Partindo dessa 
premissa, o livro O Investidor Inteligente, escrito por Benjamin 
Graham, é fundamental para que você entenda mais sobre 
investimentos.
Com mais de um milhão de cópias vendidas, a obra se 
tornou a “bíblia do mercado de ações” desde sua primeira 
publicação, em 1949. É um guia prático sobre como faturar 
na bolsa de valores.

OS SERVIÇOS
DA IDCARGO

TODOS?
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERNACIONAL
Argentina, Chile e Uruguai
Cargas secas, resfriadas e refrigeradas
Coletas e entregas em todo o Brasil

TRANSPORTE RODOVIÁRIO NACIONAL
Portos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina
Cargas em contêineres e desovadas ARMAZENAGEM

Armazenagem, paletização, ova, desova e distribuição 
de cargas em Rio Grande (RS) e Uruguaiana (RS)Portos atendidos:

Rio Grande (RS)
Itajaí (SC)
São Francisco do Sul (SC)
Navegantes (SC)
Itapoá (SC)
Imbituba (SC)

Follow-up constante
Atendimento personalizado

Transporte em Regime de DTA
Transporte de mercadorias com excesso

de dimensões e pesos
Transporte de produtos químicos e perigosos (IMO)

Seguro de mercadorias, com cobertura para
acidente, roubo e avaria

Seguro do casco do contêiner, com cobertura
para acidente e roubo

Equipe treinada e capacitada continuamente
Frota moderna e diversificada, composta por mais de 
80 veículos para atender as mais variadas necessidades
Veículos próprios e terceirizados, equipados com 
tecnologia de rastreamento via satélite, em tempo real

DIFERENCIAIS IDCARGO
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A partir desta edição do Just in Time, apresentaremos os profissionais que 
integram o time da iDCargo. Isso porque desejamos estar ainda mais próximos 

de você. Queremos que você conheça as pessoas que o atendem, para que você 
tenha uma experiência de sintonia e empatia ainda maior com a nossa empresa.
Quem estreia essa editoria é a gerente de transporte rodoviário nacional, que 
trabalha na filial de Rio Grande (RS), Verônica Kucharski Farias. Verônica tem 39 
anos de idade e trabalha na área de comércio exterior há pelo menos 20 anos. 
É casada, mãe de dois filhos e trabalha na iDCargo desde 2014, quando a filial 
foi inaugurada. Ela se diz (e mostra ser no seu trabalho) apaixonada pela sua 
profissão, devido às novidades e constante atualização que a área exige. Formada 
em Letras Português pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), não quis 
dar aulas e decidiu ingressar no curso de Logística da Faculdade Anhanguera, por 
sentir-se realizada pessoal e profissionalmente. Confira abaixo a entrevista que 
fizemos com ela:

OLÁ! MUITO PRAZER!

Verônica Kucharski Farias, gerente
de transporte rodoviário nacional

da filial de Rio Grande (RS)

Prezado cliente! Queremos a sua participação!
O Just in Time é um canal de comunicação feito para 
você. Por isso, sugira temas e assuntos que você 
gostaria de ler aqui, mande-nos dúvidas, críticas 
ou elogios. Sua participação é muito importante 
para nós. Envie-nos um e-mail para marketing@
idcargo.com.br e ajude-nos a construir este espaço. 
Contamos com você!

• O que representa para você fazer parte do time da 
iDCargo?
A iDCargo foi a realização de um sonho, pois até então 
não havia expectativas de crescimento no mercado de 
trabalho para as mulheres na minha região, principalmente 
nesta área de trabalho. Em empresas anteriores, as 
mulheres não atingiam níveis gerenciais e não ganhavam 
salários compatíveis com seus trabalhos. Aqui eu tive a 
oportunidade de crescer junto com a empresa, começando 
como Coordenadora de Transportes e fui sendo valorizada 
a cada conquista que tivemos. Um fato curioso é que logo 
após a abertura da filial eu descobri que estava grávida, 
e fiquei muito preocupada se continuariam comigo como 
profissional, ou se prejudicaria a empresa de alguma 
forma. E, ao contrário, recebi o acolhimento necessário 
para continuar trabalhando, tive minha licença respeitada 
e a minha vida profissional não foi em nada afetada. Tenho 
uma grande gratidão por fazer parte desta história.

• O que você mais gosta na empresa?
Temos liberdade em nosso trabalho. Somos vistos todos 
como adultos responsáveis por nossos atos, temos uma 
abertura para trabalhar com criatividade, de forma leve e 
convivendo em grupo como uma grande família. Temos 
uma relação muito próxima de um ajudar o outro e 
pensamos em soluções em conjunto, quando necessário. 
Não é em todo o lugar que podemos fazer isso, e aqui na 
iDCargo toda a ideia que venha a contribuir com nosso 
trabalho é muito bem vista. Isso faz com que o funcionário 
se sinta valorizado e motivado.

• Quais os seus desejos para o futuro?
Eu desejo para nós vida longa, com sabedoria de crescer 

sem perder nossa essência de família. Que possamos ser 
melhores a cada dia e deixar também uma contribuição 
social pelo exemplo de seriedade, gerando empregos e 
renda e, se Deus permitir, que eu possa continuar fazendo 
parte desta história tão feliz. Que o nosso crescimento 
continue e que outros clientes e colaboradores possam 
entrar e continuar juntos esta trajetória.

• Que mensagem você gostaria de deixar para os leitores?
Aos que nos conhecem, quero deixar registrado o nosso 
muito obrigada por fazerem parte da nossa história e o meu 
testemunho pessoal de que este é o lugar mais sério que eu 
já trabalhei. Somos uma equipe dedicada ao atendimento 
personalizado, buscando satisfazer os detalhes que cada 
cliente necessita. Acho que este é o nosso diferencial: 
buscar a satisfação de todos os envolvidos. Aos que 
ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar conosco, 
fica um convite. Até hoje todos que testaram, voltaram. 
Com muito orgulho dizemos que nunca perdemos cliente 
por atendimento. Temos (e teremos) o maior prazer em 
conhecer novos clientes e novos desafios. Mais uma 
vez, digo que tenho gratidão pela oportunidade de ser 
testemunha desta história. Vida longa iDCargo Brasil!


