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MUITO ALÉM DO TRANSPORTE
Como a iDCargo e o modal
rodoviário contribuem
para o progresso do país

Nova Filial em Itajaí       |       Implementação ISO 9001:2015       |       iDCargo no LinkedIn
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EDITORIAL

É com muita alegria que 
anuncio o lançamento 
de mais um canal de 
comunicação da iDCargo 
com você: nosso amigo e 
cliente. Este Informativo 
que está em suas mãos, 
faz parte do nosso 
compromisso com a 
transparência e a inovação. 

Através deste espaço, queremos mantê-lo 
bem informado sobre as novidades do setor 
de transporte rodoviário de cargas e sobre 
as soluções que oferecemos para facilitar os 
processos logísticos do seu negócio.

Com essa iniciativa, queremos nos aproximar 
ainda mais de você e da sua empresa, afinal é 
para vocês que trabalhamos diariamente. Nosso 
objetivo é formar uma comunidade, não apenas 
para entender como podemos melhorar a nossa 
performance, mas também para ajudarmos a 
simplificar a sua rotina e procurar atender às suas 
necessidades, sempre com responsabilidade e 
comprometimento, sem descuidar um minuto 
sequer da segurança, no sentido mais amplo da 
palavra.

Desejo que este Informativo tenha chegado, 
como seu próprio nome diz, JUST IN TIME, 
eliminando qualquer obstáculo ou fronteira entre 
empresa-cliente. Este é um canal totalmente 
democrático que está aberto a contribuições, 
sugestões, críticas ou elogios, assim como 
nossos demais meios de contato (LinkedIn, Site, 
E-mails e Telefones). 

Se por qualquer razão você ainda não se sentia 
parte da nossa família, quero então lhe dar as 
boas-vindas. Agora, oficialmente, você faz parte 
da COMUNIDADE iDCargo! 

Uma ótima leitura e até breve!

Giovani de Camargo
Diretor

Você já parou para pensar na importância que o 
transporte rodoviário de cargas tem na economia? 

Talvez você lembre de como, há um ano, a rotina das 
cidades foi alterada com a greve dos caminhoneiros 
no Brasil. Estradas paralisadas, prateleiras de mercados 
vazias, falta de combustíveis e o sossego de boa parte 
da população ameaçado. Depois desse episódio, ficou 
evidente a dependência do país em relação ao transporte 
rodoviário.
 Atualmente, segundo dados da Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT), o  modal rodoviário tem 
a maior participação na matriz de transporte de cargas, 
chegando a 61%. Dessa forma, não é exagero afirmar 
que nenhum país cresce sem um sistema de transporte, 
embora este ainda careça de infraestrutura para avançar 
ainda mais.
 Contribuindo para o desenvolvimento econômico 
das regiões, a iDCargo é especialista no transporte 
rodoviário de mercadorias oriundas do comércio exterior: 
importação (DTA) e exportação. No transporte nacional, 
atende os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
com cargas em contêineres e cargas desovadas, com 
origem e/ou destino aos portos de Rio Grande (RS), Itajaí 
(SC), São Francisco do Sul (SC),  Navegantes (SC), Itapoá 
(SC) e Imbituba (SC). Já no transporte internacional, 
atende os mercados da Argentina, do Chile e do Uruguai, 
promovendo coletas e entregas das cargas em todo o 
território brasileiro.
 Desde a sua fundação, em 2007, a iDCargo já 
transportou mais de 450 mil toneladas de cargas para os 
mais diversos setores da economia. Alimentos, móveis, 
peças automotivas, máquinas industriais, roupas, tecidos, 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, bebidas, borrachas, 
plásticos, gases e líquidos inflamáveis são alguns dos 
itens de expertise da empresa. Itens esses, fundamentais 
para o dia a dia e o bom funcionamento da sociedade.

 Mas como nem tudo são flores, sabemos que o transporte rodoviário, graças ao seu 
fluxo majoritário é, infelizmente, responsável por um grande número de acidentes nas estradas. 
Ainda que sem vítimas, acidentes geram danos materiais e grandes transtornos. Embora, 
muitas vezes, eles independam única e exclusivamente dos motoristas e das empresas de 
logística, alguns cuidados são essenciais para tentar minimizá-los ao máximo. 
 É com o objetivo  “risco zero” que a iDCargo trata a segurança como item prioritário, 
tanto para seus colaboradores, como para as cargas de seus clientes. Por isso, todo o processo 
de logística da companhia conta com um planejamento de gestão que ajuda a identificar as 
principais ameaças e criar ações mais assertivas para o combate ao roubo, furto e fraudes no 
percurso. Além disso, a empresa também possui seguros de mercadorias, com cobertura para 
acidente, roubo e/ou avaria, o que possibilita o ressarcimento do valor dos pedidos caso haja 
alguma dessas ocorrências.  Como se não bastasse, 100% da frota é equipada com tecnologia 
de rastreamento via satélite, em tempo real, o que permite identificar a localização exata de 
cada veículo e confirmar a entrega das mercadorias.
 Você já havia parado um instante para pensar nessa gigante cadeia logística e no 
impacto que ela causa se algo não funcionar direito? E você se deu conta do quanto você 
também contribui, através do seu negócio e das suas mercadorias, para o progresso do país? 
Você pode sentir-se orgulhoso de também fazer parte do desenvolvimento econômico, não 
apenas pela contribuição dos impostos (o que é inevitável), mas pela riqueza que você produz! 
Sigamos em frente, sem esmorecer, pois ainda temos muito o que prosperar nacionalmente, 
não é mesmo?

MUITO ALÉM DO TRANSPORTE

EM MOVIMENTO

A iDCargo expandiu sua operação no Brasil com a 
inauguração, no mês de abril, de sua mais nova 

filial, dessa vez na cidade de Itajaí, no estado de Santa 
Catarina. O objetivo é suprir a demanda dos atuais e 
dos novos clientes que utilizam os portos catarinenses, 
nas áreas de importação e exportação, bem como dar 
suporte aos embarcadores que utilizam o transporte 
rodoviário internacional para os mercados da Argentina, 
do Chile e do Uruguai. 
Esta é a quinta unidade da empresa, que também 
dispõe de escritórios nas cidades de Novo Hamburgo 
(RS), Rio Grande (RS), Caxias do Sul (RS) e Buenos Aires 
(AR). A filial itajaiense está localizada na Rodovia Jorge 
Lacerda, 222, sala 14, no bairro Salseiros. 
O Complexo Portuário de Itajaí está estrategicamente 
localizado em um dos principais entroncamentos 
rodoviários do Sul do Brasil, distante poucos quilômetros 
das rodovias BR 101 e BR 470. A posição geográfica o 
coloca no centro da Região Sul, que congrega 46% do 
PIB nacional. Característica que transforma o Complexo 
em um núcleo concentrador e distribuidor de cargas, 
o que possibilita o atendimento dos mercados 
exportadores e importadores de 21 estados brasileiros 
e Distrito Federal.

DESEMBARCAMOS EM ITAJAÍ

Na busca pela melhoria contínua de seus processos, 
a iDCargo está em fase de implementação da ISO 

9001:2015. A norma estabelece requisitos para o Sistema 
de Gestão da Qualidade (SGQ) e provê confiança ao 
cliente de que os serviços da empresa serão prestados 
de modo consistente e com qualidade.
“Esse trabalho tem nos permitido corrigir processos, 
além de documentar a cultura organizacional, a fim de 
facilitar a programação de atividades futuras, melhorar 
a nossa performance como equipe e garantir que o 
nosso negócio cresça em todos os aspectos”, destaca o 
diretor Giovani de Camargo.  
A   ISO (International Organization for Standardization) 
é uma referência e seu modelo já é aplicado em mais 
160 países. Ela se  baseia  em  oito  princípios  de 
gestão, os quais podem ser usados como um guia à 
otimização e produtividade das organizações. São eles: 
Foco no cliente, Liderança, Envolvimento das pessoas, 
Abordagem de processos, Abordagem sistêmica para a 
gestão, Melhoria contínua, Abordagem factual para a 
tomada de decisões e Benefícios mútuos nas relações 
com fornecedores.

As etapas finais de 
implementação 
estão em anda-
mento e a previ-
são da conquista 
da Certificação 
ISO 9001:2015 da 
iDCargo deverá 
ocorrer no mês de 
agosto.

RUMO À CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015
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Desde novembro de 2018, a iDCargo disponibiliza 
um recurso de integração com o mercado: sua 

página corporativa no LinkedIn. Alinhada à sua gestão 
estratégica, a empresa tem o objetivo de se aproximar 
ainda mais do seu público, trazendo informações 
relevantes sobre o setor de transportes, bem como sobre 
os serviços oferecidos e as oportunidades profissionais 
disponibilizadas.
O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo. 
Atualmente, a plataforma conta com mais de 562 milhões 
de usuários e está disponível em 24 idiomas, abrangendo 
pessoas e empresas de 200 países.

EM MOVIMENTO

SIGA-NOS NO LINKEDIN

Como faço para seguir a iDCargo no LinkedIn?

É muito simples! Para se conectar basta você seguir os passos abaixo:

1) Utilizando a câmera do seu celular, acesse o QRCode ao lado ou digite o link  
direto em seu navegador web: www.linkedin.com/company/idcargobrasil. 
2) Após a busca, basta você logar na sua conta pessoal do LinkedIn ou, se ainda não 
tiver um perfil, fazer um cadastro rápido (e gratuito).
3) No topo superior da página, basta clicar em “Seguir”.
4) Pronto! Assim você estará conectado à iDCargo e poderá aproveitar todos os 
benefícios da ferramenta, acompanhar nossas novidades e manter contato conosco.

CURTAS

Baseado em uma história 
real, o filme aborda a 
intensa pressão familiar por 
uma carreira de sucesso, o 
abandono, as dificuldades 
de controlar os impulsos e 
de se compreender. Todas 
essas vulnerabilidades são 
expostas e, no decorrer da 
história, o filme mostra o 
poder da resiliência e da 
ressignificação.

O autor e vencedor do 
Nobel de Economia Daniel 
Kahneman nos mostra 
neste livro os dois sistemas 
que dirigem a nossa mente: 
o pensamento rápido, 
intuitivo e emocional 
e o devagar, lógico e 
ponderado. Tudo isso 
abordando esses impactos 
nas estratégias empresariais 
e na sociedade.
(Editora Objetiva)


