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JUST TIMEin

NÓS SOMOS



EDITORIAL

Um novo ano e a esperança de 
um novo tempo. Acreditava-se 
que a virada para 2022, deixaria 
no passado as adversidades 
vivenciadas em 2021. No 
entanto, infelizmente, esse 
sonho não se concretizou. 
Acordamos no dia 1º de janeiro, 
com os mesmos pesadelos do 

ano anterior. O que demonstrava ser um alento 
e dar um fôlego à intensidade da pandemia, virou 
uma nova onda de contágio. A economia, que 
parecia estar dando sinais de recuperação com a 
retomada da confiança e dos investimentos, acabou 
sendo marcada por aumentos exorbitantes de toda 
natureza.
Apenas para contextualizar, vou trazer alguns 
indicadores. De acordo com a Fundação Getúlio 
Vargas, entre janeiro e dezembro de 2021, o Índice 
Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acumulou alta 
de 17,78%. Enquanto, o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), principal métrica da 
inflação brasileira, fechou o ano em alta de 10,06%. 
Segundo o IBGE, esta foi a maior alta desde 2015. No 
segmento de transporte rodoviário, os percentuais 
de aumento foram ainda maiores. No acumulado 
do ano, houve aumento de 50% no óleo diesel, de 
60% nos lubrificantes, de 35% no preço dos pneus 
e nas peças de reposição e de 44% nos valores 
de caminhões e implementos. E esses números 
continuam refletindo e afetando os mercados em 
2022.
É possível um crescimento da economia neste ano? 
Claro que sim e torcemos para que ele aconteça no 
Brasil e no mundo. Mas as empresas precisam estar 
saudáveis e, para isso, só há um remédio: o controle 
da inflação. Só assim, os negócios continuarão 
vivos, empregando mais pessoas e fazendo a roda 
da economia girar. Caso contrário, o resultado será 
ainda mais desanimador do que foi em 2021, ano 
que registrou o fechamento de 1.292.578 empresas, 
segundo dados da Receita Federal.
Aqui na iDCargo, seguiremos investindo em 
tecnologia e qualificação, visando a melhoria 
contínua e a satisfação dos nossos clientes e 
colaboradores. Tudo para continuarmos evoluindo 
nosso negócio e contribuirmos para melhorar o 
índice econômico do nosso país e a sociedade como 
um todo. Que tenhamos um 2022 de recuperação, 
de prosperidade e de esperanças renovadas!
Boa leitura!

Giovani de Camargo
Diretor

Não há nada que nos deixa mais felizes do que a 
satisfação de nossos clientes e colaboradores. Mas, 
quando ela vem em forma de reconhecimento, nos 

dá a certeza de que estamos no caminho certo, fazendo 
e entregando o nosso melhor a cada dia. “Uma empresa 
é feita de pessoas. Por trás de um CNPJ, têm muitos CPFs  
e ter um time coeso é motivo de muito orgulho para 
nós. Não fazemos nada sozinhos, cada colaborador é 
peça fundamental em nossos processos, por isso temos 
uma gestão horizontal, que ouve e dá voz a todos, para 
prestarmos os melhores serviços e construirmos um 
ambiente interno de qualidade”, destaca o diretor, Giovani 
de Camargo.
O reconhecimento dos colaboradores foi atestado em 
outubro de 2021, mediante uma pesquisa de clima 
organizacional, realizada pela Great Place to Work (GPTW) 
e tem validade de um ano. O questionário avaliou, além 
da satisfação dos colaboradores com a empresa, itens 
como: credibilidade, orgulho de pertencer, ambiente 
de trabalho, relacionamentos, respeito, confiança e 
imparcialidade. E, como resultado, a iDCargo conquistou o 
índice de 96% de satisfação, o que a atribuiu a Certificação 
GPTW. Certificação esta que ganha maior relevância por 
ter a participação espontânea e anônima da equipe, que 
expressa seu sentimento de orgulho pela empresa onde 
trabalha.
Entre as ações e iniciativas da companhia nas práticas 
de gestão e que contribuem para os bons resultados 
conquistados, podem se destacar: canais abertos 
e de diálogo com a equipe, programa de estágio e 
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EXCELENTE LUGAR PARA SE TRABALHAR



CURTAS

Bryan Mills é um homem 
tranquilo, que deseja apenas 
viver sua vida ao lado de 
sua família. Porém, as coisas 
podem sair de controle e ele 
pode exagerar um pouco na 
dosagem da violência quando 
uma rede de criminosos 
rapta sua filha. Agora, este 
ex-espião conta com suas 
antigas habilidades para 

salvar Kim, que corre o risco de ser usada numa rede 
de prostituição. O filme, dirigido por Pierre Morel, é 
o primeiro de uma série de três obras que levam o 
mesmo nome.

O livro de Stephen Covey revela 
que para se obter mudanças 
realmente significativas na 
vida é necessário investir em 
novos hábitos e mudar crenças 
fundamentais que formam a 
nossa visão de mundo. Ou seja, 
a transformação verdadeira 
vem “de dentro para fora.” E, 
para isso, não existem atalhos. 
Segundo o autor, os nossos 
hábitos indicam quem somos e o nosso nível de eficácia 
(e ineficácia também). Porém, a notícia animadora é 
que um hábito não é algo que fica “impregnado” em 
nós para sempre. Ou seja, podemos mudar, eliminar 
ou aprimorar hábitos e, até mesmo, adquirir novos.

oportunidades de efetivação, capacitações e feedbacks 
constantes, benefícios, entre outros.
O Great Place to Work (GPTW) é uma consultoria global 
que apoia organizações que desejam colocar o fator 
humano no centro da sua estratégia de negócio, a 
obterem melhores resultados por meio de uma cultura 
de confiança, alto desempenho e inovação. Desde 1992, 
foram pesquisados mais de 100 milhões de funcionários 
em todo o mundo e esse vasto conhecimento foi 
utilizado para definir o que torna um excelente lugar 
para trabalhar: a confiança. Sua plataforma de pesquisa 
de funcionários fornece aos líderes feedback, relatórios 
em tempo real e informações necessárias para tomar 
decisões de pessoas baseadas em dados. 
No Brasil, o GPTW está presente há 25 anos, e têm 
escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Paraná e Ceará. No mundo, conta com sedes  
distribuídas em mais de 109 países. 
“O GPTW é uma autoridade global no mundo do 
trabalho e termos a certificação de uma instituição tão 
renomada é sensacional. Ao time da iDCargo gostaria 
de agradecer mais uma vez por todo empenho e 
dedicação e dizer que nosso intuito é oferecer cada vez 
mais um ambiente harmonioso e inspirador, propício a 
desenvolvimento e à construção de conexões saudáveis 
e duradouras. Desejamos que a iDCargo seja muito mais 
do que apenas um local de trabalho, mas que contribua 
diariamente para o crescimento e bem-estar de todos”, 
reforça Giovani.

Quem nunca quis ler 
diversos livros, mas não 
conseguia encaixar um 
tempinho na rotina para 
realmente criar esse hábito? 
Esse provavelmente é um 

problema que você já encontrou ou encara todos os 
dias. Pensando nisso, os fundadores do 12 minutos 
criaram o aplicativo para ser um facilitador nas rotinas. 
Se cadastrando, você consegue, em apenas 12 minutos, 
extrair todos os melhores ensinamentos de qualquer 
livro. O app está disponível para iOS e Android.

O Pocket, como o nome diz, 
funciona como um bolso. 
Nele você pode deixar tudo 
que você se interessou, 
mas não tem tempo de 
ler ou assistir naquele momento. Ele é muito fácil de 
utilizar, você só precisa copiar o link do conteúdo que 
você quer arquivar e colocar no aplicativo. Quando 
você tiver um tempo, pode entrar nele e estará tudo lá 
para você. Disponível para iOS e Android.
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Nesta edição, você conhecerá nosso motorista, Tiago Borges Gomes. Casado, pai 
de dois filhos, Tiago tem 42 anos. Morou no interior até seus 10 anos e foi 

para a cidade para trabalhar e ajudar seus pais. Começou como engraxate, depois 
conseguiu um emprego de servente de pedreiro e, posteriormente, de açougueiro. 
Em 2001, conseguiu tirar sua habilitação de motorista e conseguiu se profissionalizar 
para, com muito esforço e dedicação, chegar até aqui. Em suas horas de folga, gosta 
de estar na companhia de sua família, tocando violão e cantando louvores.

Confira abaixo a entrevista que realizamos com ele:
 
• Há quanto tempo você trabalha na empresa?
Tive a oportunidade de entrar na iDCargo em maio de 2019. Trabalhava de motorista 
agregado em outra empresa de transportes, mas sempre com o objetivo de chegar 
onde estou hoje. Sinto-me realizado em poder fazer o que gosto e aonde gosto.

OLÁ! MUITO PRAZER!

• O que representa para você fazer parte do time da iDCargo?
Para mim é uma honra, pois fazia muitos anos que eu queria trabalhar na empresa. Sempre quis estar aqui onde estou 
e espero colaborar cada dia mais e melhor.

• O que você mais gosta na empresa?
Minha principal meta era estar aqui. Mas, o diferencial para mim é o diálogo. Destaco também os nossos honorários, 
que sempre recebemos em dia. Nos dias de hoje, com uma pandemia assolando nosso país e fechando portas, é um 
diferencial e vale a pena destacar isso. A relação entre colaboradores e diretores é muito boa, de “tirar o chapéu”. Isso 
é incrível e eu adoro.

• Se formos pensar, a sua profissão é de bastante risco, afinal a qualquer momento pode acontecer algum acidente 
na estrada. Como que você lida com essa questão?
Aproveitando minha família ao máximo, a cada segundo. Quando saio para as viagens, procuro sempre andar com 
segurança, atenção e paciência, para ter a certeza de que vou voltar e rever minha família. Infelizmente, o trânsito hoje 
em dia está muito tenso e intenso, as pessoas pegam o volante sem a mínima paciência, colocando em risco outras 
pessoas. Faço a minha parte no que diz respeito à uma viagem segura!

• Quais os seus desejos para o futuro?
O futuro pertence à Deus, mas tenho pedido pra Ele que eu venha crescer junto com a empresa e possa ficar muitos 
anos aqui. Se um dia eu conseguir comprar meu caminhão, quero continuar trabalhando para a iDCargo.

• Que mensagem você gostaria de deixar para os leitores?
Não desista nunca de seus sonhos, pois tem alguém lá em cima olhando por você. Quando você menos espera, alcançará 
seus objetivos e a porta se abrirá! Assim aconteceu comigo e estou aqui, fazendo parte desta família. Juntos somos 
mais fortes! Saibam que sempre faremos o possível para atendê-los da melhor forma. Quero também agradecer a todos 
os meus colegas pelo suporte e parabenizá-los pela entrega e dedicação, características que fazem da iDCargo essa 
empresa diferenciada e em constante crescimento.
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Tiago Borges, motorista
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