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JUST TIMEin

A IMPORTÂNCIA
DA MANUTENÇÃO
DA FROTA



EDITORIAL

Sabemos o quanto as 
exportações e importações 
são importantes para 
impulsionar o crescimento 
econômico mundial. E, 
apesar da velocidade com 
a qual as negociações são 
realizadas venha aumentando 
rapidamente, muitas empresas 
enfrentam dificuldades com o 

comércio exterior.
No intuito de superar os desafios impostos, é 
necessário entender as perspectivas de mercado, 
as oportunidades de negócios, o desempenho 
econômico, o comportamento de consumo e 
as demandas internas e externas. É preciso se 
reinventar diariamente e estar preparado para 
contornar e enfrentar todas as adversidades.
Além de lidarmos com uma pandemia, que segue 
afetando diretamente as empresas e afastando 
profissionais dos seus postos de trabalho, hoje, 
enfrentamos consequências devido à guerra entre 
Rússia e Ucrânia. Resultado da crise econômica 
mundial que estamos passando, a alta dos fretes 
internacionais é apenas um dos grandes desafios. 
Precisamos lidar diariamente com a falta de 
contêineres, cancelamentos de navios e aumentos 
constantes de frete marítimo internacional. 
Também lidamos com muitos desafios no 
transporte rodoviário, tais como: extensas filas de 
veículos nas fronteiras e exigência constante de 
testes PCR para os motorista. Outros fatores são os 
aumentos deliberados e imediatos do óleo diesel, 
causando o efeito cascata em todos os outros 
insumos, além de falta de veículos na operação 
de transporte rodoviário internacional, gerando 
aumentos nas operações devido à lei de oferta e 
procura. 
Por fim, trabalhar com exportação e importação 
exige cada vez mais cuidado e conhecimento 
por parte de todos os profissionais. Diariamente, 
estamos trabalhando forte para achar soluções e 
encontrar os melhores caminhos para seguirmos 
firmes. Temos esperança na melhora do cenário 
global, e contamos com a certeza de que 
seguiremos atendendo todos os nossos clientes 
com qualidade, transparência e excelência.  Desejo 
que você tenha uma excelente leitura!

Um grande abraço,  
 

Giovani de Camargo
Diretor

CURTAS

Aclamado psicólogo clínico, Jordan Peterson tem influenciado a 
compreensão moderna sobre a personalidade e, agora, se transformou 
em um dos pensadores públicos mais populares do mundo. Neste livro, 
ele oferece doze princípios profundos e práticos sobre como viver uma 
vida com significado. A partir de exemplos vívidos de sua prática clínica 
e vida pessoal, bem como de lições extraídas das histórias e mitos mais 
antigos da humanidade, 12 Regras para a Vida oferece um antídoto 
para o caos em nossas vidas: verdades eternas aplicadas aos nossos 
problemas modernos. “Um dos pensadores mais importantes a surgir 
no cenário mundial em muitos anos.”

Quando o assunto é a eficiência nos processos logísticos, 
a frota de caminhões certamente ganha destaque 

como peça principal para atingir ótimos resultados. Porém, 
para se obter o máximo desempenho da frota e realizar um 
transporte de qualidade e com segurança, a manutenção 
preventiva é um item indispensável no planejamento da 
empresa. Ela deve ser periódica, sendo uma preocupação 
constante que fica sob a responsabilidade principalmente 
dos gestores de frota. É ela que garante a confiabilidade 
e segurança nos deslocamentos, evitando acidentes, 
imprevistos, atrasos e outros problemas que possam afetar 
a performance logística.  
 
O que é Manutenção Preventiva?
A manutenção preventiva consiste em proceder e corrigir 
falhas antes mesmo que elas aconteçam. É uma checagem 
periódica de diferentes componentes do veículo, de forma 
a se identificar, antecipadamente, prováveis falhas, avarias 
ou quaisquer situações que possam interferir no bom 
funcionamento. Esse tipo de manutenção é a forma mais 
eficiente e econômica de garantir uma maior vida útil 
da frota de caminhões, pois, como trabalha de maneira 
preventiva, evita que pequenos problemas possam se tornar 
maiores ou causar a interrupção na utilização do veículo. 
Atualmente, essas manutenções podem ser programadas 
de forma totalmente organizada a partir da utilização de 
sistemas e equipamentos de detecção, capazes de fazer 
uma análise completa da frota. Com isso, a execução pode 
ser extremamente rápida, o que permite poupar tempo e 
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Belfast é uma história pessoal e alegre sobre o poder da 
memória, ambientada no final dos anos 1960 na Irlanda 
do Norte. No centro do filme está Buddy, um menino 
à beira da adolescência, cuja vida é repleta de amor 
familiar, diversões de infância e um romance florescente. 
No entanto, com sua amada cidade natal envolvida 
em turbulências crescentes, sua família enfrenta uma 
escolha importante: esperar que o conflito passe ou 
deixar tudo  que conhecem para trás por uma nova vida. 

evitar que veículos fiquem sem uso por longos períodos.

Qual a Importância da Manutenção Preventiva?
Conservar o patrimônio da empresa e garantir a segurança 
dos colaboradores, são os principais pontos que mostram 
o quão relevante é ter uma boa estratégia de manutenção 
preventiva da frota. Porém, podemos citar algumas outras 
vantagens que, longe de serem secundárias, englobam o 
grande foco da realização da manutenção preventiva de 
caminhões:
- Os cuidados periódicos evitam o desgaste prematuro de 
peças e contribuem para o ótimo funcionamento, além de 
prolongar a vida útil dos caminhões.  
- A manutenção é uma tentativa de manter a logística 
sempre eficiente e, também, de reduzir os custos com o 
transporte.
- Veículos com a manutenção em dia são menos suscetíveis 
a ocorrência de falhas mecânicas ou a problemas que 
possam ocasionar acidentes, tornando o transporte 
muito mais seguro para a carga e, principalmente, para o 
motorista.
- Veículos em bom estado de conservação estão menos 
vulneráveis a atraso nas entregas. Além disso, são mais 
eficientes em termos de consumo de combustível e de 
conforto para o motorista. 
 
A Manutenção na Frota da iDCargo
Sempre buscando qualidade e eficiência nos serviços 
prestados e, principalmente, segurança para os 

colaboradores, a iDCargo possui um plano de 
manutenção que é contratado diretamente com as 
fabricantes dos caminhões. Toda a manutenção é feita 
dentro da concessionária autorizada e por profissionais 
qualificados, o que garante um excelente trabalho.
Com a tecnologia a favor, o controle e o planejamento 
das revisões dos veículos é realizado através de um 
portal do cliente disponibilizado diretamente no site 
das próprias fabricantes. Além disso, é emitido um 
comunicado antecipado quando existe um veículo 
que está chegando próximo da data de manutenção. 
Evitando assim, que a manutenção não será realizada. 
Com a manutenção preventiva da frota da iDCargo, 
realizada periodicamente, existe uma redução 
considerável de problemas com os veículos durante 
as viagens, gerando assim, segurança ao motorista, 
resguardo do patrimônio da empresa e garantia da 
mercadoria transportada, evitando atrasos dos prazos 
de entrega ou coleta. Todos os veículos da frota passam 
pela manutenção, deixando-os em contições para uso, 
principalmente de peças básicas como: faróis, pneus, 
sinaleiras, sinalizadores, entre outros.
Outro fator importante que é levado em consideração, 
é o cuidado com o meio ambiente. Com a manutenção 
preventiva, existe a garantia do descarte correto de 
óleos, lubrificantes e filtros substituídos, bem como a 
redução nas emissão de CO², pois são realizados testes 
de opacidade, onde é realizado o  controle de emissão 
de fumaça preta. 
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Nesta edição, vamos lhe apresentar o nosso motorista, Denis 
Ricardo Farias. Denis tem 41 anos, é casado e pai de um menino 

de 7 anos. Nasceu na cidade de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul e 
mora em Rio Grande há, aproximadamente, 10 anos. Tem formação 
em Técnico em Mecânica Industrial e iniciou o Curso de Logística na 
faculdade, além de ter muitos anos de experiência como motorista. 
Gosta de aproveitar o tempo em casa para matar a saudades do 
filho e da família. Segundo Denis, ele “tenta” tocar violão nas horas 
vagas, se considera uma pessoa extrovertida, gosta de dar umas 
boas risadas e é muito feliz e realizado com sua família. Confira 
abaixo a entrevista que realizamos com ele:

OLÁ! MUITO PRAZER!

Denis Ricardo Farias, motorista.

Fo
to

: F
ilip

e 
La

ra

• Há quanto tempo você trabalha na empresa?
Iniciei meu trabalho junto à iDCargo no dia 02/03/2020, depois de ficar 7 anos afastado da função de motorista e das 
estradas. Foi quando surgiu a oportunidade e eu fiz contato com o Giovani, que já me conhecia de outra empresa, 
conversamos, acertamos tudo e fui contratado.

• O que representa para você fazer parte do time da iDCargo?
Para mim está sendo um prazer fazer parte desse time sério, competente, que nos oferece segurança e tecnologia com 
caminhões confortáveis para enfrentar os desafios do dia a dia nas estradas.

• O que você mais gosta na empresa?
A honestidade, o comprometimento com os colaboradores, os colegas que estão sempre prontos pra ajudar a qualquer 
hora e o jeito simples de acessar e poder conversar diretamente com a gerência e direção da empresa. Isso, além de 
aproximar a todos, faz com que a empresa se torne esse time vencedor e uma grande família.

• Quais os seus desejos para o futuro?
Bom, não sou muito de falar de futuro, porque pra mim, o futuro só a Deus pertence e Ele é quem sabe. Mas, 
primeiramente, agradeço por tudo todos os dias, depois peço saúde, sabedoria, proteção e assim, da mesma forma para 
a empresa.  Peço saúde para crescer, sabedoria para se manter e proteção para seguir em frente. O dinheiro a gente vê 
depois. (Risos)

• Que mensagem você gostaria de deixar para os leitores?
Primeiro quero dizer que sou grato por fazer parte do time iDCargo e agradecer a confiança em mim depositada sempre. 
A iDCargo é uma empresa em constante crescimento, buscando sempre por novas tecnologias para melhor atender a 
todos os seus clientes e colaboradores com qualidade. A quem ainda não conhece a iDCargo, venha conhecer logo. 
Desejo vida longa para iDCargo e para todos que dela fazem parte!

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!


