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OS RUMOS PARA

2020
Nossas projeções para o novo ano,

com base nos acertos de 2019



EDITORIAL

Ano novo, década nova, 
novo calendário e 366 novas 
oportunidades. Já parou para 
pensar que impacto curioso o 
significado da palavra ‘novo(a)’ 
gera no nosso subconsciente? 
Novo é inovação, é algo atual, 
moderno e contemporâneo. É, 
de certa forma, um ativador para 

gatilhos mentais de ‘satisfação’ e ‘recompensa’. 
Quantas vezes você disse para si mesmo “Ah, 
eu mereço esse celular novo!”, “Eu me sinto tão 
bem com essa roupa nova!” ou frases bastante 
semelhantes a essas? Não é raro nos depararmos 
com os benefícios emocionais que o ‘novo’ nos traz: 
um novo emprego, um novo negócio, um novo 
bem, uma nova amizade, um novo amor, um novo 
integrante na família, um novo cliente, um novo 
projeto ou uma novidade agradável. 
E é com essa sensação fascinante que o ‘novo’ 
provoca em nós, que quero iniciar esse novo ciclo do 
Just in Time. Quero desejar que o ‘novo’ permaneça 
vivo em sua vida, no seu dia a dia, nas suas ações 
e nos seus pensamentos, para que essa corrente 
benéfica de boas sensações perpetue e se espalhe 
em todos os meios. Assim, certamente, teremos 
uma sociedade muito mais humana e sensível, com 
menos rancor, menos competição e menos ódio. 
Nós, como empresa, multiplicaremos o ‘novo’ por 
meio dos investimentos em melhorias que possam 
refletir na qualidade dos nossos serviços e do nosso 
atendimento. Concentraremos nossos esforços em 
aprimorar o que já está bom e em polir o que precisa 
ser lapidado. Tudo, para garantirmos (e mantermos) 
a sua satisfação, confiança e preferência. Também 
compartilharemos do nosso otimismo e boas 
perspectivas. Seguiremos na torcida para que 
2020 avance e mostre todo o seu potencial, com 
sinais claros de reaquecimento do mercado e com 
indicadores muito superiores aos atingidos no ano 
que passou.
Nós, da iDCargo, encerramos 2019 muito felizes, 
pois fechamos o ano com um crescimento de 25% se 
comparado a 2018. E, isto, nós só temos a agradecer 
a você pela confiança em nós e no nosso trabalho. 
Que possamos seguir juntos em 2020, em busca do 
melhor ‘novo’ que há em nós! Próspero 2020 e até 
breve. Boa leitura!

Giovani de Camargo
Diretor

Quais caminhos percorrer em 2020? 
A nova década mal começou, 

mas as incertezas que marcaram o 
nosso País nos últimos anos ainda 
permanecem (e são muitas). Mas, apesar 
disso, não podemos desanimar, nem 
baixar a cabeça. Muito pelo contrário! 
Precisamos seguir em frente e trabalhar 
duro para mudar esse cenário. 
No entanto, para sabermos onde 
queremos chegar, é necessário olhar 
para trás, avaliar nossos objetivos, 
metas e, principalmente, os resultados 
negativos e positivos que tivemos: os 
deslizes para não mais os cometermos 
e os acertos para aprimorá-los ainda 
mais. 
Apesar de todas as dificuldades, o 
balanço de 2019 teve saldo positivo 
para a iDCargo. Foram realizados 
investimentos em diversas áreas da 
companhia, visando ampliar ainda mais 
a qualidade dos serviços. Nesse aspecto, 
investiu-se fortemente em tecnologias 
de monitoramento dos veículos, 
bem como de acompanhamento de 
condução e de desempenho de cada 
motorista. Tudo isso, como forma 
de obter um melhor controle das 
operações, em tempo real, reduzindo 
custos, prevenindo acidentes e 
aumentando a produtividade. Fatores 
esses decisivos para a competitividade 
no segmento.
Ainda no que diz respeito à 
tecnologia, fortes investimentos em 
servidores, sistemas e ferramentas 
de armazenamento de dados foram 
feitos para garantir ainda mais 

eficiência, agilidade e segurança às 
informações do negócio. Também 
ganharam destaque, a aquisição de 
novos veículos, a ampliação de planos 
de manutenção preventiva da frota, 
bem como investimentos em cursos de 
qualificação do quadro funcional.
Mas, certamente, o apogeu de 2019 foi o 
investimento de tempo e dedicação para  
a implementação, nas três principais 
unidades da empresa, de um sistema 
de gestão padronizado e certificado 
pela organização internacional Bureau 
Veritas: a NBR ISO 9001:2015. Isso 
faz com que toda e qualquer ação 
desempenhada pela empresa passe a 
contar com um padrão estabelecido, 
a fim de assegurar a uniformidade de 
cada processo e, por consequência, 
a consistência dos resultados, com 
respostas rápidas e soluções efetivas. 
Outro ápice do ano foi a abertura da 
segunda filial da empresa, dessa vez na 
cidade de Itajaí, em Santa Catarina.
“Depois desse balanço, fica muito mais 
fácil projetarmos 2020. Afinal, a ideia 
é continuarmos trilhando um caminho 
próspero e frutífero, investindo em 
melhorias em todas as áreas da 
nossa empresa, para levar muito mais 
qualidade, confiança e credibilidade 
para os nossos clientes”, ressalta o 
diretor, Giovani de Camargo.
E você, já fez o seu balanço do ano que 
passou? Já estabeleceu as resoluções 
para este ano? Quais os seus anseios 
pessoais e profissionais? Nossa dica 
para você é PPR: Pense, Planeje e 
Realize. E nosso desejo é: SEJA FELIZ!

CURTAS

Você possui conta em alguma rede social ou realiza qualquer outra 
forma de interação digital? Se sim, então você não pode deixar de 
assistir o documentário Privacidade Hackeada (originalmente, em 
inglês, The Great Hack). Ele mostra o escândalo da empresa de 
consultoria Cambridge Analytica e do Facebook, através da história 
de um professor americano. Ao descobrir que, junto com 240 
milhões de pessoas, suas informações pessoais foram hackeadas 
para criar perfis políticos e influenciar as eleições americanas de 
2016, ele embarca em uma jornada para levar o caso à corte. 
Depois de assistir a este filme você, certamente, sempre pensará 
duas vezes ao clicar em “aceito os termos”.

Bateu aquela preguiça de ir para o escritório na segunda-
feira? A falta de tempo virou uma constante? A rotina está 
tirando o prazer no dia a dia? Anda em dúvida sobre qual é 
o real objetivo de sua vida? O filósofo e escritor Mario Sergio 
Cortella desvenda em seu livro, a importância de ter uma vida 
com propósito, a motivação em tempos difíceis, os valores e 
a lealdade a si e ao seu emprego. O livro é um verdadeiro 
manual para todo mundo que tem uma carreira, mas vive 
se questionando sobre o presente e o futuro. É uma obra 
fundamental para quem sonha com realização profissional 
sem abrir mão da vida pessoal.
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Quem estrela a primeira edição de 2020 do Just in Time é o coordenador de 
transporte rodoviário nacional, Pablo Souza Goulart. Ele trabalha na filial da 
iDCargo em Itajaí (SC), cuidando das importações e exportações que passam pelos 
portos catarinenses. 
Pablo tem 23 anos e é formado em Administração de Empresas pela Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG). Como ele próprio se descreve, é um apaixonado 
pela família e pelos amigos, a base de tudo, com quem sempre gosta de estar. É 
ambicioso e cheio de objetivos e sonhos, pelos quais luta com responsabilidade, 
confiança e humildade. Confira abaixo a entrevista que realizamos com ele:

OLÁ! MUITO PRAZER!

Pablo Souza Goulart, coordenador de 
transporte rodoviário nacional

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!

• Há quanto tempo você trabalha na empresa?
Desde novembro de 2016. Iniciei na empresa como 
estagiário, logo após fui efetivado como Assistente de 
Transporte. Hoje, ocupo a vaga de Coordenador. 

•  Como foi para você crescer tão rapidamente na 
empresa? 
Foi algo extraordinário e muito desejado. Estar sempre 
se dedicando e buscando se adequar a novas etapas e 
desafios e perceber que estamos no caminho certo, sem 
dúvida é muito gratificante. Devo isso a toda confiança 
que a iDCargo depositou em mim e aos profissionais 
com quem tive oportunidade de trabalhar em equipe e 
me proporcionar esse conhecimento necessário para o 
crescimento. 

• O que representa para você fazer parte do time da 
iDCargo?
Para mim é uma realização pessoal. A iDCargo me fez o 
profissional que eu sou, me proporcionou crescimento e 
me mantém sempre motivado a seguir realizando novas 
conquista e desafios.

• O que você mais gosta na empresa?
Sem dúvida o bem mais valioso de uma empresa são 
seus clientes e funcionários. A iDCargo sabe disso e tem 
um enorme carinho e dedicação por nós funcionários, 
proporcionando que não sejamos somente um time 
de colaboradores, mas sim uma família, amigos que 
ajudam uns aos outros. Todos têm o mesmo objetivo e 
dedicação, o que faz com que tenhamos um ambiente leve 
e descontraído. 

• Como você percebe a valorização da iDCargo aos seus 
profissionais?
São visíveis os investimentos realizados na área de 
gestão de pessoas na empresa, proporcionando 
sempre oportunidades de desenvolvimento, formação 

e crescimento. Nós, profissionais, estamos sempre 
recebendo os feedbacks que possibilitam reconhecimento, 
gratificação, automotivação e, consequentemente, 
melhorias nas relações interpessoais e no ambiente de 
trabalho. Além disso, outro fator importante é o diálogo 
aberto que temos com a direção.

• Quais os seus desejos para o futuro?
Para o futuro, desejo seguir me atualizando e iniciar minha 
pós em logística, para ter sempre mais conhecimento na 
área e pode seguir contribuindo para com a empresa. 
Também desejo crescimento para a iDCargo, que ela 
alcance todos os seus objetivos. E, logicamente, que eu 
possa seguir fazendo parte da história da empresa.  

•  Que mensagem você gostaria de deixar para os leitores?
Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os 
envolvidos e dizer o quão importante é fazer parte dessa 
equipe. A iDCargo é uma empresa séria, que preza pela 
qualidade dos serviços prestados e realiza isso com muita 
dedicação e carinho. Gostaria também de agradecer a 
todos os clientes, porque é para eles que estamos sempre 
nos aprimorando e nos dedicando para melhor atendê-
los. E por fim, quero desejar vida longa à iDCargo.


