


Neste livro, estão reunidas as principais ações 

realizadas nos primeiros 25 anos do SEST SENAT 

(Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Transporte) e, também, 

a atuação da CNT (Confederação Nacional 

do Transporte) durante esse período. Estão 

descritos ainda os trabalhos do ITL (Instituto de 

Transporte e Logística).

O Sistema CNT tem atuado em diversas 

frentes para que o setor de transporte possa se 

desenvolver nas diferentes regiões do Brasil, 

sempre com foco na integração dos modais e na 

valorização do trabalhador e do transportador.
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Junto à criação do SEST SENAT, 
intensificamos as ações da CNT para 
apoiar o desenvolvimento e representar 
o setor. O Brasil precisava de um 
transporte dinâmico que inovasse e 
fosse sustentável tanto economicamente 
quanto ambientalmente. Essa trajetória, 
em busca da melhoria da qualidade 
profissional na atividade transportadora 
e do fortalecimento do setor, conta com 
o fornecimento de informações  e dados 
necessários para o aprimoramento do 
transporte. Nesses últimos 25 anos, a CNT 
realizou mais de 280 estudos, pesquisas, 
análises e outras ações sobre os diferentes 

modais e sobre temas de interesse do setor.
Conhecer o cenário em que atuamos é 
primordial para identificar gargalos e 
propor soluções. A CNT tem ampliado sua 
atuação e mostrado aos transportadores, ao 
poder público e à sociedade em geral onde 
estão as deficiências e quais intervenções, 
ações e obras precisam ser feitas. 
Acompanhamos a economia, analisamos os 
impactos das medidas de governo, atuamos 
junto aos poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. Também mostramos o que a 
sociedade está pensando em momentos 
diferentes. Nossos projetos buscam dar 
alternativas aos transportadores para que 
eles desempenhem a atividade com menos 
custos, mais qualidade e menos impacto no 
meio ambiente.

Temos atuado institucionalmente na 
defesa dos interesses do transportador. 
A Confederação sempre agiu na 
vanguarda do que é estratégico. 
Defendemos a multimodalidade, a 
renovação de frota, a melhoria da 
qualidade do diesel e o aumento da 
eficiência energética. Lutamos também 

Quando idealizamos e lutamos pela criação 
do SEST SENAT, no início da década de 
1990, tínhamos o sonho de oferecer ao 
trabalhador do transporte aquilo que 
ele merece: mais qualidade de vida, 
saúde, desenvolvimento profissional, 
lazer, esporte e cultura. Um setor que 
transporta as riquezas do país, promove 
o desenvolvimento e permite a vida social 
precisava valorizar os seus profissionais 
para se fortalecer. O SEST SENAT nasceu 
com essa missão. Não foi uma luta fácil. 
Mas nós, transportadores, acreditamos que 
aquele sonho era possível. Acreditamos 
que era possível transformar vidas. 

Um setor 
mais forte



contra os assaltos, o roubo de cargas e os 
ataques a ônibus do transporte urbano de 
passageiros.

Hoje, duas décadas e meia após a criação 
do SEST SENAT, e com o trabalho intenso 
da CNT, é gratificante olhar para trás e ver 
as nossas realizações. Começamos com 
duas Unidades Operacionais e chegaremos 
a 200, em breve. Ampliamos os cursos e as 
especialidades de saúde. Alcançamos mais  
de 129 milhões de atendimentos. 
O SEST SENAT tem hoje capilaridade para 
atender o trabalhador do transporte onde 
ele estiver, em qualquer região do Brasil. As 
pesquisas e os estudos da CNT aumentam e 
se aprimoram a cada ano.

Também olhamos para o futuro com a 
certeza de que estamos no rumo certo. 
O transporte está cada vez mais 
tecnológico e passa por inúmeras 
transformações. Temos a preocupação de 
atuar pela melhoria da gestão em nossas 
atividades. O ITL tem agido fortemente 
para capacitar nossos gestores, em todos 
os modais, sempre com foco na tecnologia 

 

Clésio Andrade
Presidente da CNT, dos Conselhos 

Nacionais do SEST e do SENAT e do ITL

e na inovação. Firmamos parcerias 
internacionais com esse objetivo.
Temos trabalhado, em diversas 
frentes, pelos fortes investimentos em 
infraestrutura, pela desburocratização 
e simplificação de processos, pelo 
melhor planejamento do transporte, 
pela garantia da segurança jurídica nos 
contratos entre o Estado e a iniciativa 
privada e pela valorização profissional. 
Conseguimos inserir o setor nos grandes 
debates nacionais. Fortalecemos a 
representatividade em diversos fóruns e 
apoiamos o trabalhador e o transportador.     

Neste livro, disponibilizamos informações 
sobre o nosso legado. Esperamos que elas 
possam ser um estímulo para que as novas 
gerações sigam em frente e façam mais 
e melhor pelo setor. Nosso trabalho em 
defesa do transporte precisa continuar.
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Em 1993, o setor de transporte brasileiro 
deu início a um plano ousado para criar 
uma rede nacional de desenvolvimento 
profissional com assistência social para 

os seus trabalhadores. Sob a presidência 
de Clésio Andrade, a CNT (Confederação 

Nacional do Transporte) liderou o 
movimento pela criação do SEST SENAT.

O SEST SENAT passou a existir por 
meio da lei nº 8.706, de 1993. Esse marco 
proporcionou as condições para a 
consolidação desse grande projeto de 
qualificar o trabalhador do transporte e 
oferecer mais qualidade de vida a ele e 
aos seus familiares.

Prioridade
ao transporte
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“A criação do SEST e do SENAT representou um gesto de 
coragem da classe transportadora, que lutou para assumir 
suas responsabilidades no campo da assistência social e da 

formação profissional dos seus trabalhadores”
Clésio Andrade

“O setor de transporte brasileiro está estruturado em 
bases sólidas. Com visão de futuro, sabe que é componente 

imprescindível em qualquer processo de desenvolvimento. Sabe 
também da sua importância para conduzir nossa economia nos 
rumos do crescimento. Consciente do seu papel, o transportador 

contribui para a construção de um país regido pela justiça social, 
democracia, competência e qualidade"

Clésio Andrade assumiu a presidência da CNT em 1993
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1994
1998
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46Unidades
Operacionais
do SEST SENAT inauguradas

10 trabalhos 
técnicos da CNT4,1

milhões
de atendimentos
no desenvolvimento profissional
e na promoção social

Mais de 
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O sonho começou a ganhar forma com a inauguração das 
duas primeiras Unidades Operacionais do SEST SENAT – Vila 

Jaguara e Parque Novo Mundo (antiga Carandiru), em São 
Paulo. Finalmente, os trabalhadores do transporte têm a sua 

casa. Passaram a ter acesso a demandas antigas e necessárias, 
como o atendimento em odontologia e outros serviços de 

saúde. Nesse momento, foram implantados também os 
primeiros programas de desenvolvimento profissional.

O transporte precisava ser visto e 
valorizado. Para estimular sua inserção 
nos veículos de comunicação de todo 
o Brasil, foi criado o Prêmio CNT de 
Jornalismo. A premiação abriu portas 
para o setor e tornou mais conhecidas as 
questões que envolvem a movimentação 
de cargas e de passageiros.

Unidade Operacional Parque Novo Mundo (antiga Carandiru), em SP

1994
Regulamento do 1o Prêmio
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1995

O Brasil precisava de uma ferramenta para fazer o 
diagnóstico das condições das suas rodovias. Afinal, por 
meio delas, passa a maior parte das riquezas do país. 
Então, foi criada a Pesquisa CNT de Rodovias, que avalia 
a infraestrutura dos principais trechos rodoviários em 
todas as Unidades da Federação. A Pesquisa é hoje uma 
referência, auxilia os transportadores no planejamento 
das suas atividades e subsidia ações do poder público e 
da iniciativa privada.

Era necessário iniciar várias frentes para 
fortalecer o setor de transporte. Foi assim que 
nasceu a revista CNT Transporte Atual, que 
reúne os principais assuntos de interesse do 
setor e divulga os trabalhos produzidos pela 
CNT, pelo SEST SENAT e pelo ITL.

Primeira  edição da Revista

quilômetros 
avaliados

15.710

na primeira
edição
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19
95

No seu primeiro ano, a revista 
CNT Transporte Atual mostrou 

a defesa da Confederação em 
relação à então nova Lei das 

Concessões como importante 
instrumento para aproximar o 

poder público do setor privado.

A CNT já se posicionava contra 
a elevada carga tributária no 
Brasil, chamando a atenção para 
a necessidade de uma reforma 
estruturante dos impostos no 
país, além da simplificação da 
legislação trabalhista. 

Rodovia dos Bandeirantes (SP), em 2016
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Mais 7 Unidades 
Operacionais

do SEST SENAT 
inauguradas

Brasília (DF)

Cariacica (ES) 

Fernão Dias (SP)

Limeira (SP)

Porto Velho (RO)

Rio de Janeiro – Deodoro (RJ)

Salvador (BA)

Unidade Operacional de  Salvador (BA)
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A CNT defendeu a estabilização da moeda 
e a necessidade de aprovação das reformas 
estruturantes. Também se posicionou a favor da 
agilidade nas concessões dos serviços públicos 
à iniciativa privada, além das privatizações e da 
regulamentação das emendas constitucionais 
do petróleo e das telecomunicações. 

A Confederação se mostrou 
contrária ao excesso de 
regulamentação nas relações 
trabalhistas e defendeu a 
flexibilização das legislações 
referentes ao tema. O assunto 
foi tema recorrente na revista 
CNT Transporte Atual.

Foi lançada a Rede Transporte, canal de TV Digital 
para integrar e promover o aperfeiçoamento dos 

empresários e trabalhadores do setor. As empresas 
que se interessavam tinham que obter a cessão de 

uma antena parabólica e de um aparelho de TV 
junto ao SEST SENAT, em regime de comodato. As 
videoaulas eram transmitidas via sinal de satélite.1996 Anúncio na revista CNT informa sobre 

Rede Transporte 
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Modelo de Unidades Operacionais Tipo A

As Unidades Operacionais do 
SEST SENAT passaram a contar 

com um mesmo padrão em todo 
o país. Ganharam uma estrutura 

mais moderna e inovadora: 
em um mesmo espaço, foram 
disponibilizados os cursos de 

capacitação e os serviços de 
saúde, esporte e lazer. Além 

de integrar os atendimentos, o 
novo modelo otimizou a gestão e 
possibilitou a redução de custos.

Reforçando a necessidade de 
combater o roubo de cargas, 
o tema foi destaque na revista 
CNT Transporte Atual e em 
outras frentes desenvolvidas 
pela Confederação. 
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19
96

Qualidade de vida e esporte 
caminham juntos. Em 1996, 

o 1º Campeonato de Futebol 
de Campo do SEST SENAT 

recebeu o então ministro do 
Esporte, Edson Arantes do 

Nascimento, o Pelé. 

Pelé e Clésio Andrade com participantes do campeonato, no estádio Elmo Serejo Farias, em Taguatinga (DF) 
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Certa de que o conhecimento 
produzido nas universidades pode 
contribuir para soluções e inovações 
para o setor transportador, foi 
criado o Prêmio CNT de Produção 
Acadêmica. Os trabalhos foram 
reunidos na publicação Transporte 
em Transformação. Dezenove edições 
foram realizadas em parceria com a 
Anpet (Associação Nacional de Ensino e 
Pesquisa em Transportes).

O Custo Brasil era preocupação da 
CNT, que apontou os prejuízos nas 
safras de grãos em decorrência de 
infraestrutura rodoviária ineficiente 
no país. A defesa do sistema de 
transporte, com uma visão sistêmica, 
foi reforçada institucionalmente pela 
Confederação. 

Mais 8 Unidades 
Operacionais

do SEST SENAT 
inauguradas

Anápolis (GO) 

Conceição do Jacuípe (BA)

Eunápolis (BA)

Ituiutaba (MG)

Registro (SP)

Santo Antônio da Platina (PR)

São Mateus (ES)

Simões Filho (BA) 

Artigos premiados eram publicados em livros
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A Confederação liderou a CNT 97  (Conferência 
Internacional para Integração e Desenvolvimento), 
que defendeu um Estado menor e mais eficiente. 
Mais de mil empresários, técnicos e estudiosos se 
reuniram em São Paulo para pensar o processo de 
globalização econômica. Foram propostas soluções 
e foi debatida a necessidade urgente de reformas 
estruturantes para o Brasil. Os transportadores 
entregaram ao governo federal o documento  
“O Brasil que Queremos”.

1997

O presidente da CNT, Clésio Andrade, 
defendeu, por meio de editoriais da revista 
CNT Transporte Atual e por outros canais, a 
necessidade de modernização das relações 
trabalhistas no Brasil. Naquela época, Clésio 
Andrade já afirmava que a CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho) era uma legislação 
antiga, que agravava as relações trabalhistas e 
encarecia os custos das empresas.

A CNT reafirmou a 
importância de o país passar 
por uma reforma em sua 
estrutura administrativa, em 
todos os níveis de governo, 
pois esse é um dos caminhos 
para o crescimento.

Mais 14 Unidades 
Operacionais 

do SEST SENAT 
inauguradas

Belo Horizonte – Serra Verde (MG)

Cariri (TO)

Contagem (MG)

Cuiabá (MT)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Itajaí (SC)

Lages (SC)

Manaus (AM)

Maringá (PR)

Paulínia (SP) 
Teresina (PI)

Vilhena (RO)

Vitorino (PR)
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1998

O CTB  (Código de Trânsito Brasileiro) 
entrou em vigor. A Confederação Nacional 

do Transporte teve forte atuação pela 
aprovação da lei que traria mais segurança 
para o trânsito brasileiro. Representantes 

da CNT participaram de grupos de 
trabalho e de reuniões diversas e atuaram, 

ainda, no Congresso Nacional.

Saber o que a sociedade pensa 
e espera sobre transporte, 
política, economia e outros 
temas é importante para o 
planejamento das atividades. 
Por essa razão, foi para as ruas a 
1ª Pesquisa CNT de Opinião.

Pergunta da 1a Pesquisa CNT de Opinião

Trânsito na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
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A CNT criou o ISC (Índice 
de Satisfação do Cidadão), 

um dos mais importantes 
mecanismos de aferição dos 

anseios e das necessidades 
dos brasileiros. O ISC foi o 
primeiro índice nacional a 

captar as expectativas da 
população brasileira com 

relação ao governo federal.

O SEST SENAT lançou cursos de 
Noções Básicas de Informática e 
de Inglês para os trabalhadores 
do transporte. Os módulos foram 
oferecidos pela Rede Transporte 
por meio do Programa de Ensino 
a Distância da instituição.

19
98

Índice foi criado para medir necessidades da população
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Mais 15 Unidades 
Operacionais

do SEST SENAT 
inauguradas

Araraquara (SP)

Campo Grande (MS)

Concórdia (SC)

Divinópolis (MG)

Florianópolis (SC)

Guarapuava (PR)

João Monlevade (MG)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Montes Claros (MG)

Natal (RN) 

Pouso Alegre (MG)

Resende (RJ)

Ribeirão Preto (SP)

São Luís (MA)

Unidade Operacional de Natal (RN)
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1999
2003
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Unidades
Operacionais
do SEST SENAT inauguradas

3243
trabalhos 
técnicos da CNT

16 de atendimentos
no desenvolvimento profissional
e na promoção social

milhões

Mais de 
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A revista CNT trouxe 
matéria abordando os 
assaltos a ônibus nas 

cidades. Segundo a 
reportagem, apenas em 
1998, em quatro capitais 

e regiões metropolitanas 
do país, ocorreram mais 

de 27 mil assaltos.

1999

A CNT se mostrou contrária à 
substituição do vale-transporte 
por auxílio em dinheiro. Na 
avaliação da Confederação, 
o vale-transporte é uma 
conquista dos trabalhadores 
que precisava ser mantida.

O SEST SENAT e a CNT 
passaram a transmitir a 

programação do TV Escola, 
do Ministério da Educação, 

na Rede Transporte.

A Reforma Tributária 
sempre foi um tema de 

interesse da CNT, que 
propôs ao Congresso 

Nacional a redução de 
50 impostos para 7 e a 

exclusão até mesmo do 
Imposto de Renda sobre 

Pessoa Jurídica. 

Por meio da Rede 
Transporte, o SEST SENAT 
passou a oferecer curso de 
Primeiros Socorros. 
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A Confederação se posicionou 
contrária à proposta de desvinculação 
do setor aéreo da Agência Nacional 
dos Transportes. O presidente Clésio 
Andrade avaliou que a proposta em 
debate contrariava o esforço em prol 
da multimodalidade. 

A reportagem de capa da edição 
nº 51 da revista CNT Transporte
Atual abordou a maior greve 
dos caminhoneiros existente 
na história do setor até então. 
Quase 1 milhão de motoristas 
paralisaram as rodovias do país.

Mais 6 Unidades 
Operacionais

do SEST SENAT 
inauguradas

Agudos (SP) 

Curitiba (PR) 

Santa Cruz do Rio Pardo (SP) 

São Gonçalo do Abaeté (MG)

São José do Rio Preto (SP)

Uberlândia (MG)

A CNT sempre trabalhou para valorizar cada modal e a integração entre eles
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Mais 3 Unidades 
Operacionais 

do SEST SENAT 
inauguradas

Cascavel (PR)

Presidente Prudente (SP) 

Vitória da Conquista (BA)

A CNT, na figura de Clésio 
Andrade, posicionou-se 
firmemente a favor de duas 
causas sensíveis ao setor de 
transporte: a aprovação da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (lei 
complementar nº 101, de 2000) e 
a criação da CPI contra o roubo 
de cargas.

A revista CNT Transporte Atual 
trouxe uma edição especial 
abordando problemas diversos 
enfrentados por todos os 
modais. Transporte clandestino, 
novas regras de aviação, 
necessidade de ampliar hidrovias 
e os desafios das ferrovias foram 
abordados nas reportagens.

O SEST SENAT reforçou o seu 
trabalho para melhorar os serviços 
de qualificação profissional. O 
presidente Clésio Andrade destacou 
que “uma das formas de promover o 
crescimento de um país é melhorar 
o nível de qualificação profissional 
dos seus trabalhadores”.2000

Porto de Santos (SP)
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A criação do Dnit (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes) foi saudada pela 

Confederação como um avanço 
para o desenvolvimento do setor.

Uma pesquisa mundial 
foi realizada, em 21 países, 
pela CNT. Na área de 
transporte, mostrou que, 
entre os meios preferidos 
em relação à importância 
e utilização, estavam o 
carro e o ônibus. 

Mais 10 Unidades 
Operacionais do SEST 

SENAT inauguradas

Aracaju (SE) 

Araçatuba (SP) 

Campinas (SP) 

Caratinga (MG) 

Dourados (MS) 

Feira de Santana (BA)

Piracicaba (SP) 

Pirapora (MG)

Santa Maria (RS)

Sorocaba (SP)

O compromisso do SEST SENAT em criar 
oportunidades começou cedo. Desde 2001, 
o projeto Jovem Aprendiz oferece cursos 
de aprendizagem profissional. Além disso, 
contribui para a inserção de jovens no 
mercado de trabalho e para o atendimento a 
programas governamentais.

Alunos do Jovem Aprendiz

Pesquisa foi matéria de
capa da revista CNT
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jovens 
atendidos

165  mil

até 2018

2001
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Ciente do seu papel de 
estimular a segurança nas 
vias urbanas e rodovias, o 
SEST SENAT realizou a 1ª 
Semana de Educação no 

Trânsito, com ações de 
sensibilização nas Unidades 

Operacionais.

Mais 9 Unidades 
Operacionais 

do SEST SENAT 
inauguradas

Belém (PA) 

Bento Gonçalves (RS)

Boa Vista (RR) 

Campos dos Goytacazes (RJ)

Governador Valadares (MG)

 Juiz de Fora (MG)

Porto Alegre (RS) 

Rio Branco (AC)

Santo André (SP)

2002
Diante da saturação das vias 
nas grandes cidades, a CNT 
defendeu o transporte público 
como opção viável e racional. 
Atuou institucionalmente para 
combater a sonegação fiscal e 
a corrupção.

Foram realizadas 
as Pesquisas CNT 
de Modais (Cargas; 
Passageiros; 
Autônomos: Taxistas 
e Caminhoneiros; 
Aquaviária e 
Ferroviária).

O transporte 
clandestino de 
passageiros foi um 
tema que preocupou o 
setor nesse ano. A CNT 
atuou para cobrar das 
autoridades o combate a 
essa situação.

Crianças são orientadas sobre
regras de trânsito
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de participantes

1,3
milhão

até 2018
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2003

Mais 4 Unidades 
Operacionais 

do SEST SENAT 
inauguradas

Barra Mansa (RJ) 

Cariacica (ES)* 

Itabaiana (SE)

Recife (PE)

Sete Lagoas (MG)

A CNT destacou a importância 
da Cide (Contribuição de 
Intervenção no Domínio 
Econômico), que incide sobre 
o preço do combustível, como 
alternativa para arrecadar 
recursos adicionais para 
financiar a infraestrutura de 
transporte.

A revista CNT Transporte Atual chegou 
à 100ª edição, cumprindo as funções  
de disseminar conhecimento na área 
de transporte e contribuir para o 
desenvolvimento do setor.

O SEST SENAT completou 
uma década de existência, 

consolidando-se como a principal 
rede de atendimentos de saúde e 

treinamentos aos trabalhadores do 
transporte e seus dependentes. 

A Reforma da Previdência 
foi vista pela CNT como 
uma sinalização concreta 
para atacar o desequilíbrio 
das contas públicas e 
corrigir as distorções do 
sistema previdenciário.
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* Essa Unidade foi reinaugurada em novo 
endereço, com estrutura padrão.
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2004
2008
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Unidades
Operacionais
do SEST SENAT inauguradas

37
52
trabalhos 
técnicos da CNT

29,2
de atendimentos
no desenvolvimento 
profissional e na 
promoção social

milhões

Mais de 
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A CNT estava empenhada 
na busca de soluções para a 
questão do roubo de cargas. A 
instituição – convicta de que a 
solução é de responsabilidade 
de toda a sociedade – 
articulou-se com órgãos de 
repressão, como o Ministério 
da Justiça e a Polícia Rodoviária 
Federal,  com foco em 
desenvolver ações integradas.

2004

O projeto Escola de Esportes surgiu 
para estimular o convívio familiar e 
os cuidados com a saúde. Também 

tem como objetivo desenvolver 
o espírito de equipe. Atende, 

especialmente, os dependentes dos 
trabalhadores do setor.

Pesquisa CNT de 
Rodovias passou a 
avaliar 100% da malha 
federal pavimentada e 
se consolidou como o 
maior estudo anual do 
país sobre as condições de 
infraestrutura rodoviária.

SEST SENAT acolhe familiares dos trabalhadores do transporte
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de atendimentos

2,2
milhões

até 2018
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Oferecer mão de obra qualificada para o 
setor de transporte é um dos principais 
objetivos do SEST SENAT. Por isso, o 
projeto Soldado Cidadão, uma parceria 
com o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, 
facilitou a inclusão de jovens recrutas no 
mercado de trabalho no momento em que 
eles retornaram para a vida civil, por meio 
da oferta de cursos técnicos.

A Confederação saiu em defesa do modelo 
de PPP (Parceria Público-Privada), cujo 
projeto estava em tramitação no Congresso 
Nacional. Para a entidade, o modelo poderia 
tornar realidade os projetos e investimentos 
nacionais, por meio de parcerias entre o 
governo e a iniciativa privada, de modo a 
possibilitar a autossustentação do crescimento 
econômico brasileiro.

Mais 7 Unidades 
Operacionais

do SEST SENAT 
inauguradas

Brasília (DF)*

Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Campina Grande (PB) 

Caxias do Sul (RS) 

Pelotas (RS) 

São Gonçalo (RJ)

São Vicente (SP)

Varginha (MG)

Metrô Rio, 1a concessão no setor metroferroviário
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* Essa Unidade foi reinaugurada em novo 
endereço, com estrutura padrão
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O uso de álcool e outras drogas é um 
problema da sociedade que também 

atinge o setor de transporte. Para 
conscientizar os seus trabalhadores 
e estimular o cuidado com a saúde 
e a direção segura, o SEST SENAT 

intensificou as ações de prevenção e 
combate a essa prática.2005

SEST SENAT se antecipou ao futuro da educação digital

Campanha de Combate ao Uso de Drogas
e Álcool nas Estradas, em 2017

A inclusão digital chegou ao SEST SENAT. Foram 
montados os laboratórios de informática das Unidades 
Operacionais. Além disso, foi lançada a plataforma de 
Educação a Distância (EaD), que facilita a capacitação 
de quem não tem tempo ou acesso a cursos 
presenciais. Assim, o SEST SENAT se antecipou ao 
futuro digital e, dessa forma, incluiu milhares de 
pessoas nas ações de formação profissional.
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cursos de 
EaD

200

até 2018

+ de
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Arapiraca (AL) 

Foz do Iguaçu (PR) 

Macapá (AP)

Nova Alexandria (SP)

Picos (PI)

Três Rios (RJ)

Mais 6 Unidades 
Operacionais

do SEST SENAT 
inauguradas

O combate ao roubo 
de cargas também 
foi tema tratado pela 
Confederação ao 
longo do ano.

O SEST SENAT e a 
CNT já mostravam 
forte preocupação com 
a sustentabilidade 
ambiental no transporte, 
incentivando medidas de 
gestão entre as empresas e 
os trabalhadores  do setor.

CNT sempre atuou por mais
segurança no modal rodoviário
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O SEST SENAT 
mostrou sua atuação 

para os diferentes 
modais do transporte 
e deu início ao curso 

técnico para o 
aeroviário.
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Valorizar o motorista e reforçar 
a importância do treinamento 
para a segurança das rodovias. 
Foi com esses objetivos que o 
SEST SENAT apoiou seis edições 
da competição promovida pela 
Scania do Melhor Motorista 
de Caminhão do Brasil e da 
América Latina.

2006

A Pesquisa Aquaviária CNT 
– Portos Marítimos: Longo 

Curso e Cabotagem abordou 
os aspectos relacionados à 

infraestrutura portuária, 
identificou os gargalos e 

apontou soluções.

Reportagem de 
capa da revista CNT 
Transporte Atual 
chamou a atenção 
para o problema dos 
ônibus incendiados 
por facções 
criminosas.

Motoristas são orientados sobre cuidados com a saúde

Os cuidados com a saúde foram 
ao encontro dos trabalhadores do 
transporte. Nas principais BRs do país, 
ocorreu o 1º Comandos de Saúde 
nas Rodovias. Foram dez anos de 
programa. Em todas as edições, os 
motoristas de caminhão passaram por 
exames e receberam orientações sobre 
saúde e condução segura.
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motoristas
atendidos

92 mil

até 2016
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Atenta aos desafios de cada um dos 
modais de transporte, a CNT realizou 

a Pesquisa CNT de Ferrovias, que 
trouxe um panorama das condições 

dos principais corredores, dos 
investimentos e da modernização 

do transporte ferroviário brasileiro. 
Foram quatro edições até 2018.

As necessidades do transporte 
para outros países estão no 
radar da CNT, que realizou o 
estudo Transporte Internacional 
Rodoviário de Cargas Brasileiro 
– Mobilidade Fronteiriça. O 
trabalho abordou problemas e 
soluções para ampliar a eficiência 
desse tipo de serviço.

Mais 12 Unidades 
Operacionais

do SEST SENAT 
inauguradas

Bauru (SP) 

Colatina (ES)

Formiga (MG)

Jacareí (SP) 

Lajeado (RS) 

Nova Friburgo (RJ)

Patos de Minas (MG)

Petrolina (PE)

Poços de Caldas (MG)

Rio Grande (RS)

Sobral (CE)

Uberaba (MG)

O SEST SENAT 
aumentou a oferta de 
cursos voltados para 
logística, transporte 
de cargas e transporte 
urbano e rodoviário 
de passageiros.

O 1º Atlas do Transporte  
mostrou, de maneira clara, a 
distribuição da infraestrutura 
de transporte no território 
nacional, por meio de 
mapas. Além disso, também 
apresentou informações 
sobre os sistemas aéreo e 
aquaviário e sobre as malhas 
rodoviária e ferroviária.
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2007

O compromisso com o desenvolvimento 
sustentável e com a promoção da saúde 

do trabalhador do transporte ganhou 
um importante aliado. O Despoluir – 
Programa Ambiental do Transporte 

engajou as empresas e os caminhoneiros 
autônomos nessa causa ambiental. Uma 

das principais ações é a aferição de 
emissões veiculares, que contribui para 

a redução de gases poluentes e para o 
menor consumo de combustível.

Promover a integração do setor 
transportador sempre foi uma prioridade 
da CNT. Alinhado a esse compromisso 
está o 1º Plano CNT de Transporte e 
Logística, que elencou projetos essenciais 
de infraestrutura de transporte em todos 
os modais. Também indicou os valores 
mínimos de investimentos em cada um 
deles. Foram seis planos até 2018. Essa 
iniciativa sugere do que o país precisa 
para se desenvolver.

Empresas aprovadas em aferições recebem o selo do Despoluir
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O Prêmio CNT de Jornalismo 
passou a premiar reportagens 

sobre sustentabilidade ao 
incluir a categoria Meio 
Ambiente e Transporte.A expansão da malha rodoviária concessionada 

trouxe mais qualidade para a infraestrutura 
nacional. Em contrapartida, o pedágio 

encareceu a atividade transportadora. Sensível 
ao tema, a revista CNT Transporte Atual 

defendeu uma cobrança justa, que não afetasse 
os custos operacionais dos caminhoneiros.

A lei nº 11.442, marco regulador do 
transporte rodoviário de cargas no 
Brasil, foi comemorada pela CNT. A 
legislação definiu responsabilidades 
para operadores de transporte 
comercial, regulou relações 
contratuais entre empresários e 
caminhoneiros autônomos e abordou 
também seguros, multas e prazos.

Nova legislação definiu diretrizes para o transporte rodoviário de cargas

Ar
qu

iv
o 

Si
st

em
a 

C
N

T



40 41

20
0

7

Atual sede do Sistema CNT 

Inauguração da sede atual

Edifício Camilo Cola, antiga sede do Sistema CNT

A CNT e o SEST SENAT 
ganharam uma nova sede, 

em Brasília, que reúne 
diferentes entidades do 

setor. O edifício de 14 
andares fica próximo à 

Esplanada dos Ministérios.
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O SEST SENAT implantou o 
projeto Ciclo de Palestras 
para os trabalhadores do 

setor, que depois passou a se 
chamar projeto Palestras. O 
propósito é contribuir para a 

conscientização do trabalhador 
e disseminação de informações 
que promovam a educação para 

a saúde e o desenvolvimento 
pessoal e profissional.

O governo federal criou a Secretaria 
Especial dos Portos, precursora 
da atual Secretaria Nacional dos 

Portos. Com status de ministério, 
o órgão respondia pela formulação 

de políticas e diretrizes para o 
desenvolvimento e fomento do setor 

portuário. Essa criação foi apoiada 
pela Confederação.

Mais 9 Unidades 
Operacionais 

do SEST SENAT 
inauguradas

Carazinho (RS)

Criciúma (SC) 
Ijuí (RS) 

Londrina (PR) 

Palmas (TO)

Ponta Grossa (PR)

Rondonópolis (MT)

Uruguaiana (RS)

Videira (SC)

Palestras buscam conscientizar trabalhadores do setor
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de participantes

22 
milhões

até 2018
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Foi criada a Biblioteca do Transporte, 
que oferece um amplo acervo e 
instalações confortáveis. O conteúdo 
é disponibilizado para integrantes do 
setor e sociedade em geral.

Foi aprovada a Lei Seca, que tornou mais 
rígida a punição para quem ingere bebidas 
alcoólicas e dirige posteriormente. A CNT 

e o SEST SENAT sempre desenvolveram 
um forte trabalho para conscientizar os 
motoristas profissionais sobre os riscos 

do hábito de beber e dirigir.

História do transporte pode ser conhecida na Biblioteca
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atualmente

4 mil
+ de
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Mais 3 Unidades 
Operacionais 

do SEST SENAT 
inauguradas

Rio Negrinho (SC) 

Santana do Paraíso - Vale do Aço (MG)

Teófilo Otoni (MG)

A CNT defendeu a eliminação 
de gargalos que impedem a 
melhoria do transporte entre 
os países do Mercosul.

Foi divulgada a segunda 
edição do Plano CNT de 
Transporte e Logística, 

com relatório geral e 
relatórios regionais.

A melhoria da 
mobilidade urbana nas 
cidades brasileiras foi 
tema de destaque na 
revista CNT Transporte 
Atual e em outras ações 
da Confederação.

Corredores exclusivos para ônibus são defendidos pela CNT
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2009
2013
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Unidades
Operacionais
do SEST SENAT inauguradas

2463
trabalhos 
técnicos da CNT

45,5
de atendimentos
no desenvolvimento profissional
e na promoção social

milhões

Mais de 
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Veículos antigos afetam o meio ambiente, 
a segurança no trânsito e o desempenho 
do transporte. Com o intuito de criar um 
modelo sustentável de renovação de frota 
e reciclagem automotiva, a CNT propôs 
o RenovAr (Plano Nacional de Renovação 
de Frota de Caminhões). O plano é 
associado a instrumentos econômicos 
que viabilizam o financiamento de novos 
veículos aos transportadores.

2009
Atento a um problema comum 
nas rodovias brasileiras, o SEST 
SENAT iniciou as ações para o 
enfrentamento à exploração sexual 
de crianças e adolescentes (Projeto 
Proteção). Também foi lançado 
o curta-metragem Mudança de 
Rumo. Os caminhoneiros foram 
chamados para serem agentes da 
mudança, denunciando situações de 
risco que observarem nas estradas.

Quem são os caminhoneiros do Brasil? 
Quais são suas dificuldades? Para responder 
a essas e outras perguntas, foi realizada a 
Pesquisa CNT Perfil dos Caminhoneiros. 
O estudo contribuiu para diagnosticar a 
realidade desses profissionais, conhecer 
suas demandas e aprimorar os serviços 
oferecidos pelo SEST SENAT.

Estudo mostra características pessoais
e profissionais dos caminhoneiros
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sensibilizações
realizadas

225  mil

até 2018
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O SEST SENAT intensificou o trabalho para 
preparar melhor o motorista profissional 

para o uso das novas tecnologias. Por meio 
de convênios firmados com fabricantes 
de caminhões e ônibus, os usuários das 

Unidades Operacionais puderam receber 
orientações sobre os mais modernos 

equipamentos embarcados nos veículos. 

O setor contribuiu para a Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas, indicando medidas para 
a redução dos impactos ambientais. 

Foi realizada a Oficina Nacional – 
Transporte e Mudanças Climáticas, 

que resultou na elaboração de um 
documento com as propostas para a 

COP 15, em Copenhague, na Dinamarca. 

Para a realização da Pesquisa 
CNT de Rodovias,  a partir 
da estruturação de uma 
base cartográfica própria, 
a Confederação passou a 
gerar o seu próprio conjunto 
de mapas rodoviários.

Parcerias com montadoras estimulam treinamentos
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Mais 7 Unidades 
Operacionais 

do SEST SENAT 
inauguradas

Catanduvas (SC) 

Chapecó (SC) 

Marília (SP) 

Passo Fundo (RS) 

Rio Claro (SP) 

Rio Verde (GO)

Taubaté (SP) 

Foi lançado o Plano CNT de 
Recuperação Econômica para 
o país. Uma análise propositiva 
da CNT voltada à retomada 
do crescimento do setor 
transportador e do Brasil.

20
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2010

Com a divulgação da 100ª rodada, foi 
consolidada a Pesquisa CNT de Opinião 
como uma das mais importantes do 
país, abordando temas como transporte, 
política, economia, emprego, renda, saúde, 
educação, segurança pública, entre outros.

Preocupado com a saúde física e emocional 
dos trabalhadores do setor e dos seus 

familiares, o SEST SENAT expandiu sua 
atuação. A partir da constatação de que os 

motoristas profissionais sofrem muito com 
problemas de coluna, a instituição passou a 

oferecer atendimentos em fisioterapia. E para 
a prevenção contra o uso de álcool e outras 

drogas, os trabalhadores também passaram a 
contar com serviço de psicologia.

Fisioterapia contribui para alívio de dor na coluna

Questão abordada na 100a edição da Pesquisa
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Ao longo dos anos, o SEST SENAT tem desenvolvido diversas 
ações de mobilização nacional com o objetivo de orientar 
sobre temas importantes para o transporte brasileiro. Entre 
as campanhas realizadas, estão os temas: vida nas estradas, 
meio ambiente, segurança no trânsito e combate ao uso de 
álcool e outras drogas.

O 1º Seminário Internacional sobre 
Reciclagem de Veículos e Renovação 
de Frota debateu a situação da 
frota envelhecida, especialmente 
de caminhões, que gera problemas 
ambientais, econômicos e sociais. 
Dois anos depois, foi realizada a 
segunda edição.
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Participantes debateram estratégias para frota envelhecida
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Mais 6 Unidades 
Operacionais 

do SEST SENAT 
inauguradas

Cabo de Santo Agostinho (PE)

Caruaru (PE) 

Foz do Iguaçu (PR)* 

Marabá (PA) 

Santa Rosa (RS)

Santarém (PA)

Três Lagoas (MS)

O tema "sustentabilidade" 
se manteve em pauta. 

Para conhecer as ações 
sustentáveis desenvolvidas 

por empresas de transporte, 
foi lançada a Sondagem 

Ambiental do Transporte.

A CNT também se posicionou a 
favor da integração do transporte 
entre os países-membros do 
Mercosul. A falta de integração 
aduaneira e de uniformização 
das legislações foi apontada 
como um dos problemas a serem 
solucionados.

Porto seco de Uruguaiana (RS)

AB
TI

 | 
D

iv
ul

ga
çã

o

* Essa Unidade foi reinaugurada em novo 
endereço, com estrutura padrão
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Para qualificar motoristas de ônibus e 
taxistas para atuarem na Copa do Mundo 
de 2014, foi desenvolvido o projeto 
Transporte na Copa. Uma das ações 
foi o Taxista Nota 10, em parceria com 
o Sebrae. Os cursos do SEST SENAT  
priorizavam o atendimento aos clientes 
e conhecimentos em inglês e espanhol.

2011

Para atender a 
uma demanda dos 
transportadores nas áreas 
de cargas e de passageiros, 
foi lançado o Programa 
Formação de Novos 
Motoristas. O propósito 
era atrair motoristas 
profissionais para o setor.

Foi publicado o documento 
Procedimentos para a 
Preservação da Qualidade 
do Óleo Diesel B, com 
informações que orientam 
os transportadores, 
motoristas de ônibus e  
caminhoneiros autônomos 
sobre especificidades do 
biocombustível.

SEST SENAT incentiva inserção de motoristas no setor
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Com a introdução de uma nova fase 
do Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Automotores, a 
CNT elaborou o documento A Fase 
P7 do Proconve e o Impacto no 
Setor de Transporte. A publicação 
orientou transportadores e motoristas 
profissionais sobre as mudanças na 
tecnologia dos veículos e combustível.

Clésio Andrade assumiu o cargo de 
senador da República pelo estado de 
Minas Gerais e intensificou a atuação 
pelo fortalecimento do transporte no 
país.  De 2011 a 2014, foram inúmeras 

ações para o desenvolvimento do 
setor tanto na área de cargas quanto 

na de passageiros.
Clésio Andrade no Senado Federal
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A CNT realizou um forte trabalho pela 
melhoria do trânsito nos grandes 
centros. O tema também foi tratado 
na revista CNT Transporte Atual 
e em outras frentes de trabalho 
da Confederação. Foi ressaltada a 
importância da oferta de projetos que 
contemplem ônibus, metrôs e trens 
urbanos. A Confederação demonstrou 
sua preocupação com a preparação do 
país para a Copa do Mundo de 2014.

Mais 1 Unidade 
Operacional

do SEST SENAT 
inaugurada Itabuna (BA)

A revista CNT Transporte 
Atual abordou a atuação das 

mulheres no transporte, 
dizendo que elas estavam 

levando mais eficiência ao 
setor. O tema foi tratado na 

capa da publicação.

20
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Para conhecer a visão do empresário 
em relação a aspectos da economia, 
foi publicada a  Sondagem 
Expectativas Econômicas do 
Transportador. O estudo ofereceu 
informações para o planejamento 
estratégico de empresas e órgãos 
públicos.

Mulheres estão mais inseridas no setor de transporte
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A CNT e o SEST SENAT participaram da 
Rio+20, a Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, no 
Rio de Janeiro. As instituições puderam 
mostrar o programa Despoluir e todo o 
trabalho desenvolvido na área ambiental. 
A participação também foi importante 
para ter acesso às inovações e medidas 
desenvolvidas no mundo sobre 
transporte sustentável.

Ações do Despoluir foram expostas em conferência da ONU

O SEST SENAT também é lugar de 
fazer amigos. Esses laços foram 
reforçados com a  Copa de Futebol 
7 Society. O torneio exclusivo para 
os trabalhadores do transporte tem 
promovido a saúde e aproximado 
os profissionais. Desde 2012, 
o projeto tem atraído mais 
alunos para os cursos do SEST 
SENAT, com impacto positivo na 
produtividade dos participantes.

Torneio exclusivo para trabalhadores do transporte

53  mil
de 2012 
a 2018

jogadores
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Em mais uma ação para 
melhorar a infraestrutura 
de transporte do país, a CNT 
elaborou o documento Projetos 
Prioritários de Duplicação 
de Rodovias, no qual elencou 
as rodovias de importância 
estratégica que necessitavam de 
obras de duplicação.

Para valorizar a atividade 
transportadora e melhorar a 

qualidade do transporte de 
pessoas e de cargas, a CNT e 
o SEST SENAT defenderam a 
criação da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana. O 
setor reiterou a importância 

de se privilegiar o transporte 
público nas cidades.

A Confederação realizou a Pesquisa CNT 
do Transporte Marítimo, que analisou 
o cenário da navegação no Brasil e 
caracterizou a infraestrutura portuária, 
identificando os problemas do sistema e 
propondo soluções para o setor. Avaliou 
ainda a qualidade dos serviços prestados 
pelos agentes públicos.

20
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O SEST SENAT atuou no Pronatec 
(Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego), 
com a oferta de cursos técnicos e 
de formação inicial e continuada, 
incentivando a qualificação 
profissional integrada ao 
mercado de trabalho.
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Duas publicações foram lançadas 
pela CNT para orientar o 
transportador e a sociedade sobre 
medidas para reduzir os efeitos da 
atividade sobre o meio ambiente. 
Foram elas: Os Impactos da 
Má Qualidade do Óleo Diesel 
Brasileiro e Caminhoneiro 
Amigo do Meio Ambiente.  

O projeto Polo Olímpico, 
do SEST SENAT, foi 
criado para incentivar o 
desenvolvimento de novos 
talentos do esporte. São 
oferecidos treinamentos 
de atletismo, basquete, 
vôlei, ciclismo, futebol, 
natação, tênis de mesa e 
judô/taekwondo.

Mais 9 Unidades 
Operacionais 

do SEST SENAT 
inauguradas

Araxá (MG) 

Belo Horizonte - Jardim Vitória (MG)

Crato (CE) 

Guarulhos (SP)

Imperatriz (MA) 

Lavras (MG)

Luziânia (GO)

Rio de Janeiro – Paciência (RJ)

Três Pontas (MG)

A CNT teve papel fundamental 
na busca pelo consenso 
histórico entre as entidades 
do transporte sobre a Lei do 
Motorista Profissional  
(nº 12.619/2012). Senador 
à época, Clésio Andrade 
atuou para que o texto fosse 
aprovado com mais agilidade. 

Para auxiliar os transportadores 
quanto às melhores opções de 
financiamento de caminhões 
existentes no mercado nacional, 
foi lançado o Simulador CNT de 
Financiamento de Veículos. 

Ciclismo é uma das modalidades do Polo Olímpico
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63  mil
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Foi lançado o Relatório 
Síntese de Informações 
Ambientais - Autônomos 
e Empregados de Frota.

2013

Um motorista saudável 
é fundamental para um 
trânsito mais seguro. O 

tema da "alimentação" não 
poderia passar em branco. 

Por isso, o SEST SENAT 
incluiu o acompanhamento 

nutricional entre os seus 
serviços da área de saúde.

O SEST SENAT fortaleceu o 
programa Novos Motoristas, 

adquirindo caminhões para 
treinamentos práticos por 

meio de novas parcerias.

Dois estudos da CNT traçaram um 
panorama do transporte aquaviário 
e propuseram soluções para a 
superação de entraves. A Pesquisa 
CNT de Navegação Interior analisou 
o sistema hidroviário brasileiro. 
Já a Pesquisa CNT do Transporte 
Aquaviário – Cabotagem mensurou 
a importância econômica da 
atividade, identificou gargalos e 
apontou soluções. Também avaliou a 
satisfação dos clientes da cabotagem.

Motoristas são orientados sobre alimentação
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O 1º Seminário 
Internacional sobre 
Eficiência Energética
de Veículos Pesados, 
realizado na CNT, em 
Brasília,  debateu medidas 
para reduzir o consumo de 
combustível dos veículos.

A CNT e o SEST SENAT 
atuaram pela evolução 
tecnológica dos 
combustíveis e outros 
temas importantes em 
defesa do meio ambiente.

Foi criado o ITL 
(Instituto de Transporte 
e Logística) para gerar 
mais competitividade ao 
transporte e promover 
uma formação que 
se traduza em alta 
performance nas 
empresas.

O estudo Transporte e 
Economia – O Sistema 
Ferroviário Brasileiro 
analisou, sob a ótica 
econômica, a utilização 
das ferrovias, os 
investimentos, a evolução e 
a movimentação das cargas.

ITL estimula inovação na gestão das empresas de transporte
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Uma das primeiras iniciativas do 
ITL foi o lançamento do Programa 

Avançado de Capacitação do 
Transporte, com a oferta da 

Especialização em Gestão de 
Negócios. O curso é promovido 
pelo SEST SENAT e ministrado 

pela Fundação Dom Cabral.

20
13

Alunos de uma das turmas de São Paulo

A Biblioteca do Transporte 
passou a fazer parte do ITL. No 
acervo, estão todos os estudos 
e pesquisas elaborados pela 
CNT, além de livros, teses, 
dissertações, periódicos e 
obras de referência.

Biblioteca oferece espaço moderno e tecnológico para estudos e pesquisas
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capacitados

1.500 
gestores

até 2018
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Mais 1 Unidade 
Operacional

do SEST SENAT 
inaugurada Blumenau (SC)

A modernização 
dos portos públicos 
e privados foi tema 
defendido pela CNT 
ao longo do ano. O 
assunto foi abordado 
na revista CNT 
Transporte Atual.

A busca pela eficiência energética 
no setor de transporte, com 
a adoção de medidas para a 
economia de combustível, fez parte 
dos debates da CNT e do SEST 
SENAT ao longo do ano. Os cursos 
que ensinam a condução segura 
e econômica atraíram grande 
número de alunos.

Em editorial da revista 
CNT Transporte Atual, o 
presidente Clésio Andrade 
defendeu a valorização do 
taxista. O texto destacou 
a medida provisória que 
admitia que a concessão da 
licença fosse tratada como 
patrimônio.

CNT trabalha para defender os taxistas brasileiros
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2014
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Unidades
Operacionais
do SEST SENAT inauguradas10

114
trabalhos 
técnicos da CNT

34,3
de atendimentos
no desenvolvimento 
profissional e na 
promoção social

milhões

Mais de 
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Foi divulgado o documento com as 
Propostas da CNT aos Candidatos 
à Presidência – O que o Brasil 
Precisa em Transporte e Logística, 
que descreveu as obras prioritárias 
e ressaltou a importância de alguns 
pilares para o desenvolvimento 
do transporte: planejamento, 
desburocratização, gestão eficiente, 
desenvolvimento profissional e 
investimento privado.

2014

Para dar mais transparência 
aos processos e aprimorar a sua 
governança corporativa, o SEST 

SENAT instituiu a Auditoria 
Interna Permanente. O objetivo é 

aumentar o rigor no cumprimento 
de normas regulatórias e da 

legislação vigente.

A atuação da CNT junto ao 
Congresso Nacional resultou 
na medida que garantiu 
a desoneração da folha 
de pagamento de alguns 
segmentos do setor de 
transporte. Posteriormente, 
houve alterações na medida.

A CNT criou a CAT 
(Comissão de Assuntos 
Trabalhistas), que tem 
como objetivo propor 
políticas e diretrizes de 
relações do trabalho que 
permitam os avanços 
necessários para o setor 
transportador.
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A Diretoria Internacional da 
CNT buscou investimentos para 

a infraestrutura de transporte 
no Brasil. Trabalhou também 

para promover o intercâmbio de 
informações e estimular a inovação.

Para ampliar ainda mais a segurança 
nas estradas, o SEST SENAT fechou 
parceria com a Abiquim (Associação 
Brasileira da Indústria Química) 
para desenvolver o projeto Olho 
Vivo nas Estradas, com o objetivo 
de capacitar os motoristas que 
transportam produtos químicos.

A CNT também atuou 
fortemente pela melhoria 

da infraestrutura de 
transporte no país, com 
a integração dos modais. 

O tema foi tratado na 
revista CNT Transporte 

Atual e em outras ações da 
Confederação. 
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Ampliação da malha ferroviária também é defendida pela Confederação
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O SEST SENAT inovou nos projetos 
de esporte para promover a melhoria 

da saúde e da qualidade de vida 
dos trabalhadores do transporte. 

O 1º Circuito SEST SENAT de 
Caminhada e Corrida de Rua foi 

realizado em 17 cidades e estimulou a 
prática de atividades físicas.

Também teve início o projeto 
Saúde nos Portos, com a 
oferta de serviços gratuitos 
de saúde para portuários e 
caminhoneiros que atuam 
nos terminais. Entre 2014 e 
2017, a iniciativa passou por 
30 portos e atendeu mais de 
10 mil trabalhadores.

Mais 1 Unidade 
Operacional

do SEST SENAT 
inaugurada Três Barras (SC) 

Edição do Circuito SEST SENAT de Caminhada e Corrida de Rua, em 2017

20
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Portuários e caminhoneiros atendidos durante o projeto
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170 mil

até 2018
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2015

Para pesquisar, informar e trazer 
novidades tecnológicas para o 
setor, foi criado o NIT (Núcleo de 
Inovação e Tecnologia). Presidido 
pelo presidente da CNT e coordenado 
pelo ITL, promove reuniões mensais. 
É composto pelos diretores da CNT, 
do SEST SENAT e do ITL com a 
participação de convidados técnicos 
para as reuniões.

O presidente da CNT defendeu a modernização
da legislação trabalhista do Brasil

Com estímulo à ética e 
à transparência, o SEST 
SENAT reestruturou a 
sua forma de gestão, 
incentivando a alta 
performance das equipes, 
a entrega de resultados 
e o aprimoramento dos 
sistemas de controle.

A CNT ganhou ainda 
mais protagonismo em 

sua atuação institucional. 
Clésio Andrade liderou 
a delegação brasileira 

de empresários na 
conferência da OIT 

(Organização Internacional 
do Trabalho), na Suíça.

Os prejuízos devido ao 
aumento do preço do 
diesel, que causa impacto 
no setor transportador e no 
preço do frete, foram temas 
trabalhados ao longo de todo 
o ano, por meio de editoriais 
e reportagens da revista CNT 
Transporte Atual.
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A regulamentação 
da terceirização 
da mão de obra foi 
tema de destaque 
na atuação da CNT.

20
15

A CNT deu os primeiros passos para a 
estruturação de um Programa Nacional 
de Eficiência Energética no Transporte 
Rodoviário de Cargas. Nesse ano, a 
Confederação ouviu empresários sobre 
medidas para a redução do consumo 
de combustível e publicou a Sondagem 
CNT de Eficiência Energética no 
Transporte de Cargas.

Entender a logística de escoamento 
de cargas é importante para ganhar 
eficiência. Com essa finalidade, a 
CNT publicou o estudo Transporte 
e Desenvolvimento: Entraves 
Logísticos ao Escoamento de 
Soja e Milho, que propôs soluções 
para problemas relativos à cadeia 
produtiva de grãos.

A Confederação também 
consolidou o conhecimento do 
modal aeroviário ao publicar 
o trabalho Transporte e 
Economia: Transporte 
Aéreo de Passageiros, que 
disponibilizou dados e 
análises sobre o desempenho 
desse segmento.
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A Pesquisa CNT de Rodovias 
ultrapassou a marca de 100 
mil km avaliados. O estudo 
analisou toda a malha federal 
pavimentada e os principais 
trechos estaduais,
também pavimentados.

Mais 1 Unidade 
Operacional

do SEST SENAT 
inaugurada

Serra (ES) 

Pesquisa avalia pavimento, sinalização e geometria das rodovias pavimentadas em todo o país
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Para atrair a mão de obra de motoristas profissionais 
de ônibus e de caminhão, o SEST SENAT criou 
dois grandes projetos: o Primeira Habilitação 
para o Transporte – CNH Social e o Habilitação 
Profissional para o Transporte – Inserção de 
Novos Motoristas. No primeiro, jovens de baixa 
renda puderam tirar a carteira de habilitação sem 
custo. No segundo, motoristas habilitados tiveram 
a oportunidade de mudar de categoria também 
gratuitamente, para atuarem no setor de transporte.  
Foram oferecidas 60 mil CNHs.

Projeto incentiva jovens a tirar carteira de habilitação
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quilômetros
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O SEST SENAT acredita no respeito aos 
princípios éticos. Com o objetivo de garantir 
a lisura de processos internos, instituiu e 
regulamentou a área de Governança Corporativa 
e Compliance. Uma das primeiras ações foi a 
instituição do Código de Ética e Conduta do SEST 
SENAT. O documento preza pela idoneidade e 
conformidade de colaboradores, fornecedores e 
prestadores de serviços.

2016
Mais uma vez, o SEST SENAT buscou se 

alinhar com o que há de mais moderno e 
introduziu os primeiros exemplares dos 

Simuladores Híbridos de Direção de ônibus, 
caminhão e carreta. Os equipamentos 

reproduzem, em ambiente virtual, situações 
vivenciadas pelos motoristas de ônibus 
e caminhão no dia a dia. O resultado do 

treinamento realizado com a tecnologia é o 
aumento da eficiência e da segurança.

Motoristas de caminhão e ônibus são treinados em equipamento
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disponibilizados

105 
simuladores

até 2018
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Pela primeira vez, estatísticas de todos os modais do 
transporte brasileiro foram reunidas em uma única 
plataforma: o Anuário CNT do Transporte. Em 
versão digital, a ferramenta permite consultas sobre a 
movimentação de cargas e de passageiros, frota de veículos, 
infraestrutura, produção e composição do setor.

O estudo Transporte e 
Desenvolvimento – Transporte 
Metroferroviário de Passageiros 
abordou o histórico desse modal e 
trouxe indicadores operacionais, 
econômicos e ambientais. Também 
analisou a oferta e a demanda pelo 
serviço em regiões metropolitanas. 

Ao longo do ano, em diversas 
ações, estudos e análises, a CNT 
defendeu os fortes investimentos 
em infraestrutura de transporte 
como um dos caminhos essenciais 
para que o país pudesse recuperar 
a sua economia.
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20
16

O ITL e o SEST SENAT se uniram ao melhor 
nome do mercado mundial para a formação 

executiva voltada à aviação civil. A Embry-
Riddle Aeronautical University, dos Estados 

Unidos, passou a ministrar a Certificação 
Internacional Aviation Management. O 

curso faz parte do Programa Avançado de 
Capacitação do Transporte.

Em 2016, foi a vez de o taxista ter seu 
universo desvendado. A Pesquisa 
CNT Perfil do Taxista avaliou esses 
profissionais e sua atividade. Trouxe as 
principais características e os problemas 
enfrentados pela categoria, além de 
dados sobre a renda, as condições 
de trabalho, a saúde e a segurança. 
Também foi realizada a Pesquisa CNT 
Perfil dos Caminhoneiros. 

A urgência da aprovação de 
reformas estruturantes, como 
a Trabalhista e a Previdenciária, 
também foi tema de destaque na 
atuação. A CNT se posicionou, 
ainda, a favor da aprovação da 
PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) que estabeleceu 
um teto para as despesas 
governamentais.

Curso é realizado em parceria com Universidade dos Estados Unidos
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A CNT foi aceita como membro da 
OIE (Organização Internacional dos 
Empregadores) e passou a ser uma 
das entidades representantes dos 
empregadores do Brasil perante a OIT 
(Organização Internacional do Trabalho). 

A Pesquisa CNT de Rodovias 
chegou à 20ª edição. A avaliação 
mostrou a reincidência dos 
problemas no pavimento, na 
sinalização e na geometria dos 
trechos, com impactos sobre o 
custo do transporte e aumento dos 
riscos à segurança dos motoristas. 

O SEST SENAT chegou ainda 
mais perto dos trabalhadores 

do transporte. Com o início do 
programa Transportando Saúde nas 
Cidades, a instituição levou serviços 

de saúde para locais de atuação 
desses profissionais, como postos de 
combustíveis, aeroportos, terminais 

de ônibus, cooperativas, pontos
de táxi e garagens de empresas.

Trabalhadores recebem atendimento em pontos estratégicos
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A CNT ampliou as esferas de debate sobre temas 
relevantes para o setor. Instituiu a Cirat (Comissão 
para Incentivar a Recuperação da Atividade 
Transportadora), colegiado que define diretrizes, 
estratégias e ações para promover o transporte. 
Também criou a CAP (Comissão para Debater o 
Uso de Aplicativos para Solicitar os Serviços de 
Transporte de Passageiros e de Cargas).

Foi lançado o Simulador CNT de 
Contribuição Previdenciária: 
ferramenta utilizada para auxiliar os 
transportadores sobre o tributo.

20
16

* Essas Unidades Operacionais do SEST 
SENAT foram reinauguradas em novo 

endereço, com estrutura padrão.

Picos (PI)* 

Sobral (CE)*
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2017
Para se manter na vanguarda, o SEST SENAT buscou 
parceiros internacionais e deu início ao Programa de 
Aperfeiçoamento para a Eficiência Energética. Ele inclui 
treinamentos que reduzem o consumo de combustível e as 
despesas com manutenção de frota. Como consequência, 
minimiza os impactos ambientais da atividade. A iniciativa 
foi fruto do acordo internacional de cooperação técnica 
firmado pela CNT e pelo SEST SENAT com o NRCan 
(Ministério dos Recursos Naturais do Canadá) e o ICCT 
(Conselho Internacional de Transporte Limpo).

A essa altura, o SEST SENAT já havia 
se firmado como uma instituição 
fundamental para o transporte 
brasileiro. Era hora de crescer ainda 
mais. Uma nova etapa de expansão das 
Unidades Operacionais teve início. Foi 
ampliado o número de trabalhadores e 
de empresas beneficiados.

Encontro, na sede da CNT, debate redução de consumo de combustível
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O estudo Transporte Rodoviário: 
Por que os Pavimentos das 
Rodovias do Brasil não Duram? 
analisou as condições do pavimento 
das rodovias brasileiras e sua pouca 
durabilidade, com uma visão precisa 
e abrangente dos problemas que 
afetam a qualidade dos pavimentos. 

 Também foi divulgada 
a Pesquisa CNT NTU 
Mobilidade da População 
Urbana, que abordou a 
frequência e o motivo dos 
deslocamentos, os modos 
de transporte utilizados 
e a disponibilidade dos 
meios de transporte.

O trabalho Transporte Rodoviário – 
Desempenho do Setor, Infraestrutura e 
Investimentos foi a primeira análise da 
série histórica (de 2004 a 2016) da Pesquisa 
CNT de Rodovias. Ele mostrou a evolução da 
qualidade, dos investimentos e propôs ações 
para solucionar entraves identificados.

20
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Ao longo dos anos, o SEST SENAT 
ampliou a oferta de cursos  a partir da 

demanda do mercado e da necessidade 
de qualificação do trabalhador. O 

número de cursos presenciais passou 
de 400, e o portfólio das capacitações a 
distância já soma mais de 200 opções.

O transporte urbano esteve em 
destaque. A Pesquisa CNT Perfil 
dos Motoristas de Ônibus Urbanos 
ajudou a conhecer esses profissionais. 
A pesquisa trouxe dados inéditos que 
contribuíram para compreender a 
realidade e os desafios da atividade.

Treinamentos são oferecidos em todas as regiões do Brasil
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600 cursos
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O serviço de fretamento 
de ônibus no Brasil 
foi objeto do estudo 
inédito: Transporte 
& Desenvolvimento – 
Transporte Rodoviário de 
Passageiros em Regime de 
Fretamento. 

O SEST SENAT continuou 
investindo em tecnologia e 
infraestrutura. Passaram 
a ser utilizadas lousas 
digitais nos treinamentos 
e foram adquiridas novas 
cadeiras odontológicas.
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A Sondagem CNT de Gestão Hídrica – Transporte 
Rodoviário e Coletivo de Passageiros mostrou as ações 
de empresas de transporte para a economia de água. 
Foi produzido o Manual CNT de Gestão Hídrica para 
orientar os transportadores. A CNT disponibilizou ainda 
o Simulador de Gestão Hídrica para auxiliar as empresas 
na implementação de sistemas de reúso de água.
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Em 2017, a CNT também 
publicou a primeira edição 
do boletim Transporte em 
Movimento, que abordou 
a importância da não 
incidência do Adicional ao 
Frete para Renovação da 
Marinha Mercante – AFRMM.

O Despoluir completou 10 anos. Nesse 
período, ajudou a mudar a mentalidade 
do setor, que se tornou mais consciente 
da sua responsabilidade ambiental. 
O programa age como indutor do 
desenvolvimento sustentável, por meio de 
avaliação veicular, de incentivo às energias 
limpas, gestão e educação ambiental.

A Reforma Trabalhista foi 
aprovada no Brasil. Esse 
era um pleito antigo do 
setor de transporte, com 
forte atuação institucional 
pela aprovação. O assunto 
também foi abordado 
diversas vezes na revista 
CNT Transporte Atual e na 
Agência CNT de Notícias. 

até 2018

de aferições
2  milhões

+ de
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Também foi criado o FIT (Fórum de 
Inovação do Transporte), colegiado 
que tem como objetivo pensar o 
presente e o futuro do transporte. 
Foram realizados projetos e 
programas para estimular a 
inserção de novas ideias, modelos 
de negócios e tecnologias no setor.

O presidente da CNT, Clésio Andrade, recebeu a 
OMITrans (Ordem do Mérito Interamericano dos 
Transportes), condecoração oferecida pela CIT 
(Câmara Interamericana de Transportes). A medalha 
foi um reconhecimento por sua contribuição ao 
desenvolvimento e ao progresso do setor. A entrega 
ocorreu durante a XXVII Assembleia Geral Ordinária 
da CIT, em Nova York, na sede da ONU.

A CNT instituiu a CRT (Comissão 
da Reforma Tributária), que 
sugere melhorias às propostas 
apresentadas pelos Poderes 
Executivo e Legislativo em 
relação aos tributos nacionais.

Clésio Andrade recebe homenagem nos Estados Unidos 
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Para levar o Programa Avançado 
de Capacitação do Transporte 
aos executivos que atuam nas 
empresas de transporte sobre 
trilhos, o ITL e o SEST SENAT 
trouxeram para o Brasil a 
Certificação Internacional em 
Gestão de Sistemas Ferroviários e 
Metroferroviários, ministrada pela 
Deutsche Bahn Rail Academy, 
referência mundial em logística.

Para levar o setor de transporte a um 
novo patamar de desenvolvimento, 

foram estabelecidas parcerias 
com instituições de referência em 
inovação, como a Universidade de 

Stanford, nos Estados Unidos.

Com a meta de alcançar 1 milhão 
de trabalhadores do transporte, 
teve início o Programa CNT SEST 
SENAT de Prevenção de Acidentes. 
Vans do programa começaram a 
percorrer todo o Brasil para irem 
ao encontro dos profissionais 
e conscientizá-los sobre a 
importância da manutenção da 
saúde para a segurança no trânsito.

Vans percorrem o Brasil conscientizando sobre a segurança no trânsito

Workshop em parceria com a
Universidade de Stanford
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Início da atuação da CTTur 
(Comissão de Transporte 
e Turismo), com foco 
no desenvolvimento do 
transportador brasileiro 
inserido no setor turístico 
nacional e internacional.

A CNT defendeu a importância da 
segurança jurídica, entre outros 
temas, para garantir a atração de 
investidores privados, nacionais e 
internacionais, para a infraestrutura 
de transporte no país. O assunto foi 
tratado na revista CNT Transporte 
Atual e esteve na pauta de outras 
ações da Confederação.

Mais 3 Unidades 
Operacionais

do SEST SENAT 
inauguradas

Duque de Caxias (RJ) 

Limeira (SP)*

Paragominas (PA)

Porto Ferreira (SP)

Unidade Operacional de Limeira (SP), reinaugurada em 2017
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* Essa Unidade foi reinaugurada em 
novo endereço, com estrutura padrão
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2018

A Medalha JK - Ordem 
do Mérito do Transporte 

Brasileiro homenageia 
personalidades ligadas ao 

setor que se sobressaem 
pela prestação de serviços 

na área de transporte.

Diante do seu compromisso assumido 
com o mercado de trabalho, o 
SEST SENAT criou uma plataforma 
online que facilita a integração entre 
trabalhadores qualificados e empresas 
de transporte. O Emprega Transporte 
permite que empregadores 
cadastrem vagas e que trabalhadores 
disponibilizem seus currículos e 
tenham acesso a oportunidades.

Foram implantadas melhorias 
na infraestrutura das 
Unidades Operacionais do 
SEST SENAT, o que permitiu 
a oferta de novos serviços, 
como raio-X panorâmico nos 
atendimentos em odontologia.

Personalidades do transporte são homenageadas pela CNT

Cerca de400
até 2018

homenagens
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O ITL criou o Repositório Digital do Transporte, 
plataforma que divulga publicações sobre transporte, 
infraestrutura, logística, tecnologia e inovação. São 
disponibilizados os projetos aplicativos das turmas da 
Especialização em Gestão de Negócios, em parceria com 
a Fundação Dom Cabral; da Certificação Internacional 
Aviation Management, aplicada pela Embry-Riddle 
Aeronautical University; e da Certificação Internacional em 
Gestão de Sistemas Ferroviários e Metroviários, ministrada 
pela Deutsche Bahn Rail Academy.

A relação direta entre os 
problemas da infraestrutura 

das rodovias brasileiras e 
a ocorrência de acidentes 

foi demonstrada no 
estudo inédito Acidentes 

Rodoviários e a 
Infraestrutura.

O estudo Logística Urbana: 
Restrições aos Caminhões? 

traçou um panorama das 
restrições de circulação 

de caminhões em algumas 
das principais regiões 

metropolitanas do país e 
analisou os principais efeitos 

dessas restrições sobre o 
transporte de cargas.

A 22ª Pesquisa CNT de Rodovias, o 
maior estudo sobre a infraestrutura 
rodoviária do Brasil, avaliou mais de 
107 mil km e apontou que 57% das 
rodovias apresentavam problemas.

20
18
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O 6º Plano CNT de 
Transporte e Logística  
identificou os projetos e o 
investimento necessário 
para um sistema de 
transporte moderno e 
integrado.

Para entender por que 
algumas ligações rodoviárias 
aparecem, repetidamente, 
entre as piores no ranking 
da Pesquisa CNT de 
Rodovias, foi realizado o 
estudo Rodovias Esquecidas 
do Brasil – Transporte 
Rodoviário.

Foi divulgado o 3º Anuário 
CNT do Transporte, 

que reuniu as principais 
estatísticas disponíveis 

sobre o setor no Brasil,  de 
todas as modalidades.

Também foi desenvolvido 
o aplicativo EcoSENAT 
para auxiliar o motorista 
a conduzir de forma 
mais consciente e 
eficiente. A ferramenta 
faz parte do Programa de 
Aperfeiçoamento para 
Eficiência Energética.

para obras de
transporte

R$1,7  trilhão

até 2018

indica
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A CNT, como voz representativa do 
transporte brasileiro, encaminhou 

aos presidenciáveis o documento 
O Transporte Move o Brasil – 

Propostas da CNT aos Candidatos. 
Trata-se de um estudo com as 

recomendações para um sistema 
de transporte e logística eficiente, 
com foco na dinamização do setor 
e adequação da oferta à demanda.

A Fly Thinking (sala 
Denisar Arneiro) 

foi concebida para 
promover o trabalho 
em equipe, estimular 

grandes ideias e otimizar 
a tomada de decisões. 
O espaço tecnológico 

oferece estrutura e 
recursos multimídia. 

Sala estimula grandes ideias

Consulta ao banco de dados do SEST SENAT é feita em tempo real

20
18
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A sala Business Intelligence (BI) 
foi inaugurada para permitir 
a análise de dados em tempo 
real e a transparência. Nos 
painéis, podem ser consultadas 
informações estratégicas do 
setor de transporte e os dados 
das Unidades Operacionais do 
SEST SENAT, como números de 
atendimentos, despesas, receitas, 
quadro de pessoal, entre outros.
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Foram publicadas cinco 
edições do Conjuntura do 
Transporte, que analisaram 
o contexto econômico e os 
impactos sobre a demanda 
do transporte, além dos 
investimentos públicos e 
privados em infraestrutura.

O Simulador CNT 
de Financiamento 
de Veículos passou 
a incluir linhas de 
financiamento de 
ônibus. 

Foi implantado o Conecta 
– Programa de Impulso 

a Startups. Criado pela 
CNT e desenvolvido em 

conjunto com o BMG 
UpTech,  é um dos maiores 

programas de startups da 
América Latina.

O 2º Atlas do Transporte 
apresentou a distribuição 
da infraestrutura de 
transporte no território 
nacional. A publicação 
trouxe mapas específicos 
de cada modal e também 
mostrou a integração dos 
sistemas de transporte.

A falta de segurança pública 
no país é um problema que 
também atinge o setor de 
transporte. A CNT e o SEST 
SENAT atuaram para buscar 
alternativas junto ao governo 
federal contra o roubo de 
cargas, contra os assaltos a 
ônibus e táxis, entre outros 
problemas enfrentados.

O SEST SENAT criou o 
projeto Qualificação 
Profissional para 
Cobrador no Transporte 
Coletivo de Passageiros 
para que esses 
profissionais pudessem 
se tornar motoristas de 
ônibus urbanos.

inscritas

de
cerca
    500 

startups
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A CNT elaborou as 
contribuições do setor de 
transporte ao FBMC (Fórum 
Brasileiro de Mudança 
do Clima). O documento 
apresentou sugestões para o 
cumprimento das metas do 
Acordo de Paris.

A Confederação 
defendeu a criação de 
mecanismos para atrair 
a iniciativa privada 
para a realização de 
investimentos em 
infraestrutura de 
transporte.

No dia 14 de setembro, 
o SEST SENAT completou 
25 anos. E encerrou o 
ano com o recorde de 
mais de 10,6 milhões de 
atendimentos apenas
em 2018.

O Programa 
Despoluir 

renovou a frota 
de veículos 

utilizados nas 
avaliações 

ambientais.

A Pesquisa CNT de Opinião 
sondou a população, em 12 

rodadas em 2018, sobre temas 
relacionados à política e à 

economia. A pesquisa avaliou 
a intenção de voto em ano de 

eleição para presidente.

realizadas
desde 1998

+ de     140  
edições

O SEST SENAT, o ITL e a CNT 
fizeram parceria com a HSM, 
que promoveu treinamentos a 
altos executivos com o objetivo 
de aprimorar o conhecimento 
sobre o que há de mais 
avançado no mundo dos 
negócios. Foram realizadas 
visitas técnicas a empresas no 
Vale do Silício, nos EUA.

Foram elaboradas cinco 
edições do Economia
em Foco, com análises 
sobre Reforma Tributária, 
juros e financiamento, 
logística urbana, 
concessões de aeroportos 
e segurança viária.



88 89

Mais 5 Unidades 
Operacionais

do SEST SENAT 
inauguradas

Carazinho (RS)*

Guarujá (SP) 

Itumbiara (GO)

Lages (SC)*

Mossoró (RN)

Serra Talhada (PE)

Teotônio Vilela (AL)

O Prêmio CNT de Jornalismo 
chegou à sua 25ª edição com mais 
de 4.000 trabalhos inscritos, 
nesse período, e é considerado 
uma das maiores premiações da 
imprensa brasileira.

Vencedores do 25o Prêmio CNT de Jornalismo

Unidade Operacional de Lages (SC) 

Ar
qu

iv
o 

Si
st

em
a 

C
N

T

Ar
qu

iv
o 

Si
st

em
a 

C
N

T

*Essas Unidades foram reinauguradas em 
novo endereço, com estrutura padrão.

premiadas

desde a 1a edição 

+ de     150 
reportagens
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Desde a criação do SEST SENAT e desde que assumiu a presidência 
da CNT, Clésio Andrade atuou, de maneira estratégica, junto aos 
representantes dos três Poderes para que o setor transportador 

fosse encarado como uma agenda prioritária nas ações de governo. 

Clésio Andrade também se notabilizou pela intensa articulação 
junto a inúmeras personalidades do universo político e do 

transporte – sejam elas brasileiras ou estrangeiras –, sempre 
buscando o fortalecimento do setor por meio da atração de 

investimentos públicos e privados para infraestrutura.

Em defesa 
do setor
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Com o presidente da República
Fernando Henrique Cardoso (1996)

Com o presidente da República Michel Temer,
quando ele estava na Vice-Presidência (2013)

Com a presidente da República 
Dilma Rousseff (2011) 

Com representantes da equipe de transição 
do governo do presidente Jair Bolsonaro (2018)

Com o presidente da República 
Luiz Inácio Lula da Silva (2010)

Clésio Andrade, vice-governador  de Minas 
Gerais, com o governador Aécio Neves e 

com o senador Itamar Franco (2003)

Fotos do arquivo Sistema CNT
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Essa história não termina aqui. Ainda temos muito a contribuir para o desenvolvimento e a 
modernização do setor de transporte. Ao longo de duas décadas e meia, a CNT e o SEST SENAT 

trabalharam, incansavelmente, em diversas frentes, para valorizar todos os modais de transporte 
e seus bravos trabalhadores. Dotamos a sociedade de informações técnicas e inéditas e buscamos 

garantir qualificação e qualidade de vida aos profissionais do setor responsável por transportar as 
maiores riquezas do país. Por meio do ITL, também conseguimos capacitar nossos gestores sempre 

com as melhores e mais inovadoras práticas de gestão. E não vamos parar.

Estamos certos de que a estrada que colaboramos para construir até aqui será o caminho para o Brasil 
alcançar seu pleno desenvolvimento social e econômico.  Com a intensificação e o aprimoramento do 

trabalho de excelência que o Sistema CNT vem desempenhando e a necessária aposta na nova era 
tecnológica, estamos prontos para construir os próximos 25 anos de intensa defesa do transporte, dos 

transportadores, dos seus trabalhadores e de toda a sociedade.

Obrigado a todos!

Clésio Andrade

Caminho consolidado
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