


Quem ?somos
Fomos criados em 1993 pela Lei 8.706

Transformamos a realidade dos trabalhadores do 
transporte e dos seus dependentes e comunidade 

 

Oferecemos educação profissional, serviços de saúde e 
atividades de esporte, cultura e lazer

Incentivamos práticas inovadoras e tecnológicas 
e preparamos para o mercado

Contribuímos para elevar a competitividade dos transportadores



Onde?estamos
Unidades

em todo o
Brasil

148



Nossa
Missão

Transformar a realidade dos 
trabalhadores do transporte e 
dos seus dependentes e 
contribuir para elevar a 
competitividade dos 
transportadores por meio da 
educação profissional e da 
promoção da saúde e da 
qualidade de vida.

 
VISÃO
Ser reconhecido pela excelência em 
educação profissional, saúde, qualidade 
de vida e inovação para o setor de 
transporte até 2023.

VALORES
 
Ética
Transparência
Inovação
Comprometimento 
Orientação para resultados
Trabalho em equipe
Respeito
Sustentabilidade



Nossos
Resultados 

de 129 
Recorde 

milhões de 
atendimentos 
desde a sua criação 

milhões de 
atendimentos 
em 201810,6 + de 5,2 milhões de atendimentos 

em 2018  em 
Desenvolvimento Profissional+ de 5,3 milhões de atendimentos 

em 2018  em 
Promoção Social



Formação e
qualificação de

profissionais
para o mercado

de trabalho

Nosso
negócio

+ de 653 mil 
alunos capacitados 
em cursos presenciais  

+ de 492 mil 
alunos capacitados 
em cursos a distância  
 

+ de 497 mil 
participantes das 
Campanhas e Palestras

Matrículas em 2018



Cuidado com 
saúde e bem-estar

Atendimentos em 2018

Odontologia Fisioterapia Esporte e lazerNutrição Psicologia 

Nosso
negócio

2.369.203442.5151.451.438 118.178138.793

Prioridade de 
atendimento para 
caminhoneiro 

e motorista
em trânsito





Caminhoneiros 
Autônomos

 

de 492 
mil autônomos
no Brasil

Fonte: CNT, 2018 

+ de 308 mil 
atendimentos no 
SEST SENAT  

43.148 
matrículas em cursos 

264.932 
atendimentos em saúde  



Pauta
dos Caminhoneiros 

Saúde e 
Qualidade 

de Vida 
Cuidado, Orientação 

e Valorização 

Impacto 
Ambiental

Aferição e Orientações 
Técnicas 

Condução 
Segura, 

Tecnologias 
Embarcadas 
e Legislação 

Aperfeiçoamento do 
motorista 

Roubo de 
Cargas 

Prevenção e 
conduta em 

situações de risco
 

Manutenção 
e Diesel 

Redução dos custos 
operacionais 



 

O SEST SENAT OFERECE 
OS MELHORES CURSOS 
E TREINAMENTOS PARA 

O CAMINHONEIRO



105 
simuladores 
já instalados

+ 37
simuladores em funcionamento
até o final de 2019

+ de 30 cursos e 
19 mil matrículas em 2018



Parceria com o 
Governo do Canadá 

101 
Unidades 
participantes

+2,5 mil
matrículas
 
*Início em dezembro de 2018



O projeto oferece os 
Cursos Especializados do Contran 
associados a aulas de condução 
segura e econômica, tecnologias 
embarcadas e prática no veículo. 

81 
Unidades 
participantes

+2,3 mil
matrículas



Manutenção e mecânica
Condução segura e econômica
Primeiros Socorros
Legislação de Trânsito
Atendimento ao Cliente
CONTRAN
Gestão do frete
Empreendedorismo
muitos outros...

Podemos desenvolver 
cursos para demandas
especiais (sob medida)

675 
+43.148
matrículas de autônomos

Cursos 
disponíveis



 
Projeto em fase de planejamento

Disponibilização de serviços e 
treinamentos para aumentar a 
segurança no transporte 
rodoviário de cargas.

Programa de Treinamento para Motoristas Profissionais:
Curso de direção preventiva com prática simulada em situações de risco de roubo de carga; 
Curso de prática de procedimentos de segurança com metodologia de gamificação; 
Módulo vivencial, em realidade virtual, de diferentes situações de risco de roubo de cargas; 
Módulo comportamental presencial composto por dinâmicas em grupo. 
 

Programa de Treinamento para Profissionais de Empresas de Transporte: 
Curso de Planejamento e Gestão de Risco com metodologia de gamificação; 
Curso para área de recursos humanos das empresas (EaD).   



RNTRC (Res. ANTT 4.799/15)

+32 mil
provas aplicadas

148 Pontos 
de aplicação

PROVAS ELETRÔNICAS
Acordo de Cooperação com a ANTT

+14 mil 
RT

+17 mil 
TAC 



O Despoluir - Programa Ambiental do 
Transporte, desenvolvido pela CNT e 
pelo SEST SENAT, ultrapassou a 
marca de 2 milhões de avaliações de 
caminhões e de ônibus por meio do 
projeto Redução da Emissão de 
Poluentes pelos Veículos 

21 mil
Autônomos atendidos

19 mil
Empresas atendidos



 

A QUALIDADE DE VIDA DO 
 CAMINHONEIRO 

É PRIORIDADE PARA 
O SEST SENAT



Atendimentos 
gratuitos 

para trabalhadores 
e seus 

dependentes em: Nutrição
Foco em reeducação alimentar e 
redução da obesidade

Fisioterapia
Foco em tratamento da coluna 

Odontologia
Atendimento para adultos,
jovens e crianças

Psicologia
Foco no combate ao uso de álcool 
e outras drogas



55 veículos em ações 
em empresas de transporte, postos de gasolina, 
pontos de táxi, rodovias, portos, aeroportos 
e em outros lugares de alta concentração de 
trabalhadores.
 
Ações socioeducativas, de saúde 
e qualidade de vida.

Meta
1.000.000 
de abordagens

Até o momento, 936.965, 
em 14.062 ações (Início em 2018)



Orientações e realização de 
exames, ações de educação para a 
saúde e cidadania a trabalhadores 
em seu próprio local de trabalho 
(terminais de ônibus, pontos de táxi 
e pontos de parada de caminhões)

Meta
16.000 
de abordagens

Até o momento, 49.380 
(Início em 2016)



Parceira com a Childhood Brasil, 
visa contribuir com ações 
socioeducativas para o 
enfrentamento e a erradicação da 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes.

Meta
30.000 
de abordagens

Até o momento, mais de 200.000 
sensibilizações (Início em 2016)



 
 

Campeonato de futebol 7 em âmbito 
local e nacional, promovendo 
qualidade de vida e saúde para os 
trabalhadores do setor de 
transporte, combatendo o 
sedentarismo com a prática 
desportiva e desenvolvendo o 
espírito de equipe e de competição 
sadia.

Meta
10.000 
jogadores
Até o momento, mais de 53.000 
(Início em 2012)



Realizado de 7 a 12 de abril em mais 
de 70 pontos de concentração de 
caminhoneiros – como postos de 
combustíveis, terminais de cargas e 
centros de distribuição. 

Mais de
52.000 
sensibilizações



Junho Dia do Caminhoneiro (30 de junho) 148 Caminhoneiros  

Julho Campanha Nacional Dia do Motorista (25 de julho) 148
Trabalhadores do 
transporte e 
comunidade 

Agosto Campanha Nacional Combate ao Uso de Drogas e Álcool 148
Trabalhadores do 
transporte e 
comunidade 

Setembro Campanha Nacional Semana Nacional do Trânsito (18 a 25 
de setembro) - Em conjunto com o DNIT 148

Trabalhadores do 
transporte e 
comunidade 

Outubro Projeto Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society –  Jogos 
�nais (18 e 19 de outubro) 80 Trabalhadores do 

transporte 

Projeto Transportando Saúde nas Cidades – Fase 
Caminhoneiro (7 a 11 de outubro) 18 Caminhoneiros 

Novembro Campanha Nacional - Redução de Acidentes e Roubos de 
Cargas e Passageiros nas Rodovias 148

Trabalhadores do 
transporte e 
comunidade 

Projeto Transportando Saúde nas Cidades – Fase 
Caminhoneiro (4 a 8 novembro) 19 Caminhoneiros 

Campanha Unidades Público

Agenda
Campanhas



 

Contribuição de Transportador 
Autônomo que presta serviço a 
Pessoa Jurídica:
A contribuição é retida e recolhida por meio 
da empresa que contrata o frete.
 
Cálculo:
2,5% (alíquota do SEST SENAT) sobre o salário de contribuição 
previdenciária (20% do serviço prestado). 
 
Exemplo:
Valor do Frete = R$ 5.000,00 
Salário de Contribuição Previdenciária = R$ 5.000,00 X 20% = R$ 1.000,00
Contribuição para o SEST SENAT = R$ 1.000,00 X 2,5% = R$ 25,00  

Como
Participar



Como
Participar

 

Contribuição de Transportador 
Autônomo que presta serviço a 
Pessoa Física
 

A contribuição é recolhida diretamente nas Unidades do SEST SENAT
 
Cálculo:
 

2,5% sobre o salário de contribuição previdenciária (a partir do salário 
mínimo vigente). Caso não contribua para a Previdência, o cálculo da 
contribuição para o SEST SENAT será sobre o valor salário mínimo vigente.
 
Exemplo:
R$ 998,00 (salário de contribuição previdenciária) X 
2,5% (alíquota do SEST SENAT) = R$ 24,95. 




