
TRABALHO 
CONTÍNUO 
PELO
TRANSPORTE
O SETCEMG NÃO PAROU EM 
2020. CONFIRA NOSSAS 
PRINCIPAIS AÇÕES



Desde o início da pandemia, o Sindicato se organizou para estar ao
lado do transportador no enfrentamento da crise. 

Afinal, o transporte de cargas seguiu firme no abastecimento do 
país.



Logo, a entidade foi em busca de alternativas para garantir o 
negócio e a segurança jurídica das empresas.



CONSULTORIAS



Muitas mudanças aconteceram no regramento legislativo. 



As assessorias jurídica e 
juridicoambiental foram em busca
das atualizações necessárias para 
dar segurança legal às empresas.



Assessoria jurídica: O departamento seguiu empenhado no trabalho de 
levar até juízes, desembargadores e legisladores a realidade do TRC e 

suas especificidades. Além disso, realizou, até novembro, 9.196 serviços, 
entre pedidos de consultorias trabalhistas, tributárias, fiscais, societárias e 
cíveis. A área Trabalhista foi destaque, sendo responsável por 79,77% do 

total de atendimentos.



Assessoria juridicoambiental: A assessoria realizou cinco treinamentos 
e quase 180 atendimentos. Um destaque foi a alteração da legislação de 

Licenciamento Ambiental, com reflexo na classificação de todas as 
transportadoras como Classe I e, consequentemente, a redução 

significativa nos valores das autuações.



CAPACITAÇÃO



Nos momentos de crise, ter um time qualificado faz uma
grande diferença.



Pensando nisso, o Setcemg 
acelerou um projeto antigo de 
prestação de serviço para suas
associadas que ganhou muita força
durante a pandemia: oferecer suas
capacitações on-line.



Agora, o Setcemg contribui para 
que qualquer empresa de 
transporte, de qualquer lugar do 
país, se beneficie dos cursos de 
capacitação para fazer o setor
evoluir.



Até março, antes da pandemia, foram realizadas 12 turmas de 
capacitações presenciais. De março a dezembro, foram quase 70 turmas

de capacitação on-line, dos mais variados temas.

“Como calcular custos e fretes”, “Power-BI” e “Como vender frete em
momento de pandemia” foram os temas mais procurados.



COMJOVEM BH E 
REGIÃO



A comissão de jovens empresários não parou. Nossa juventude
empresarial, que conta com o apoio irrestrito do Setcemg e da Fetcemg, 

seguiu seu planejamento de ações, adaptando-as ao “novo normal”.



O núcleo de Belo Horizonte e 
Região realizou a campanha
“Em Movimento”, com o apoio do 
Setcemg. Focada nas mídias
sociais, a campanha visa valorizar
o trabalho de empresas e 
trabalhadores do transporte
durante a pandemia.

https://www.youtube.com/watch?v=LGU4VZxTQDw
https://www.youtube.com/watch?v=LGU4VZxTQDw


O núcleo também seguiu empenhado em suas ações solidárias e de 
responsabilidade social.



No segundo semestre, o destaque foi a parceria com o Mesa Brasil Sesc, uma rede 
nacional de bancos de alimentos do Sesc que atua contra a fome e o desperdício. A 

comissão divulga o programa para as empresas de transporte de todo o país.

https://setcemg.org.br/setor-de-transporte-apoia-a-campanha-de-dia-das-criancas-do-sesc-mg/


Serviços



Mesmo com parte de sua equipe em trabalho remoto, o Setcemg 
não parou com a oferta de serviços aos transportadores.

O Setcemg seguiu emitindo o RNTRC: foram mais de 5.500 mil 
inclusões.

O Setcemg também iniciou o serviço de emissão de AET. Foram
mais de 90 licenças emitidas no ano.



COMUNICAÇÃO



Como comunicar tudo
isso às associadas e 
demais empresas da 
cadeia produtiva?



O Setcemg incrementou suas ações nas redes sociais.

Somente no Instagram, o Setcemg passou de 741 seguidores no
dia 8/3 para 1.294 em 28/12.

Um crescimento de 74,62%, de forma
orgânica.

Também incrementou seu perfil no
LinkedIn e reativou seu Blog, que estão
constantemente atualizados.







Seguiu realizando suas campanhas tradicionais, como Maio
Amarelo, Junho Verde e Motorista Nota 10, entre outras.



Foi fonte de informação sobre o setor para a imprensa do estado.

https://globoplay.globo.com/v/8438747/
https://globoplay.globo.com/v/8438747/
http://www.revistaentrevias.com.br/upload_arquivos/revistas/82/Entrevias_ED_191_Baixa.pdf
http://www.revistaentrevias.com.br/upload_arquivos/revistas/82/Entrevias_ED_191_Baixa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6A_hW4vPWKw
https://www.youtube.com/watch?v=6A_hW4vPWKw
https://diariodocomercio.com.br/economia/queda-no-transporte-de-cargas-ja-chega-a-quase-47-no-estado/
https://diariodocomercio.com.br/economia/queda-no-transporte-de-cargas-ja-chega-a-quase-47-no-estado/
https://setcemg.org.br/transporte-mobilidade-e-transito-na-pauta/?utm_campaign=boletim_eletronico_semanal_transporte_rodoviario_de_cargas_segue_firme_no_abastecimento_do_pais&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station
https://setcemg.org.br/transporte-mobilidade-e-transito-na-pauta/?utm_campaign=boletim_eletronico_semanal_transporte_rodoviario_de_cargas_segue_firme_no_abastecimento_do_pais&utm_medium=email&utm_source=RD%20Station


Apoiou todas as campanhas da CNT e Sest Senat.



Foi parceira da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e 
divulgou informações sobre saúde em suas redes sociais.  



Criou a “Live do Setcemg”, uma forma de continuar promovendo
seus eventos de informação, qualificação e relacionamento de 

forma on-line.



Apoiou a participação das lideranças do estado em lives da 
NTC&Logística.



Contribuiu para lives de apoiadores, como a da Cardiesel, que
contou com a participação do presidente do sindicato, Gladstone 

Lobato.



O informativo Minas Transportes ganhou mais visibilidade on-line.

São mais de 20 mil contatos que recebem nosso informativo
assim que ele é lançado, por e-mail e WhatsApp.



O Boletim Eletrônico Semanal levou conteúdo em primeira mão
para as associadas, e ganhou diversas edições extras no início do 

isolamento imposto pela pandemia.



O Setcemg Express, grupo de 
WhatsApp do Setcemg, ganhou
mais força.

O grupo é mais um canal para o 
envio de conteúdo estratégico da 
entidade e participam dele apenas
os tomadores de decisão das 
empresas. 

Informação de qualidade entregue
em mãos, na velocidade que o 
transportador precisa.



O  N O S S O  TR ABALH O  
N ÃO  P AR A



# S E MP R E J UN TO S



# E MMO VIME N TO



# E VO LUIN DO CO MVO CÊ
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