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Vander Costa
Presidente da CNT

O ano de 2022 está chegando 
ao fim e, com certeza, teve 
muitas emoções, algumas 

conquistas e certas perdas.
Começamos lutando contra a 

covid-19. Conseguimos superar a 
pandemia, mas precisamos con-
tinuar alertas e utilizar os apren-
dizados para vencermos a nova 
onda com menos vítimas. É preciso 
seguir a medicina, que preconiza a 
prevenção com o uso de máscaras e 
a higienização constante, e escutar a 
ciência, que demonstra, com muita 
nitidez, a utilidade da vacina.

Passamos pelos dois turnos 
das eleições, que, ao final, mos-
traram uma pequena vantagem 
para o presidente eleito. Não foi 
diferente durante a transição, 
com uma equipe de tamanho sem 
precedentes, reflexo das múltiplas 
alianças costuradas pelos eleitos, o 
que pode ser um bom sinal para a 
governabilidade, mas preocupa de-
vido à possibilidade de inchaço do 
Governo Federal, aumentando os 
gastos e minguando, ainda mais, o já 
pequeno espaço para investimentos 
em infraestrutura. 

A Pesquisa CNT de Rodovias 
mostrou o que já era esperado: sem 
investimentos nem para a manu-
tenção, as nossas rodovias ficaram 
piores e, agora, já estão em situação 
de muita preocupação. É indispen-
sável o investimento público para a 
manutenção do patrimônio cons-
truído com os nossos recursos no 
passado. As privatizações são muito 
bem-vindas e devem ser realizadas 

com a maior velocidade possível, 
com seriedade e segurança jurídica, 
lembrando que não são todas as 
rodovias brasileiras que despertam 
o interesse econômico do mercado. 
Para as rodovias de menor fluxo, é 
indispensável o investimento com 
recursos públicos.

A cobertura da 29ª edição do 
Prêmio CNT de Jornalismo vem 
confirmar o respeito que temos pela 
imprensa responsável; e a conversa 
com os vencedores mostra o inte-
resse deles pelo setor de transporte. 
Esses são os veículos de comunica-
ção de qualidade, que primam por 
divulgar a verdade dos fatos.

Para desmentir os mais céticos, 
que apostaram no fim das feiras 
presenciais, como consequência 
da pandemia, a Fenatran veio para 
provar o contrário. Reuniões por 
videoconferência vão continuar 
convivendo, harmoniosamente, 
com eventos presenciais, conforme 
mostra a nossa reportagem.

O Sistema CNT (CNT, SEST 
SENAT e ITL) tem participado 
de diversos eventos para captar a 
vontade dos nossos representados 
e mostrar o que estamos fazendo. 
Nesta edição, mostramos a nossa 
participação na HSM+, na Abla, na 
Copa SEST SENAT de Futebol 7 
Society e no Fórum de Integração 
Brasil Europa.

Boa leitura!

Momentos finais de um ano 
de grandes emoções

/// Editorial 

É indispensável 
o investimento 
público para a 
manutenção 
do patrimônio 
construído com os 
nossos recursos no 
passado.

CNT TRANSPORTE ATUAL | NOVEMBRO/DEZEMBRO / 2022 6 CLIQUE E ACESSE O ÍNDICE 



Vander Costa
Presidente do 
Sistema CNT

/// Entrevista | Vander Costa

“Vamos trabalhar 
para o Brasil”
por Gustavo T. Falleiros

Arquivo Sistema CNT
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Tamanha foi a quantidade de acontecimentos 
relevantes para o Sistema CNT, em 2022, que 
o presidente Vander Costa precisou ser eco-
nômico em sua retrospectiva. Nas páginas a 

seguir, ele ressalta algumas conquistas da tríade formada 
pela CNT, pelo SEST SENAT e pelo ITL, destacando 
aquelas relacionadas à atuação institucional de alto nível, 
em nome dos empresários do transporte. Costa reforça, 
ainda, que o Sistema busca a excelência, “sempre olhando 
para a frente”.

O setor tem grandes desafios no horizonte. Nos pró-
ximos meses, o presidente prevê debates sobre a reforma 
tributária, a legislação trabalhista e privatizações, entre 

outros assuntos. O tamanho do Estado é algo que o preo-
cupa, pois a capacidade de investimento em infraestru-
tura precisa estar assegurada, independentemente de 
arranjos em nome da governabilidade. Para ele, o teto de 
gastos admite, sim, aperfeiçoamentos, o que não significa 
irresponsabilidade fiscal. “É importante ter âncora fiscal 
e ter um limite de gastos”, enfatiza.    

O otimismo é a nota que ele deseja deixar para 2023. 
“Uma economia pujante significa mais cargas para trans-
portar e mais passageiros se deslocando”, ele lembra. 
“Que o presidente eleito governe para os 215 milhões de 
brasileiros! Nós, como empresários, precisamos torcer 
para o Brasil dar certo.”

Revista CNT | Em 2022, como o 
Sistema CNT (CNT, SEST SENAT 
e ITL) avançou na sua missão de 
contribuir para o desenvolvimento 
do setor de transporte?
Vander Costa | Foi um ano de muitas 
entregas. Com o arrefecimento da 
pandemia, foi possível concluir 
alguns projetos que estavam represa-
dos. O ITL (Instituto de Transporte 
e Logística) fez uma grande quanti-
dade de turmas das especializações 
em Gestão de Negócios, Gestão de 
Recursos Humanos e Gestão de 
Finanças. Eram turmas que haviam 
sido interrompidas durante a 
pandemia. Da mesma forma, o SEST 
SENAT pôde realizar as Missões 
Internacionais do Transporte: 
Dubai, em janeiro; Israel, em agosto; 
e Alemanha, em setembro. A CNT 
e o SEST SENAT participaram do 
Fibe (Fórum de Integração Brasil 
Europa), em Portugal, em que se 
discutiu sobre infraestrutura. O 
SEST SENAT também começou o 
Projeto Educação Digital, em parce-
ria com a CIT (Câmara Internacio-
nal da Indústria de Transportes), 
oferecendo trilhas de aprendizagem 
da EaD em Moçambique e contri-
buindo para a formação de mão de 

obra. Essas são iniciativas que trazem 
internacionalização para o Sistema. 

Revista CNT | Quanto à atuação insti-
tucional, o que o senhor destacaria? 
Vander Costa | Houve, por exemplo, 
avanços interessantes em relação à 
legislação sublegal, com destaque 
para as NRs (normas regulamenta-
doras) do trabalho. No Congresso, 
há uma atuação que, às vezes, passa 
despercebida, que é o esforço para 
não deixar algum tema retroceder. 
Como exemplo, cito que consegui-
mos manter a mistura de biodiesel 
no diesel a 10%. Foi um trabalho 
árduo na Câmara e no Senado, 
porque entendemos que o melhor 
para o meio ambiente é aquilo que 
a Europa e a América do Norte vêm 
praticando: de 7% a 8% de biodiesel.

Revista CNT | À época, a CNT 
apresentou um estudo técnico sobre 
biodiesel e mecânica de motores ...
Vander Costa | Correto. Trouxe-
mos a questão da “borra” – resíduo 
que atrapalha não apenas o motor 
dos caminhões, mas, até mesmo, 
as bombas de abastecimento dos 
postos de combustíveis. Não há 
como defender um produto que 

traga mais danos do que soluções. 
O nosso foco, agora, é um trabalho 
técnico-científico para demonstrar 
que a mistura ideal está na faixa de 
7% a 8%. Acredito que, no primeiro 
semestre de 2023, estaremos com isso 
pronto. A ideia é que haja um grupo 
de trabalho com a Anfavea (Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores), a Abimaq 
(Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos) e o 
Instituto Brasileiro de Tecnologia 
para poder validar. Pedimos, ainda, 
uma auditoria externa para garantir 
a isenção. Falta, agora, a nomeação 
de alguém do governo para atestar. 
A preocupação com o meio ambien-
te é antiga na CNT. Em 2022, o 
Despoluir – Programa Ambiental 
do Transporte – completou 15 anos, 
o que mostra que essa postura não é 
de agora. 

Revista CNT | O SEST SENAT 
completa 30 anos em 2023. Como o 
senhor vê essa trajetória?
Vander Costa | Trinta anos é uma 
marca importante. Houve uma 
evolução grande; e continuamos nos 
desenvolvendo. Está em construção 
o novo planejamento estratégico do 

/// Entrevista | Vander Costa
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SEST SENAT, que será concluído 
em 2023. O objetivo é continuar 
qualificando o trabalhador “para” o 
transporte, o que vai além de quali-
ficar o trabalhador “do” transporte. 
Isso significa que estamos ampliando 
o sistema, incorporando aqueles que 
querem entrar. Essa é a forma em 
que nós temos de atender à demanda 
dos empresários por mão de obra 
qualificada. Também, a parte social 
continua em desenvolvimento. Não 
se pode parar de pensar nisso. Duran-
te a pandemia, passamos a oferecer 
consultas por videoconferência para 
aquilo que era possível, como, por 
exemplo, em Nutrição e Psicologia. 
Nos serviços de Odontologia, vamos 
avançar muito com a impressão 
3D das próteses, cujo projeto-pi-
loto começa agora, em 2023. Isso 

vai trazer grande produtividade, 
pois, com um scanner, tem-se a peça 
desenhada com grande precisão e, 
logo em seguida, já se pode impri-
mi-la. Em suma, penso que, nesses 
30 anos, o SEST SENAT cumpriu 
sua missão com mérito e louvor, mas 
temos a preocupação de estar sempre 
olhando para a frente. 

Revista CNT | Como será a atuação da 
CNT ao longo do ano de 2023?
Vander Costa | A CNT continuará 
empenhada em melhorar a legisla-
ção do transporte. Há uma atenção 
grande com relação à reforma tribu-
tária, que veio com força e é bastante 
desafiadora. Também é preciso 
trabalhar pela regulamentação do 
transporte de passageiros. Temos um 
projeto de mobilidade urbana muito 
interessante, em que se busca valori-
zar o transporte urbano, com mais 
corredores viários. Já ficou claro para 
o governo que o transporte urbano 
não se sustenta só com o pagamen-
to de passagem. É preciso ter uma 
tarifa social e uma outra, técnica. 
O problema não se resolve apenas 
com subsídio – precisamos de que o 
transporte urbano seja mais atrativo. 
Nas missões que temos feito pelo 
mundo, procuramos entender por 
que a população utiliza maciçamente 
o transporte urbano. Ora, porque 
ele é rápido e confortável. É isso que 
precisamos trazer para o Brasil, a fim 
de o brasileiro deixar o automóvel 
em casa e andar de ônibus. Além 
disso, é preciso ter segurança. Com 
isso, conseguiremos recuperar os 
passageiros. 

Revista CNT | Como o senhor avalia a 
contribuição dos estudos técnicos e 
pesquisas da CNT para o desenvolvi-
mento do setor de transporte?
Vander Costa | Hoje, o conhecimento 
produzido pela CNT é fundamen-
tal para o setor em vários aspec-
tos. Primeiro, porque os estudos, 
pesquisas e notas técnicas fornecem 
o estado da arte em temas varia-
dos, que vão desde a qualidade do 
material asfáltico utilizado no país 
até a condição geral dos terminais de 
carga, passando pela composição do 
biodiesel, conforme comentamos há 
pouco. Isso, por si só, seria de grande 
relevância, porque traz uma dimen-
são histórica, documenta os marcos 
e pauta as grandes discussões, impac-
tando a produção acadêmica sobre 
infraestrutura e transporte e, sobre-
tudo, proporcionando o embasa-
mento necessário para a elaboração 
de políticas públicas. Mas essa 
importância vai além se pensarmos 
que a CNT fornece subsídio para a 
tomada de decisão dos empresários. 
Em outras palavras, a CNT alimenta 
a business intelligence do setor, com 
dados e análises atualizados e que se 
prestam à análise estratégica. 
 
Revista CNT | Na área de desenvolvi-
mento de estudos, pesquisas e dados 
sobre o transporte brasileiro, quais 
são as principais entregas previstas 
para o próximo ano?
Vander Costa | Continuaremos 
a aplicar a nossa já tradicional 
Pesquisa CNT de Opinião, em que 
avaliamos as opiniões da popula-
ção brasileira sobre os principais 

No Congresso, há 
uma atuação que, 

às vezes, passa 
despercebida, que é 
o esforço para não 

deixar algum tema 
retroceder. Como 
exemplo, cito que 

conseguimos manter 
a mistura 

de biodiesel no 
diesel a 10%.

/// Entrevista | Vander Costa
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assuntos políticos e conjunturais. 
Ao longo dos anos, o nosso carro-
-chefe tem sido a Pesquisa CNT de 
Rodovias, fundamental para avaliar 
a infraestrutura rodoviária do país. 
A nova edição, de número 26, já está 
prevista, com o apuro metodológico 
de sempre. Chegaremos, também, 
à segunda edição de Perfil Empre-
sarial – Transporte Rodoviário 
de Passageiros, muito importante 
para acompanhar o desenvolvi-
mento de um segmento que sofreu 
com a pandemia mais do que os 
outros. Há muitos outros trabalhos 
importantes, mas, finalmente, eu 
gostaria de destacar aquele que se 
chamará “Série Concessões: Por 
que conceder infraestruturas de 
transporte à iniciativa privada?”. 
Nele, vamos analisar a condição da 
infraestrutura e do serviço prestado 
pela iniciativa privada no país. Com 
isso, ficarão bastante evidentes as 
vantagens do modelo de concessões 
frente ao que é feito pelo Estado, 
que, como sabemos, não tem os 
recursos necessários sequer para a 
conservação dos ativos que estão aí.

Revista CNT | A mobilidade deverá 
ser objeto de políticas públicas em 
qual pasta? Ministério das Cidades?
Vander Costa | Deixei de me preocu-
par com os nomes dos ministérios. 
O importante é saber onde ficará 
o tema “mobilidade urbana”. Quer 
seja no Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, no das Cidades ou 
no do Transporte, seja em qual for, 
continuaremos trabalhando para 
o desenvolvimento – e, também, 

para o convencimento. Hoje, no 
Brasil, temos o usuário de transpor-
te urbano subsidiando outros tipos 
de transporte. Existe um subsídio 
cruzado, de modo que quem usa 
ônibus em pequenos percursos 
paga a mesma coisa que quem o 
usa em grandes percursos. Além 
disso, nos últimos anos, houve um 
incentivo muito grande ao trans-
porte individual em detrimento 
do coletivo. Protegeu-se o carro 
e o transporte por aplicativo, que 
capturou os passageiros de pequeno 
percurso. Você acaba prejudicando 
quem faz longos percursos, que, em 
regra, são os que moram na perife-
ria. Assim, os mais pobres acabam 
sendo onerados. A minha leitura da 
Constituição é oposta: deveríamos 
privilegiar o coletivo em detrimen-
to do individual. 

Revista CNT | Sabe-se que vem 
ganhando força a proposta de 
reforma tributária idealizada pelo 
economista Bernard Appy, que 
está na PEC n° 45/2019, da Câmara 
dos Deputados. Por que o senhor a 
mencionou como “desafiadora”?
Vander Costa | Sou crítico a essa 
proposta por dois motivos. Primei-
ramente, porque o grande objetivo 
da reforma tributária seria a desbu-
rocratização, ao passo que a PEC 
45 prevê um período de transição 
de dez anos. Isso significaria lidar 
com a burocracia atual por mais 
dez anos e, ao mesmo tempo, lidar 
com um novo sistema. Pensou-se 
assim para preservar os subsídios 
atualmente dados à indústria. 

Seria mais fácil estipular a entrada 
em vigor a partir da publicação, 
reservados os subsídios a quem faz 
jus a eles. O segundo motivo é que a 
alíquota única vai onerar o setor de 
serviços. Durante o Fórum CNT de 
Debates, representantes dessa visão 
falaram em desonerar o transporte 
de passageiros. Mas como ficam os 
outros serviços? Para dar poucos 
exemplos, educação, hotelaria e 
serviços hospitalares são intensivos 
em mão de obra e não têm subsídios. 
Se o ISS passar da ordem de 5% para 
25%, quem vai pagar a conta? Por 
isso, a gente vai trabalhar muito 
para defender, pelo menos, duas 
alíquotas: uma, para o setor de 
serviços; e outra, para a indústria e 
o comércio. Do jeito em que está, o 
projeto onera o grande empregador. 
É positivo a indústria ser beneficia-
da, porque nós vamos transportar 
mais, porém pensamos que quem 
gera muitos empregos também 
deveria ser beneficiado. 

Revista CNT | Há uma expectativa de 
que a agenda de privatizações seja 
revista ou paralisada. Diante disso, 
como a CNT vai se posicionar? 
Vander Costa | Vamos aguardar para 
vermos o que realmente vai aconte-
cer. Naquilo que é mais urgente, que 
é a privatização das rodovias, não 
vai ter alteração alguma. Conver-
samos com a equipe de transição de 
governo e foi dito, por exemplo, que 
o processo da BR-381 está acelera-
do, de modo que a concessão deve 
ocorrer no primeiro semestre de 
2023. O governo está consciente de 

/// Entrevista | Vander Costa
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que não tem recursos para cuidar 
de toda a malha rodoviária. A nossa 
percepção é que ativos com atrati-
vidade econômico-financeira serão 
privatizados. E vamos além: estamos 
enxergando que haverá mais espaço 
para investimento em infraestru-
tura rodoviária. Esse investimento 
será maior do que o visto em anos 
anteriores. Também com relação às 
ferrovias, prevemos que as autoriza-
ções vão continuar. Tudo o que tiver 
viabilidade econômica vai sair do 
papel. O modelo de autorização não 
sofrerá retrocesso. Por outro lado, 

ativos como a CBTU (Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos) e os 
Correios devem, sim, ter o processo 
de privatização paralisado em um 
primeiro momento. Se isso ocorrer, 
a CNT se posicionará em favor das 
privatizações.

Revista CNT | Por falar em empresas 
públicas ou de capital misto, como 
o senhor vê o papel da Petrobras nos 
próximos anos? 
Vander Costa | Seria interessante 
para a Petrobras acompanhar 
o mundo e deixar de explorar 
unicamente o petróleo. Acho que a 
Petrobras pode aproveitar melhor 
o gás natural e, por exemplo, 
investir em dutos para abastecer 
a indústria de fertilizantes, que é 
uma grande consumidora desse 
insumo. Não vejo impedimento 
em pegar parte do lucro e investir 
em energias renováveis, seja eólica, 
seja fotovoltaica. A vasta experi-
ência do Brasil em plataformas de 
petróleo pode ser aproveitada em 
outras fontes de energia. Temos 
um grande potencial, por exemplo, 
para o hidrogênio verde. Penso 
que a Petrobras tem de abrir os 
horizontes. O ministro Paulo 
Guedes estava certíssimo quando 
disse que o petróleo tem vida útil e 
precisa ser retirado o quanto antes, 
porque não adianta nada ter o “zap 
na mão” e perder na última rodada, 
como se diz no truco, mas não 
podemos parar por aí. É preciso 
trabalhar com outras fontes de 
energia; e acho que a Petrobras 
deveria dar essa guinada. 

Revista CNT | Há risco de retrocesso 
na legislação trabalhista? 
Vander Costa | Não vejo espaço para 
retrocesso. Com diálogo, consegui-
remos avançar um pouco mais. Nem 
mesmo por parte dos sindicalistas há 
a vontade de uma contrarreforma, 
porque a reforma gerou empregos. 
Só no transporte de cargas, foram 
gerados mais de 600 mil empregos 
em 2022. Hoje, no Brasil, a quanti-
dade de desempregados é menor do 
que tínhamos antes da pandemia. O 
governo sabe disso. A preocupação 
dele é dar sustentabilidade econômi-
ca aos sindicatos. O imposto sindical 
não retornará, mas é muito provável 
que surja uma proposta para viabili-
zar os sindicatos dos trabalhadores 
por meio da adoção de uma taxa 
negocial. 

Revista CNT | Seria uma contribuição 
por negociação? 
Vander Costa | Sim. É preciso ver 
como será, ou seja, se será uma 
possibilidade somente para quem é 
filiado, ou se será algo coletivo. Penso 
que é uma discussão saudável. Por 
exemplo, a CNT pode ter o papel 
de preparar os negociadores dos 
empregadores. A gente precisa de 
negociações que não só garantam 
os direitos dos trabalhadores, mas 
também garantam a empregabili-
dade. Precisamos de empregos de 
qualidade, que respeitem a vida, a 
segurança e a saúde dos trabalha-
dores para uma maior quantidade 
possível de pessoas. Até agora, as 
alterações sublegais nas NRs foram 
todas no sentido de desburocratizar, 

Temos um projeto 
de mobilidade 
urbana muito 

interessante, em que 
se busca valorizar o 
transporte urbano, 

com mais corredores 
viários. Já ficou claro 

para o governo que 
o transporte urbano 

não se sustenta só 
com o pagamento 

de passagem. 
É preciso ter uma 

tarifa social e uma 
outra, técnica.

/// Entrevista | Vander Costa
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mas sem abrir mão da segurança 
do trabalhador. Então, as negocia-
ções precisam ser de alto nível. É 
importante também que prevale-
ça o negociado sobre o legislado. 
Ninguém é melhor para representar 
o trabalhador do que o sindicato da 
categoria dele, que conhece as suas 
necessidades específicas. 

Revista CNT | O senhor teme que o 
tamanho do Estado seja um obstácu-
lo para os investimentos, sobretudo 
em infraestrutura de transporte?
Vander Costa | Sim. Se você inchar 
o Estado, não sobrará dinheiro para 
investimento. Porém, a fala mais 
recente do presidente eleito é em 
sentido contrário, com a promessa 
de aumentar o número de minis-
térios sem aumentar a quantidade 
de pessoas. Se isso se confirmar, é 
algo positivo. Sobre o teto de gastos, 
a gente tem uma posição clara: é 
importante ter teto de gastos. Na 
vida de todo cidadão, as despesas 
precisam ser menores do que a renda 
mensal, não é mesmo?! É esse o senti-
do do teto, contudo pode-se evoluir. 
Na própria legislação, previa-se 
que, após dez anos, fosse feita uma 
revisão do teto. Do jeito em que está, 
autorizam-se despesas de acordo 
com a inflação, mas não se olha a 
arrecadação. No modelo atual, se o 
país crescer e a arrecadação dobrar, 
o teto continuará congelado. Há de 
se permitir que seja flexibilizado de 
acordo com a arrecadação. Defende-
mos, também, que os investimentos 
fiquem fora do teto, porque investi-
mentos em infraestrutura se rever-

tem em favor do PIB. Investimentos 
geram empregos, tributos, arrecada-
ção e, posteriormente, produtivida-
de. Espero que o investimento possa 
sair do teto, desde que seja dentro da 
capacidade de pagamento. 

Revista CNT | A dívida pública conti-
nuará a ser um fator limitador, não?!
Vander Costa | Perceba que o auxílio 
de R$ 600,00, prometido por 
ambos os candidatos, já não cabia 
na proposta de orçamento enviada 
ao Congresso. Então, a acomoda-
ção era inevitável. O que temos 
defendido é que essa acomodação 
dure um ano, tempo razoável para 
formular as políticas econômicas. 
É importante ter âncora fiscal e um 
limite de gastos. Caso contrário, os 
juros explodirão. Hoje, nós estamos 
pagando juros mais caros por conta 
disso. Na hora em que o governo 
conseguir transmitir ao mercado 
uma previsibilidade fiscal, a taxa de 
juros cairá. Em contrapartida, não 
podemos ficar sem investir em algo. 
A situação das rodovias, hoje, é caóti-
ca, porque não tem dinheiro sequer 
para fazer a conservação – e fazer 
a conservação agora é muito mais 
barato do que reconstruir depois. 

Revista CNT | Que mensagem o 
senhor gostaria de deixar aos trans-
portadores para 2023?
Vander Costa | Eu gostaria de 
agradecer ao apoio que tivemos, ao 
longo do ano, na gestão do Siste-
ma CNT, e deixar uma palavra de 
otimismo. Passamos por uma eleição 
bastante concorrida. Após  esse 

momento, precisamos torcer para 
que o governo eleito seja bom para 
o povo brasileiro. Que o presidente 
eleito governe para os 215 milhões 
de brasileiros! Nós, como empresá-
rios, precisamos torcer para o Brasil 
dar certo. Uma economia pujante 
significa mais cargas para transpor-
tar e mais passageiros se deslocando. 
Então, o recado é este: vamos traba-
lhar para o Brasil dar certo. ◼ 

Hoje, se o país 
crescer e a 
arrecadação dobrar, 
o teto continuará 
congelado. Há que 
se permitir que 
seja flexibilizado 
de acordo com 
a arrecadação. 
Defendemos, 
também, que 
investimentos 
fiquem fora do 
teto, porque 
investimentos em 
infraestrutura se 
revertem em favor 
do PIB.

/// Entrevista | Vander Costa
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/// Mais Transporte

Entidades entregaram mantimentos 
aos motoristas parados na BR-376

O SEST SENAT, a Fetranspar (Federação de Transportes de Cargas do Paraná) e a 
Fetrancesc (Federação das Empresas Transportadoras de Cargas de Santa Catarina) uniram 
forças para prestar apoio aos motoristas que ficaram parados na BR-376, na Serra de Gua-
ratuba (PR), devido ao deslizamento de terra que bloqueou ambos os sentidos da rodovia. 
O incidente ocorreu em 28 de novembro, atingindo diversos veículos. Duas pessoas vieram 
a óbito. A equipe do Despoluir – Programa Ambiental do Transporte – de Santa Catarina 
realizou a distribuição de mantimentos no local. O Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas de Joinville (Setracajo) também auxiliou na ação. Solicitado pelo presidente do 

Conselho Regional de Santa Catarina e pre-
sidente da Fetrancesc, Dagnor Schneider, o 
mutirão beneficiou, além dos condutores, 
membros da Polícia Rodoviária Federal, do 
Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da 
concessionária Arteris que trabalharam na 
desobstrução da via. A BR-376 é a principal 
via de ligação entre Santa Catarina, o Para-
ná e o sudeste do país.

Sistema CNT apoia  
17ª Expolog, maior feira  
de logística do Norte e  
do Nordeste

Nos dias 23 e 24 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, 
ocorreu a 17ª Expolog, a maior feira multimodal de transporte e logís-
tica do Norte e do Nordeste, cujo tema foi a “Logística Inteligente”.  
O Sistema CNT (CNT, SEST SENAT e ITL) teve um estande no 
evento, onde apresentou seus serviços para o setor. O Programa Des-
poluir, representado pela Fetrans (Federação de Transporte de Passa-
geiros dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão), também esteve com 
um estande na feira. Na ocasião, foi explicado o uso da Verden ESG, 
ferramenta que permite o cálculo de emissões de carbono e possibili-
ta sua compensação. A feira foi uma oportunidade para a divulgação 
das diversas linhas de ação do Programa Despoluir, bem como de suas 
inovações, sempre com foco na sustentabilidade do transporte.

Arquivo Sistema CNT

Arquivo Sistema CNT
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CNT lança guia com 
recomendações para os 
motoristas que vão utilizar  
as rodovias brasileiras

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) 
acaba de lançar a publicação Viagem Segura – Guia 
CNT de Segurança nas Rodovias 2023, trabalho 
inédito com o detalhamento das condições mais 
críticas da malha rodoviária em relação à segurança 
no trânsito. Pensado para alertar quem vai percorrer 
as rodovias nas próximas semanas, traz recomenda-
ções para que o motorista tenha uma condução mais 
eficiente. O guia visa colaborar para a redução das 
ocorrências de acidentes no país, cujo índice elevado 
tem impactos sociais graves que, em termos econô-
micos, atingem R$ 12 bilhões ao ano, conforme esti-
mativa do Painel CNT dos Acidentes Rodoviários.

Com o objetivo de contribuir para a compreensão 
da real dimensão desse problema, a Confederação 
identificou os trechos rodoviários mais perigosos e 
os principais tipos e causas de acidentes, trazendo 
informações para o Brasil, suas regiões e para as 27 
Unidades da Federação. Essa análise é realizada a 
partir dos resultados da Pesquisa CNT de Rodovias 
2022 e dos dados de ocorrência disponibilizados pela 
Polícia Rodoviária Federal para os últimos 12 meses 
(novembro de 2021 a outubro de 2022).

Os fatores que costumam influenciar no número 
de acidentes são as condições do veículo, o com-
portamento do motorista, as condições climáticas 
e as da rodovia, entre outros. Todavia, por vezes, os 
acidentes são causados por mais de um desses fatores. 
Um exemplo disso é quando o condutor, por estar 
distraído usando o celular ao dirigir, não percebe a 
tempo um ponto crítico à sua frente, como um bura-
co grande, e perde o controle do veículo, resultando 

em colisão ou saída de pista. 
A imprudência ao conduzir e o desrespeito às 

regras de trânsito e à sinalização, associados a uma 
infraestrutura em mau estado de conservação resul-
tam em estatísticas preocupantes: a cada dia aconte-
cem, em média, 176 acidentes e 15 mortes apenas nas 
rodovias federais do país.

Nesse contexto, é importante, antes de partir, 
planejar a viagem e fazer a manutenção do veículo. 
Na estrada, deve-se estar sempre atento à via e aos 
demais usuários, com especial cuidado em relação 
aos pedestres e ciclistas. As ultrapassagens devem 
sempre ser feitas em segurança, respeitando a sinali-
zação. Exige-se atenção redobrada do motorista nos 
períodos noturno e de mau tempo, quando há piores 
condições de visibilidade. E, ainda, nos finais de 
semana e em feriados, quando os acidentes ocorrem 
em maior número. 

É muito importante, também, fazer paradas pe-
riódicas para descanso, em locais seguros, e dar pre-
ferência a refeições leves, para não correr o risco de 
dormir ao volante. E nunca, sob qualquer hipótese, 
conduzir sob efeito de bebidas alcóolicas ou outras 
substâncias que alterem a percepção e o comporta-
mento do motorista.

O conteúdo com essas e outras dicas de como 
cooperar om um trânsito mais seguro está acessível 
por meio do QR Code ao lado.  
Um recurso importante para quem utiliza as rodo-
vias brasileiras, por onde são movimentados mais de 
95% dos passageiros e 65% das cargas no país.

/// Mais Transporte
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/// Mais Transporte

SEST SENAT recebe 
importantes homenagens 

Em dezembro, o SEST SENAT recebeu duas importantes homenagens do 
Governo Federal. Ambas foram entregues pelas mãos do secretário nacional 
da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), Frederico de Moura Carneiro.

Em 8 de dezembro, o diretor adjunto do SEST SENAT, Vinicius Ladeira, 
representou a instituição na cerimônia do Prêmio Destaque Senatran 2022, 
que ocorreu no Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília (DF). A premia-
ção é realizada desde 2000 pela Senatran e tem como objetivo incentivar a 
produção técnica, científica e artística por parte da sociedade, em trabalhos 
relacionados à segurança viária e à educação para o trânsito. Neste ano, além 
de premiar os trabalhos concorrentes do certame do Prêmio, a iniciativa 
reconheceu os profissionais, órgãos, entidades e instituições que contribuí-
ram para a Senatran e a sociedade brasileira na promoção de um trânsito mais 
seguro e nos ajudaram a salvar vidas.

O diretor adjunto do SEST SENAT, Vinicius Ladeira, destacou que, 
atualmente, o SEST SENAT está presente em todas as regiões do Brasil, sendo 
referência na prestação de serviços de qualificação profissional e de assistên-
cia à saúde para os trabalhadores do transporte. “Receber esse prêmio mostra 
que estamos no caminho certo”, disse.

No dia 13 de dezembro, a diretora executiva 
nacional do SEST SENAT, Nicole Goulart, recebeu 
a Medalha do Mérito Mauá, concedida pelo Ministé-
rio da Infraestrutura em virtude do seu empenho em 
benefício do setor de transporte e da infraestrutura 
do país. A honraria foi entregue durante cerimônia 
realizada no Clube Naval, em Brasília (DF), que foi 
conduzida pelo ministro-chefe da pasta, Marcelo 
Sampaio. “A medalha é o reconhecimento de um 
trabalho feito com muito amor, dedicação e liberda-
de para colocar muitas ideias em prática e com uma 
equipe muito determinada e corajosa. Somos mais de 
7 mil pessoas transformando a vida dos trabalhado-
res do transporte, dos seus familiares e das empresas 
do setor”, afirmou Nicole Goulart.

O trabalho do Sistema CNT já foi reconhecido com 
a Medalha do Mérito Mauá em outros momentos: em 
2019, com a homenagem ao presidente Vander Costa; 
e, em 2020, com a entrega da honraria a Valter Souza, 
diretor de Relações Institucionais da CNT, e a Camilo 
Cola (1923-2021), que foi presidente da CNT de 1987 a 
1990 e fundador do Grupo Itapemirim.

Arquivo Sistema CNT
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Relatório da Brado mostra 
compromisso com redução 
de emissões 

A Brado, operadora logística multimodal independente 
especializada na movimentação de contêineres, lançou, em 
23 de novembro, seu primeiro Relatório Anual de Susten-
tabilidade (RAS). No documento, a empresa apresenta seus 
resultados voltados à agenda ESG ao longo de 2021. Um dos 
mais significativos foi a redução da emissão de gases do efeito 
estufa nas operações dos seus clientes: 254 mil toneladas de 
CO2 deixaram de ser lançadas na atmosfera devido à solu-
ção multimodal da companhia em 2021. A empresa realiza 
transporte de cargas em contêineres usando ferrovias para 
distâncias longas e rodovias nos trechos mais curtos. É dessa 
combinação de modais que resulta a redução de gás carbô-
nico, na comparação com o transporte estritamente rodovi-
ário. As 254 mil toneladas não lançadas em 2021 equivalem à 
emissão anual de cerca de 55 mil automóveis. 

CNT divulga tabela de 
contribuição sindical de 2023

A contribuição sindical está prevista no Artigo 149 da Constitui-
ção Federal de 1988 e nos Artigos 578 a 591 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Possui natureza tributária e é facultativamente 
recolhida pelos empregadores, no mês de janeiro, e pelos transporta-
dores autônomos, no mês de fevereiro de cada ano.

A contribuição sindical, anteriormente denominada como im-
posto sindical, é essencial para o funcionamento e a manutenção da 
autonomia das entidades na defesa dos interesses do setor transporta-
dor junto às esferas de Poder.

Por previsão legal, os valores arrecadados a título de contribuição 
sindical serão divididos entre o sindicato que representa a categoria 
(60%), a Conta Especial Emprego e Salário (CEES) do Ministério do 
Trabalho (20%), a Federação Estadual (15%) e a Confederação (5%).

Acesse aqui a 
tabela completa.

Divulgação / Brado

/// Mais Transporte
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/// Capa

Depreciação  
acelerada

por Hércules Barros

Nova Pesquisa CNT de Rodovias constata 
que a malha rodoviária brasileira apresenta 
piora considerável de qualidade. Dos 110.333 km 
avaliados em 2022, mais da metade 
apresenta problemas

Arquivo Sistema CNT
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/// Capa

Desde 1995, a Confedera-
ção Nacional do Trans-
porte (CNT) percorre 
as rodovias do país e 

registra a situação em que se encon-
tram. A pesquisa tem o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento 
do transporte rodoviário de cargas e 
de passageiros e apresentar aos trans-
portadores e demais usuários da via 
o retrato das condições da malha 
rodoviária para que possam progra-
mar melhor seus deslocamentos. 
O levantamento serve, ainda, para 
subsidiar estudos e como referência 
para que gestores possam identificar 
deficiências e saná-las.

No mês passado, a Confederação 
divulgou o relatório completo deste 
ano, com os resultados da avaliação 
das condições das rodovias brasilei-
ras. A constatação é que a situação 
tem se agravado. Os dados apon-
tam que o Estado Geral da malha 
rodoviária brasileira piorou. Dos 
110.333 quilômetros avaliados, 66,0% 
foram classificados como Regular, 
Ruim ou Péssimo. Em 2021, esse 
percentual era de 61,8%.

“O histórico da Pesquisa 
mostra uma degradação, reflexo 
da dificuldade dos governos em 
alocar recursos de forma contí-
nua. Se a manutenção não é feita 
e os problemas não são sanados, 
as condições vão piorando grada-
tivamente. Um quadro ruim, que 
revela a necessidade urgente de uma 
política de transporte que garanta 
investimentos robustos ao longo de 
algumas décadas, diferentemente 
do que acontece hoje. O país precisa 

de rodovias melhores”, destaca o 
presidente da CNT, Vander Costa. 

A Pesquisa CNT de Rodovias 
avalia 100% da malha rodoviária 
pavimentada federal e as princi-
pais rodovias estaduais brasileiras. 
Durante 30 dias, 22 equipes percor-
reram as 5 regiões do Brasil para 
compor os resultados da Pesquisa 
de 2022, que passa a integrar a maior 
série histórica de informações 
rodoviárias do país. É o maior e mais 
completo acompanhamento sobre o 
estado geral das nossas rodovias.

Neste levantamento, são 
analisados Pavimento, Sinalização, 
Geometria da Via e pontos críticos. 
Nessas características, são avaliadas 
22 variáveis, dentre as quais: condi-
ção da superfície do Pavimento; pla-
cas, faixas de sinalização e defensas; 
além de outros elementos da via 
como curvas, acostamento, pontes 
e viadutos. Após o processamento, 
essas características recebem classi-
ficações que vão desde Ótimo e Bom 
a Regular, Ruim e Péssimo.

Em toda a malha pesquisada, 
foi observada, em 2022, uma piora 
significativa na característica 
Pavimento em relação ao resul-
tado de 2021. A CNT identificou 
que 55,5% (61.311 quilômetros) da 
extensão encontram-se em estado 
Regular, Ruim ou Péssimo, um 
acréscimo de 3,3 p.p. em relação ao 
ano anterior. Para a Sinalização, 
60,7% (66.985 quilômetros) foram 
considerados deficientes (Regular, 
Ruim ou Péssimo), enquanto para 
Geometria da Via, este valor corres-
ponde a 63,9% (70.445 quilômetros).

“Pela primeira vez na série 
histórica da Pesquisa, temos menos 
de 10% do pavimento classificado 
como perfeito, o que mostra que 
as rodovias brasileiras, sobretu-
do federais e estaduais públicas, 
chegaram a um estado crítico. São 
rodovias em operação há mais de 50 
anos e que não receberam a devida 
manutenção. Esse é um indicativo 
de que existe uma grande deprecia-
ção do sistema rodoviário do país. O 
problema está acelerado e acarreta 
crescimento dos custos adicionais 
para os transportadores”, sintetiza 
o diretor executivo da CNT, Bruno 
Batista.

Traduzida essa conjunção de 
fatores negativos em números, as 
empresas do transporte rodoviário 
de cargas podem ter um acréscimo 
de até 33,1% em seu custo operacio-
nal. Além disso, as condições ruins 
do pavimento geram um consumo 
adicional desnecessário de 1,072 
bilhão de litros de diesel, o que 
equivale a R$ 4,89 bilhões.

Assim, os resultados da Pesquisa 
CNT de Rodovias 2022 demons-
tram a urgência da estruturação 
de ações voltadas à melhoria das 
rodovias brasileiras. Afinal, mais 
de 95% das viagens de passageiros e 
65% da movimentação de cargas no 
Brasil são por rodovias. A modali-
dade rodoviária é a principal do país 
e precisa de uma atenção maior do 
que a atual. Se nada for feito em ter-
mos de melhoria da qualidade, vai 
restar para as rodovias brasileiras a 
reconstrução, um processo muito 
mais caro e lento.
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A Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) e o Instituto 
Nacional de Meteorologia (In-
met) reafirmaram, em meados de 
novembro, o acordo de coope-
ração entre as duas instituições. 
Um dos objetivos é colaborar com 
o aprimoramento da Pesquisa 
CNT de Rodovias. Por meio da 

iniciativa, a Confederação acessa 
os dados de previsão do tempo 
de forma mais rápida e em tempo 
real. A medida contribui com uma 
análise mais precisa e uma melhor 
definição das rotas das equipes 
que vão a campo. A ideia é redire-
cionar o trabalho de avaliação dos 
trechos em caso de mau tempo 

para evitar que intercorrências, 
como chuvas, prejudiquem a cole-
ta de dados. Além disso, os dados 
fornecidos também subsidiam 
análises sobre como as intempé-
ries climáticas influenciam na 
ocorrência de pontos críticos, a 
exemplo de erosões e queda de 
barreiras.

Pesquisa CNT de Rodovias aprimora
o levantamento de dados para 2023

Pesquisa CNT de Rodovias
em números

22 equipes foram a campo em julho

30 dias de levantamento

110.333 km pesquisados

67,38 mil km de rodovias federais

42,95 mil km de rodovias estaduais

Mais de 325 mil placas identificadas e avaliadas

8,9% 
da extensão em 
perfeito estado

91,1% 
da extensão 
com defeitos

Condição da 
superfície do 

Pavimento
91,5% 
visíveis

8,5% 
com interferência 

de mato ou 
inexistentes

Sinalização
(visibilidade das 

placas) 85,2% 
com pista simples  

de mão dupla

70,4% 
sem faixas adicionais em 

trechos ondulados ou 
montanhosos de pista 

simples

Geometria da Via

44,6% 
sem acostamento

29,0% 
sem sinalização das 

curvas perigosas

Principais 
resultados
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66,0% 
regular, ruim 
ou péssimo

34,0% 
ótimo ou bom

Estado Geral
55,5% 

regular, ruim 
ou péssimo

44,5% 
ótimo ou bom

Pavimento
60,7% 

regular, ruim 
ou péssimo

39,3% 
ótimo ou bom

Sinalização
63,9% 

regular, ruim 
ou péssimo

36,1% 
ótimo ou bom

Classificação 
das rodovias

Geometria da Via

Na comparação com o ano 
passado, a piora dos trechos 

de rodovias federais e estaduais sob 
gestão pública chama a atenção. O 
Estado Geral na classificação Ótimo 
e Bom caiu de 28,2%, em 2021, para 
24,7%, em 2022 — terceira queda 
consecutiva, uma vez que, em 2018, 
o percentual era de 34,2%, e em 2019, 
32,5%. Em 2020, o levantamento não 
foi realizado devido à pandemia de 
covid-19.

Na contramão dessa classificação 
estão 75,3% (65.566 quilômetros) da 
malha rodoviária sob gestão pública 
que apresentam algum tipo de 
problema, sendo classificados como 
Regular, Ruim ou Péssimo. Em 
2021, esse percentual de rodovias em 

condições insatisfatórias de circula-
ção era de 71,8%.

Já entre as características anali-
sadas, o Pavimento destas rodovias 
apresentou a maior queda de quali-
dade: o percentual da classificação 
Regular, Ruim e Péssimo aumentou 
de 59,4%, no passado, para 62,7%, 
neste ano.

Concessão – Em contrapartida, 
a avaliação do Estado Geral das ro-
dovias concedidas aponta que 69,0% 
dos 23.238 quilômetros pesquisados 
são classificados como Ótimo ou 
Bom; 25,8% (5.988 quilômetros), 
Regular; e apenas 5,2% (1.209 quilô-
metros), Ruim ou Péssimo.

O cenário é diferente porque, 
tradicionalmente, há um maior in-

vestimento (150% a mais por quilô-
metro) feito pelas concessionárias 
em relação às aplicações realizadas 
pela gestão pública. Porém, assim 
como os trechos sob gestão públi-
ca, em 2022, as rodovias sob respon-
sabilidade da iniciativa privada 
também apresentaram queda de 
qualidade. Parte dessa piora pode 
ser explicada pela entrada de novos 
trechos que passaram a ser conce-
didos a partir desse ano e também 
de contratos que foram renovados 
recentemente e estavam, portanto, 
em fim de ciclo de investimento. 
Em 2021, o Estado Geral Ótimo ou 
Bom destas rodovias era de 74,2% — 
ou seja, o índice apresentou queda 
de 5,2 p.p.

Gestões pública 
e Concedida

Acesse aqui o relatório completo 
da Pesquisa CNT de Rodovias 2022
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/// Capa

Estado Geral
Gestão Concedida Gestão Pública

km % km %

Ótimo 6.419 27,6 3.002 3,4

Bom 9.622 41,4 18.527 21,3

Regular 5.988 25,8 38.922 44,8

Ruim 1.062 4,6 19.634 22,5

Péssimo 147 0,6 7.010 8,0

TOTAL 23.238 100,0 87.095 100,0

Classificação do Estado Geral - 
Gestões concedida e pública

A Pesquisa CNT de Rodovias 
2022 constatou que o custo 

operacional para empresas do 
transporte rodoviário de cargas no 
Brasil aumenta, em média, 33,1% por 
conta do mau estado de conserva-
ção do pavimento das rodovias. O 
percentual representa maiores gas-
tos com manutenção dos veículos e 
aumento do consumo de combustí-
vel por quilômetro rodado, além de 
redução da segurança viária.

Na análise das condições da ma-
lha por região, as rodovias do Norte 
do país tiveram o pior resultado em 
relação ao Pavimento. Da extensão 

avaliada, 69,2% apresentam proble-
mas, ocasionando maior acrésci-
mo no custo operacional para os 
transportadores, além de constituir 
rodovias mais inseguras.

“Há uma grande diferença de 
qualidade na comparação entre 
rodovias concedidas e públicas. 
É preciso construir políticas de 
Estado que garantam investimento 
para que a malha brasileira possa 
migrar para uma melhor situação”, 
sinaliza o presidente da CNT, Van-
der Costa.

Ao caracterizar a infraestru-
tura rodoviária brasileira, a CNT 

oferece aos transportadores infor-
mações precisas e seguras para que 
possam fazer um planejamento 
de rotas mais adequado ao de-
sempenho de seus negócios. Além 
disso, identificar as deficiências da 
malha rodoviária e a localização 
dos problemas ajuda a subsidiar 
estudos e ações para que políticas 
setoriais de transporte sejam me-
lhor elaboradas e eficientemente 
implementadas. O que se deseja 
é que os transportadores possam 
ter um ambiente de trabalho mais 
eficiente, seguro e ambientalmente 
sustentável.

Condições das rodovias aumentam 
os custos do transporte em até 33,1%
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Total           Pública          Concedida
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Aumento do custo operacional do 
transporte rodoviário de cargas
conforme o estado do pavimento das rodovias 
no Brasil por região e por tipo de gestão (%)

A Pesquisa CNT de Rodovias é de suma importância para a 
programação das nossas atividades, pois, por meio dos dados 
divulgados, é possível fazer um melhor planejamento das nossas 
rotas, identificando e evitando trafegar por pontos críticos. Assim, 
prezamos pela segurança do motorista e evitamos transtornos ao 
cliente por causa das más condições de tráfego das rodovias. Além 
disso, o retrato da malha rodoviária que a CNT oferece é essencial 
para o planejamento da expansão dos nossos negócios. Os dados 
desse levantamento são utilizados como referência ao planejar 
novas linhas e ajustar as que já temos, a pesquisa é como um GPS 
para a operação.

Jesiel Tasso, diretor de 
Marketing do Grupo Rodonaves

A gente utiliza bastante a 
Pesquisa CNT de Rodovias. 
Os dados nos dão um 
panorama importante para 
termos conhecimento da 
infraestrutura rodoviária 
e de tudo o que precisa ser 
melhorado. É a pesquisa que 
orienta nosso planejamento 
de rota e por onde fica melhor 
com relação a custos.

 Thais Bandeira, 
diretora de Negócios da 
empresa Kodex Express

Transportadores, federações e associações do setor, bem como os órgãos governamentais, confiam na pesquisa. 
Para a gente, especificamente, é uma ferramenta de trabalho importante. Os dados nos permitem fazer uma 
melhor previsão de cotação de frete por conta das condições das rodovias. O levantamento também permite os 
caminhoneiros e o pessoal de tráfego fazerem o melhor planejamento de viagem conforme a condição da malha.

Irani Bertolini, presidente da empresa Transportes Bertolini
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A malha rodoviária brasileira 
caminha para um processo de 

rápida deterioração. É o que apon-
tam os dados da Pesquisa CNT de 
Rodovias 2022. Para conter a piora 
na qualidade da malha rodoviária e 
até mesmo a perda de ativos, a Con-
federação Nacional do Transporte 
buscou o apoio de parlamentares 
para a apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) 2023 (PL 32/2022). A apre-
sentação de emendas complementa 
o aporte de recursos públicos para 
intervenções em trechos rodovi-
ários indicados pela CNT que são 
estratégicos para a logística do país.

O relator-geral do PLOA 2023, 
Senador Marcelo Castro (MDB-PI), 
apresentou o relatório final à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização (CMO) no 
dia 08/12, contemplando expressi-
vas mudanças no que diz respeito 
ao orçamento para investimentos 
em infraestrutura de transporte. O 
orçamento para investimentos do 
Ministério da Infraestrutura (direto 
da União + estatais) foi elevado em 

R$ 12,59 bilhões: passou de R$ 6,05 
bilhões para R$ 18,64 bilhões, o que 
representa aumento de 208,1% nos 
recursos direcionados para se inves-
tir no setor. O parecer do relator ain-
da precisa ser aprovado pela CMO e 
pelo Plenário da Câmara e Senado. 

A Confederação também tem dia-
logado com a equipe de transição do 
Governo. A primeira reunião com o 
grupo ocorreu em meados de novem-
bro. Em pauta, a previsão de recursos 
para a infraestrutura de transporte na 
Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) do governo de transição, que 
prevê a exclusão de alguns progra-
mas estratégicos do limite de teto de 
gastos nos próximos anos.

Pela equipe do governo de transi-
ção, participaram: Miriam Belchior, 
que foi ministra de Planejamento, 
Orçamento e Gestão e presiden-
te da Caixa Econômica Federal; 
Maurício Muniz, que esteve à frente 
da Secretaria de Portos; o senador 
Alexandre Silveira; e o deputado 
Paulo Pimenta. Representando 
o presidente do Sistema CNT, 
Vander Costa, estavam presentes o 

diretor de Relações Institucionais 
da CNT, Valter Souza; o diretor 
executivo da CNT, Bruno Batista; e 
o diretor adjunto do SEST SENAT, 
Vinicius Ladeira. Na oportunidade, 
os representantes do governo de 
transição falaram sobre a impor-
tância da aprovação da PEC da 
Transição para a abertura de limites 
orçamentários que garantirão mais 
recursos para a infraestrutura a 
partir de 2023, além da perspectiva 
de manutenção das concessões. 

Em pouco mais de uma década 
(2010-2021), o volume de recursos do 
governo federal para investimentos 
em rodovias (total pago) foi reduzido 
em 70,0%, em valores atualizados. 
Em 2022, o valor autorizado é de 
apenas R$ 5,79 bilhões, um dos níveis 
mais baixos da história, insuficiente 
diante da depreciação da infraestru-
tura rodoviária. A CNT estima que, 
para a manutenção de trechos clas-
sificados como desgastados em 2022, 
são necessários R$ 22,67 bilhões em 
investimentos, e, para a reconstrução 
e restauração de trechos destruídos, 
R$ 72,26 bilhões. ◼ 

SEST SENAT
A situação crítica das rodovias brasileiras impacta 
a qualidade de vida dos trabalhadores do transpor-
te. Para amenizar esses impactos, o SEST SENAT 
desenvolve uma série de ações que vão das áreas de 
educação e saúde a atividades esportivas e culturais. 
Além disso, o SEST SENAT oferece cursos voltados 
ao aprimoramento do fator humano e veicular, a 
exemplo de: condução segura e econômica; direção 

defensiva e preventiva; mecânica e manutenção; e 
legislação de trânsito. Esses cursos são ministrados 
nas unidades operacionais de forma presencial, 
online e ou na modalidade a distância, atividades 
que envolvem estruturas modernas com simuladores 
de direção que reproduzem a experiência de dirigir 
vários tipos de veículos em diferentes condições de 
rodovias e situações que podem ocorrer no trânsito.

CNT defende recomposição do orçamento 
para infraestrutura de transporte 
nos próximos anos

Conheça os cursos
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/// Homenagem

O jornalismo 
continua essencial

por Diego Gomes

Série de reportagens da Folha de S.Paulo 
conquista Grande Prêmio CNT de Jornalismo 
2022; trabalho mostrou dribles licitatórios em 
obras de pavimentações e indícios de corrupção 
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O jornalismo foi profun-
damente impactado 
pelas transformações 
recentes, com novas for-

mas de comunicação e de consumo de 
informações. Nesse contexto, a ativi-
dade jornalística buscou se reinventar 
para reafirmar a sua relevância para 
as sociedades democráticas e mostrar 
que continua a ser um elemento 
fundamental para lançar luz sobre os 
principais desafios sociais, econômi-
cos e políticos dos países. O Sistema 
CNT reconhece o jornalismo como 
prática essencial para o desenvolvi-
mento do setor transportador e, por 
extensão, do Brasil. Por isso, o Prêmio 
CNT de Jornalismo representa um 
dos mais robustos e importantes 
projetos da instituição.

Neste ano, o Grande Prêmio – 
aquele que obteve a maior nota entre 
todos os finalistas – foi para a série de 
reportagens “A farra das pavimenta-
ções da Codevasf”, de Flávio Ferreira, 
da Folha de S.Paulo. O trabalho,  
que garantiu uma premiação de  
R$ 60 mil, revelou dribles licitatórios 
e indícios de corrupção em meio a 
esquemas com empresa de fachada e 
direcionamentos na Codevasf (Com-
panhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaí-
ba), além de descontrole em relação 
a R$ 4 bilhões na estatal. A apuração 
durou quatro meses e aliou jornalis-
mo de dados, investigação política e 
orçamentária em São Paulo e Brasília 
e apurações de campo no Maranhão 
e em Tocantins.

/// Homenagem

fotos / Arquivo Sistema CNT
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/// Homenagem

Acesse 
e conheça o 
Grande Prêmio:

Durante a cerimônia de pre-
miação, realizada em Brasília (DF), 
na noite do dia 7 de dezembro, o 
presidente da CNT, Vander Costa, 
afirmou que a valorização e o reco-
nhecimento do jornalismo profissio-
nal são essenciais para a democracia 
brasileira e para encontrarmos as 
respostas para muitos dos desafios 
do transporte de cargas e passa-
geiros. “Esta premiação não é uma 
iniciativa apenas da CNT, mas, tam-
bém, de todo o setor de transporte. 
Ela mostra o nosso compromisso 
com o direito humano de acesso à 
informação. Afinal, uma imprensa 
séria e livre é um pilar fundamental 
para o desenvolvimento de qualquer 
nação.”

Os vencedores das outras catego-
rias receberam R$ 35 mil cada um. 
São eles: “Desafios do transporte 

público de Guarapuava”, de Cléber 
Moletta Gomes, na categoria Áudio; 
“A ausência de asfalto em 88% das es-
tradas brasileiras isola comunidades 
inteiras no interior do país”, de Igo 
Estrela, do portal Metrópoles, na ca-
tegoria Fotojornalismo; “A licitação 
superfaturada de ônibus escolares do 
FNDE”, de André Shalders, do Esta-
do de S. Paulo, na categoria Impres-
so; “O progresso passou e se esqueceu 
de mim”, de Mirelle Pinheiro, do 
portal Metrópoles, na categoria 
Internet; “Setor de transporte busca 
tecnologias além do motor elétrico 
para zerar emissões”, de Luciana 
Dyniewicz, do Estado de S. Paulo, na 
categoria Meio Ambiente e Trans-
porte; “A Máfia no transporte”, de 
Chico Regueira, na categoria Vídeo.

Os vencedores foram avaliados 
pelo corpo de jurados do Prêmio, 

que, neste ano, foi composto por: 
Caio Quero, editor-chefe da BBC 
Brasil; Daniel Rittner, repórter 
especial do Valor Econômico; 
Gustavo Uribe, colunista de política 
da CNN Brasil; Rodrigo Orengo, 
diretor executivo de jornalismo da 
Band Brasília; e Luiz Afonso dos 
Santos Senna, PhD em Transportes e 
conselheiro-presidente da AGERGS 
(Agência Estadual de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados do Rio 
Grande do Sul). 

Para chegarem aos vencedores, 
os jurados atribuem notas de acordo 
com cinco critérios: relevância para 
o setor de transporte e o transporta-
dor; qualidade editorial; relevância 
para a sociedade; criatividade/origi-
nalidade; e temporalidade/atualida-
de. Os vencedores foram anunciados 
no mês de novembro.

Grande 
Prêmio
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A reportagem ouviu especialistas sobre problemas 
enfrentados pelo sistema de transporte coletivo no município 
de Guarapuava, no Paraná. Diante de uma crise, que não é 
exclusiva do município, o objetivo foi informar o ouvinte sobre 
o funcionamento do sistema e quais os desafios na visão de 
especialistas. Foram abordados temas sobre o cálculo tarifário, 
a limitação de fontes de financiamento, as sucessivas quedas de 
usuários e a falta de políticas públicas de mobilidade urbana, 
que limitam mudanças no transporte público.

“Desafios do transporte público de Guarapuava”
Cléber Moletta Gomes, da Rádio Cultura FM – Guarapuava (PR)

Conheça o 
vencedor da 
categoria Áudio: 

O repórter fotográfico registrou, no Pantanal sul-mato-gros-
sense, como vivem comunidades ribeirinhas em função da falta 
de infraestrutura de transporte, de saneamento básico, de saúde 
e de segurança.  As imagens atestam que, em meio às dificulda-
des, permanecer no Pantanal – a maior planície inundável do 
planeta – é um ato de resistência.

Conheça o 
vencedor da 
categoria 
Fotojornalismo: 

“A ausência de asfalto em 88% das estradas brasileiras isola 
comunidades inteiras no interior do país”
Igo Estrela, do portal Metrópoles

Fotojornalismo

Conheça o 
vencedor da 
categoria 
Impresso:

A série de reportagens evitou que uma licitação de ônibus 
escolares fosse levada adiante com preços inflados em mais de 
R$ 732 milhões. Após as primeiras reportagens, os diretores 
do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) 
publicaram um novo despacho voltando atrás e reduzindo o 
preço máximo aceitável dos ônibus. Mesmo assim, o resultado 
da licitação foi embargado pelo Tribunal de Contas da União 
durante várias semanas, quando todo o processo foi revisto. 
Para que se tenha uma escala da dimensão do prejuízo evitado 
aos cofres públicos e ao transporte de crianças em idade escolar, 
a redução do preço máximo aceitável foi de R$ 510 milhões, 
valor suficiente para adquirir 1.500 ônibus escolares rurais de 
modelo menor. 

Impresso

“A licitação superfaturada de ônibus escolares do FNDE”
André Shalders, do jornal O Estado de S. Paulo

/// Homenagem

Áudio
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Conheça o 
vencedor da 
categoria 
Internet:

A reportagem percorreu 1.457,7 km, de Brasília até o Pantanal 
sul-mato-grossense, para conhecer, de perto, a realidade de 
comunidades ribeirinhas que vivem isoladas por conta da falta 
de infraestrutura. Isolados, esses povoados que não têm acesso 
ao asfalto padecem com a precariedade na saúde, segurança 
e educação. As comunidades aprenderam a sobreviver com a 
natureza. É da mata que sai o remédio; o alimento é cultivado na 
terra; e a pesca ajuda no sustento do lar. As casas são projetadas 
para suportar a seca e as enxurradas. 

“O progresso passou e se esqueceu de mim”
Mirelle Pinheiro, do portal Metrópoles

Internet

A matéria multimídia aborda os desafios, as oportunidades e as 
tecnologias que o setor de transporte, em todos os seus modais, 
estuda para zerar as emissões de carbono até 2050. Respon-
sável por 14% das emissões de gases do efeito estufa, o setor de 
transporte é uma peça indispensável no esforço para neutralizar 
o lançamento de CO2 na atmosfera e combater o aquecimento 
global.

“Setor de transporte busca tecnologias além do motor elétrico para zerar emissões”
Luciana Dyniewicz, do jornal O Estado de S. Paulo

Conheça o 
vencedor da 
categoria Meio 
Ambiente e 
Transporte: Meio Ambiente 

e Transporte 

Conheça o 
vencedor da 
categoria Vídeo:

A reportagem especial revelou que quadrilhas comandadas 
por facções de milicianos e traficantes tomaram o controle do 
transporte público de passageiros no Rio de Janeiro (RJ). A 
máfia opera linhas regulares e impede a circulação de ônibus em 
várias regiões da cidade. Os criminosos se apropriaram do solo 
urbano, transportando, por dia, mais de 10 milhões de passagei-
ros. O transporte é, hoje, a principal fonte de renda das máfias, 
superando o tráfico de drogas e de armas. ◼

“A máfia no transporte”
Chico Regueira, da TV Globo

Vídeo
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/// Rodoviário

A expectativa 
da retomada

por Renata L. Ramalho de Sá Freire

O balanço positivo da Fenatran, que totalizou 
R$ 9,5 bilhões em volume de negócios, reforça 
o otimismo de grandes players do mercado e 
de entidades que representam o setor de transporte

fotos / Divulgação / Fenatran
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/// Rodoviário

A 23ª edição do maior 
Salão Internacio-
nal do Transporte 
Rodoviário de Cargas 

e Logística da América Latina vem 
sendo chamada de “a Fenatran da 
Retomada”. Afinal, após um hiato, 
em razão da pandemia da covid-19, 
a feira conseguiu transformar o 
otimismo que pairava nos corredo-
res dos 100 mil metros quadrados 
de área da exposição em números 
bastante palatáveis. Em apenas 
cinco dias de evento, realizado no 
São Paulo Expo, na capital paulista 
(SP), entre 7 e 11 de novembro, o 
volume de negócios chegou a R$ 9,5 
bilhões, valor 12% maior do que o 
da última edição, ocorrida em 2019. 
Além disso, mais de 66 mil visitan-
tes marcaram presença, sendo a 
maioria formada por empresários 
e profissionais especializados de 
vários setores, como o de transporte 
de cargas e o do agronegócio. 

Além da expectativa positiva, 
outro ponto convergente entre as 
500 marcas expositoras de oito paí-
ses foram os lançamentos com foco 
em sustentabilidade ambiental, 
social e econômica. Recursos liga-
dos à descarbonização, eletromobi-
lidade, segurança, transporte livre 
de combustíveis fósseis, redução 
de custos operacionais e conecti-
vidade integraram o portfólio dos 
produtos e serviços apresentados 
pelas montadoras de caminhões e 
por empresas do setor de logística e 
implementos.

No que se refere à descarboniza-
ção, as montadoras apresentaram 
suas novas linhas de caminhões com 
a tecnologia Euro 6, que, além de 

reforçarem o compromisso com as 
práticas ESG (ambiental, social e 
governança), cumprem os requisi-
tos obrigatórios de metas de con-
trole de emissões de gases poluentes 
da fase P8 do Proconve (Programa 
de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores). 

Apostas no 
crescimento do setor
Palco importante para novos 

negócios, networking e atualização 
sobre tendências, inovações e lan-
çamentos, a Fenatran concretizou 
480 rodadas de negócios, envol-
vendo compradores nacionais e 
internacionais. Trata-se do modelo 
matchmaking, em que as empresas 
buscam parceiros com soluções já 
maduras para as demandas e metas 
que possuem. Cerca de 20% deles 
retornaram ao evento, pelo menos, 
mais uma vez durante a semana, 
para reverem as novidades ou fecha-
rem novos negócios. 

Na cerimônia de abertura, o 
presidente da CNT (Confederação 
Nacional do Transporte), Vander 
Costa, afirmou estar otimista com 
relação ao futuro. “O transporte 
rodoviário de cargas no Brasil está 
diante de um momento-chave para o 
seu desenvolvimento. Já é uma reali-
dade no cotidiano das transportado-
ras o compromisso com os pilares do 
ESG, a descarbonização e a conec-
tividade. Trata-se de um setor que 
tem desafios diversos que requerem 
soluções múltiplas”, avalia. 

Costa cita como exemplo a 
necessidade de o “Brasil aumentar 
os investimentos em transporte em, 
pelo menos, três vezes para eliminar 

os gargalos que impedem o país de 
ser mais competitivo e tornar sua 
logística adequada para o escoa-
mento interno de cargas, bem como 
para as importações e exportações”. 
Atualmente, o país investe em in-
fraestrutura apenas 0,65% do PIB. O 
patamar ideal seria 2% do PIB.

No que se refere à competitivida-
de, o presidente da Anfavea (Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores), Márcio de 
Lima Leite, também se mostrou ani-
mado. “A nossa indústria vive um 
momento espetacular para apostar 
em seu crescimento. Fico impressio-
nado com as tecnologias apresen-
tadas. A produção do nosso país se 
equivale ao que há de mais moderno 
no mundo. Essa é a competitividade 
que buscamos. Queremos o desen-
volvimento, a pesquisa, a engenha-
ria, a descarbonização”, disse.

Para Leite, o balanço positivo 
dessa edição da Fenatran reflete 
o resultado obtido no setor de 
caminhões, nos últimos anos, “com 
crescimento consistente de produ-
ção, vendas e exportações, além de 
um salto tecnológico sem preceden-
tes em termos de descarbonização, 
segurança, conforto, conectividade 
e redução de custos operacionais 
para o caminhoneiro e o frotista”. 

O presidente da NTC&Logística 
(Associação Nacional de Transpor-
te de Cargas e Logística), Francisco 
Pelucio, concorda. Ele acredita 
que a Fenatran está no contexto da 
retomada do crescimento. “O setor 
acredita em um futuro favorável; e 
essa é a hora de fazer negócios. Essa 
foi a maior Fenatran de todos os 
tempos”, concluiu.
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Veja, a seguir, exemplos de 
produtos e serviços anunciados 
na Fenatran.

Inovações 
e lançamentos

Com tecnologia mais limpa para reduzir a emissão de gases 
poluentes, os novos caminhões da linha Euro 6 foram alguns 
dos grandes atrativos das montadoras. A Mercedes-Benz, 
por exemplo, lançou as novas linhas Accelo, Atego, Actros 
e Arocs, com tecnologia que reduz, em 80%, as emissões de 
óxidos de nitrogênio e, em 50%, as de material particulado. 
Já a Volvo destacou a linha VM Euro 6 com motor D8K, de 
oito litros e performance e injeção common rail (sistema de 
injeção de diesel de alta pressão que trabalha com um único 
tubo de distribuição), que possibilita a redução de consumo 
de combustível em até 10%. 

A Volkswagen destacou o seu primeiro caminhão autô-
nomo totalmente desenvolvido e testado no Brasil, o VW 
Constellation 31.280 8x4, cujo exclusivo sistema VWCO de 
câmera substitui os retrovisores tradicionais e oferece visão 
de 360° ao redor do veículo. Já a Mercedes-Benz apresentou 
o Atego 1730 autônomo, o primeiro caminhão de nível 4 de 
automação lançado, no país, pela montadora. Ele se movi-
menta em áreas confinadas e controladas, em baixa veloci-
dade e com alta precisão nas manobras, a fim de preservar a 
segurança dos motoristas e das pessoas ao redor.

Redução de carbono 
e economia

Automação 
e segurança
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A Volvo apresentou o FM Electric, caminhão pesado 100% 
elétrico com zero emissão de gases poluentes e autonomia de até 
300 quilômetros. Ele ainda não é comercializado no país, mas, em 
breve, será testado por transportadoras brasileiras. O destaque 
da Ford foi a van E-Transit, totalmente elétrica e com tecnologia 
embarcada de série. Quanto à conectividade, a partir de 2023, 
todos os veículos da Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus que 
deixarem a linha de montagem 
poderão estar conectados à 
plataforma de serviços digitais da 
montadora: o RIO. Dos leves aos 
extrapesados, os veículos terão 
um módulo que possibilitará a 
ativação de planos de serviços 
com uma modalidade especial 
para os elétricos.

Mobilidade elétrica 
e conectividade

A novidade da Scania é a sua entrada no mercado 
de aluguel de caminhões fora de estrada e veículos 
movidos a gás natural e/ou biometano. Sua nova 
linha PB/Euro 6, Gama Super, começará a ser 
entregue a partir de fevereiro de 2023.  Já a Ford 
anunciou o serviço de carros por 
assinatura Ford Go para clientes 
comerciais, incluindo as versões 
de van, furgão e minibus.

Novos serviços 
e soluções
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Entidades de peso que atuam para 
o desenvolvimento do setor de 
transporte também marcaram 
presença na Fenatran. É o caso do 
Sistema CNT, que apresentou aos 
empresários e ao público especia-
lizado a Unidade Móvel de Trei-
namento – Módulo Simulador, 
resultado de uma parceria entre o 
SEST SENAT e a Mercedes-Benz.

Com o uso de tecnologia de úl-
tima geração para qualificar ainda 
mais profissionais de transporte 
em segurança viária e em direção 
econômica, segura e defensiva, o 
projeto consiste na adaptação de 
um simulador de direção do SEST 
SENAT dentro de um ônibus da 
montadora. A iniciativa possibi-
lita aprimorar o conhecimento de 
motoristas de ônibus e caminhões 
onde quer que eles estejam.

A Unidade Móvel de Treina-
mento foi muito bem-recebida 
na Fenatran. O espaço recebeu 
mais de 440 visitantes, que 
despenderam um total de 36 

horas para receberem orientações 
dos instrutores do SEST SENAT 
sobre direção segura e econômi-
ca e vivenciarem, na prática, os 
desafios enfrentados nas rodo-
vias brasileiras, como condições 
meteorológicas adversas, tráfego 
intenso e perigos nas vias. É que o 
simulador reproduz a experiência 
de se conduzirem vários tipos de 
caminhões e de ônibus.

O motorista profissional 
Edson Santos, da Viação Cometa, 
aprovou a iniciativa. “Nós, que 
estamos no dia a dia da vida ro-
doviária, não temos tempo. Com 
esse simulador se deslocando de 
um ponto a outro, ficará muito 
mais fácil para a gente se capaci-
tar. E isso é muito importante, 
principalmente, para quem está 

começando na profissão. Viven-
ciar os riscos das estradas sem 
estar, de fato, em risco é uma 
estratégia inteligente. Assim, o 
motorista pode treinar as reações 
que precisa ter”, comentou.

A diretora executiva nacional 
do SEST SENAT, Nicole Goulart, 
ressaltou a importância do pro-
jeto para dar ainda mais capilari-
dade aos serviços de qualificação 
prestados pela instituição. “A 
Unidade Móvel de Treinamento 
chega para fortalecer o nosso 
compromisso com o desenvolvi-
mento profissional dos trabalha-
dores do transporte. Além disso, 
ela oportunizará a inclusão digital 
desses profissionais em uma 
ferramenta pedagógica de ponta”, 
afirmou. ◼ 

SEST SENAT e Mercedes-Benz: 
por mais qualificação

Para mais informações 
sobre o projeto, envie email para:

educacaoprofissional@sestsenat.org.br
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O futuro 
mais perto de nós

por Gustavo T. Falleiros

Sistema CNT e empresários do setor de transporte 
participam da HSM+, principal evento da América 
Latina com conteúdo voltado para o C-level

/// Gestão

fotos / Divulgação / HSM
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O futuro tem mais a ver 
com soft skills e susten-
tabilidade do que com 
robôs inteligentes e 

viagens interplanetárias. Essa foi 
uma das mensagens deixadas pela 
HSM+ 2022, evento de gestão que 
contou com mais de 160 palestrantes, 
cerca de 3 mil visitantes e, aproxi-
madamente, 80 horas de conteúdo. 
Realizado na Transamérica Expo, 
em São Paulo, nos dias 22 e 23 de 
novembro, o encontro mostrou a 
disposição dos organizadores em 
valorizar a dimensão humana quan-
do o assunto é empreendedorismo e 
geração de valor.

Nessa edição, o Sistema CNT 
(CNT, SEST SENAT e ITL) marcou 
presença duplamente. Como pa-
trocinador, foi responsável por um 
grande estande, que compreendia 
um lounge e uma arena de palestras. 
No local, os visitantes puderam fazer 

testes de bioimpedância e testar 
o simulador de direção utilizado 
nos treinamentos de motoristas 
profissionais realizados nas unidades 
operacionais do SEST SENAT.

O Sistema CNT desempenhou, 
ainda, o papel de anfitrião ao 
convidar empresários do setor de 
transporte para mais uma iniciativa 
direcionada ao C-level, com foco em 
networking e no desenvolvimento de 
uma mentalidade de inovação. “São 
momentos como esse, com a partici-
pação da diretoria, que trazem novos 
ares, novos repertórios e novas cone-
xões. Para nós, isso é importantíssi-
mo no desenvolvimento do capital 
intelectual da companhia”, elogiou 
Lucas de Lima Santos, diretor exe-
cutivo do Consórcio HP-ITA/Urbi 
Mobilidade Urbana. 

Múltiplo em sua proposta, o 
evento se subdividiu em cinco palcos 
temáticos, com uma curadoria 

atenta ao que há de mais avançado 
em tecnologia, liderança e consci-
ência corporativa. Concentrados no 
tablado batizado de #KEYNOTES-
PEAKERS, os palestrantes interna-
cionais atraíram um grande público. 
Por lá, passaram nomes como 
Carla Harris (box), Rohit 
Bhargava, Gary Bolles, 
Neil Patel e Priya 
Parker.

Destaque no primeiro dia da pro-
gramação da HSM+, Carla Harris 
foi convidada a subir ao palco pelo 
diretor adjunto do SEST SENAT, 
Vinicius Ladeira. Autora de vários 
best-sellers na área de gestão, a 
consultora sênior de Clientes no 
Morgan Stanley conduziu a apresen-
tação “Estratégia e liderança: como 
ser um líder de impacto em qualquer 
situação”. O encontro foi mediado 
por Guilherme Soarez, CEO da Ins-
pirali, braço de medicina da Ânima 
Educação. 

A executiva compartilhou um 
pouco da sua experiência em Wall 

Street e ponderou que, muitas vezes, 
os passos mais decisivos da uma car-
reira são tomados a portas fechadas, 
em reuniões nas quais o principal 
interessado não está presente. Por 
isso, ela argumenta que todos nós 
precisamos de apoiadores “que 
patrocinem a nossa causa”. Carla 
Harris, que é uma exímia cantora 
gospel nas horas vagas, ponderou 
que todo profissional tem somente 
dois insumos para sensibilizar os 
apoiadores.

“O primeiro é o da performance. 
Ele é gerado pelas suas entregas, que 
têm de ir um pouco além daquilo que 

foi solicitado e superar as expectati-
vas. Com isso, você cria reputação. A 
moeda da boa performance eleva o seu 
nível de visibilidade no ambiente e 
atrai apoiadores”, ensinou.

“O segundo é dos relaciona-
mentos. Esse insumo é gerado pelo 
investimento que você deposita 
nas pessoas ao seu redor. Você não 
pode esperar que os outros invistam 
o capital pessoal deles em você se 
nunca interagiram de forma alguma. 
Por isso, é importante investir 
tempo em conexões e engajamento. 
Dê às pessoas a chance de conhecê-lo 
melhor”, instigou.

Lição de liderança e de vida
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“Atração e retenção de talentos em 
mobilidade: como criar um am-
biente inovador e confortável para 
as próximas gerações” foi o tema do 
painel mediado por Marcus Vinicius 
Gasques, diretor de Redação da Au-
toesporte. Em sua participação, Fer-
nanda Sarreta, VP administrativa na 
IC Transportes, disse que a empresa 
precisou repensar a abordagem para 
atrair profissionais mais jovens.

“A vida nas estradas não os atrai 
mais. Precisamos comunicar a nova 
geração sobre as vantagens de ser 
motorista e dizer que o caminhão, 
hoje, é um veículo totalmente 
tecnológico e que é possível ser bem 
remunerado”, apontou a execu-
tiva. Segundo ela, o mercado está 

buscando colaboradores com um 
pouco mais de escolaridade e que 
tenham familiaridade com tecnolo-
gia. “É sempre preciso comunicá-los 
sobre as vantagens da tecnologia 
para vencer eventuais resistências. 
Por exemplo, quando implantamos 
as câmeras nas cabines, enfatiza-
mos que era uma ferramenta para 
salvar vidas – e não um Big Brother”, 
relatou.

“Reter as pessoas e cuidar bem 
delas é a nossa meta”, enfatizou o 
palestrante Emerson Cardoso, vice-
-presidente de Operações Logísticas 
da Fadel Transportes, empresa que 
já foi seis vezes reconhecida pela 
certificação GPTW como um “óti-
mo lugar para se trabalhar”. Apesar 

dessa política, Cardoso disse que o 
turnover continua a ser um desafio e 
que se constata um envelhecimento 
da mão de obra no setor, de um 
modo geral.

Cardoso ponderou, ainda, que 
rotinas simples podem fazer grande 
diferença na hora de reter bons 
profissionais. “Por exemplo, quando 
um motorista sai para a viagem, ele 
já sabe a rota que vai fazer, que con-
dições vai enfrentar e quais serão 
os pontos de parada?”, questiona. 
“Sabemos que o país tem problemas 
de infraestrutura. Tudo isso tem 
de ser mapeado antes; e é preciso 
abrir o jogo para esse colaborador. 
É esse o cuidado que devemos ter”, 
aconselhou.

Retenção de talentos

Durante a HSM+, o Sistema CNT 
realizou uma série de palestras na 
Arena SEST SENAT sobre temas 
relacionados à inovação, gestão e 
sustentabilidade. No painel “Au-
tomação, Conectividade e Dados: 
como o Data Science está transfor-
mando as Cidades Inteligentes”, 
Frederico Boghossian Torres, advo-
gado de Data Privacy do Mercado 
Livre, e Eric Dhaese, diretor-geral 
da Rappi no Brasil, refletiram sobre 
a responsabilidade de se proces-
sarem grandes volumes de dados 
e as maneiras de se usar a Ciência 
de Dados em prol da melhoria dos 
serviços e da satisfação dos clientes.

A conversa foi mediada pelo pro-
fessor Felipe Chibas, representante 
do Comitê Regional para a América 
Latina e o Caribe da Unesco MIL 
Alliance, que instigou os partici-
pantes a mostrarem sua visão sobre 
o papel da análise de dados em seus 
negócios. “É uma responsabilidade 
tremenda fazer uso dos dados da 
nossa plataforma, mas o Data Scien-
ce não precisa ser algo a se temer 
– na verdade, é o nosso core business”, 
apontou Frederico Torres. “A gente 
vê o Data Science como ferramenta, 
que gera valor para a economia e 
promove a melhor experiência para 
o usuário”, acrescentou.

Segundo Eric Dhaese, a ope-
ração da Rappi leva sempre em 
conta três elos: empreendedores, 
entregadores e clientes finais. 
“Cada pedido feito no aplicativo 
dispara muitas atividades, que 
precisam ser sincronizadas. Pode 
parecer simples, mas é preciso ter 
tecnologia pesada e muitas mãos 
para que um entregador não fique 
esperando enquanto um restau-
rante prepara um prato. Em meio 
a uma imensidão de dados, os 
algoritmos vão aprendendo a ser 
cada vez mais eficientes, traçando 
rotas e localizando os entregadores 
mais próximos”, detalhou.

O transporte no centro dos debates

/// Gestão

CNT TRANSPORTE ATUAL | NOVEMBRO/DEZEMBRO / 2022 36 CLIQUE E ACESSE O ÍNDICE 



/// Gestão

Também na Arena SEST  
SENAT, ocorreu a palestra “ESG 
no transporte: boas práticas para 
um futuro sustentável e exponen-

cial”. Pedro Telles, gerente 
de Sustentabilidade da 

Movida, compartilhou 
um pouco da jornada 

de sustentabilidade 
da locadora de veículos. A 

empresa segue um plano a partir 
dos pilares “mitigação”, “compen-
sação” e “adaptação”, com foco 
em minimizar os impactos das 
mudanças climáticas que estão  
em curso.

“A gente entende que a 
sustentabilidade tem de ser 
pensada na estrutura inteira. 
Sabemos que o nosso principal 
ativo é responsável por grandes 
emissões, mas esse também é 
um mercado sobre inovação”, 
instigou. “Há estudos que dizem 
que o uso de um carro alugado 
corta a necessidade de quatro ou 
cinco outros. Sair do modelo de 
posse para o modelo de uso pode 
trazer essa eficiência, que vai nos 
ajudar a avançar no enfrenta-
mento dos desafios da socieda-
de”, sublinhou.

“Burnout era um tema bastante 
individual. Hoje, é um grito que 
afeta diretamente a produtividade 
e o clima organizacional”, decla-
rou Wilma Bolsoni, CEO da Flow 
School, empresa que oferece trei-
namentos para times e lideranças 
com foco em autoconhecimento 
e saúde mental. Wilma, que foi 
apresentada à plateia pela dire-
tora executiva nacional do SEST 
SENAT, Nicole Goulart, conduziu 
uma das palestras mais disputadas 
pelo público que visitou o estande 
do Sistema CNT na HSM+.

A especialista lembrou que 
a síndrome de burnout foi reco-
nhecida pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) como doença 

ocupacional há pouco tempo, em 
janeiro deste ano. No entendimen-
to da entidade, esse mal é causado 
por “um desbalanceamento entre 
as demandas de trabalho e os 
recursos disponíveis para execu-
tá-las”. 

Embora não seja uma novi-
dade, a síndrome tomou outra 
proporção durante a pandemia 
da covid-19, momento em que o 
trabalho remoto foi adotado em 
larga escala. “Conversei com vários 
gestores sobre isso. Eles relataram 
que, ao ficarem mais em casa, co-
meçaram a ressignificar a própria 
história. Muitos, porém, senti-
ram-se em débito com a empresa 
e começaram a trabalhar noite 

adentro. Esse foi 
o start para o 
burnout deles”, 
compartilhou. 

“O burnout 
sempre pega 
alguém que é muito responsável, 
e não consegue dizer ‘não’. A 
pessoa acaba se tornando vítima 
de si mesma. Nesse caso, estamos 
falando de autorresponsabili-
dade, mas existe uma parte de 
responsabilidade das empresas”, 
alertou a professora. De acordo 
com ela, as empresas já acordaram 
para a questão, porque percebem 
uma fuga de talentos, mas ainda 
buscam formas de reagir de modo 
eficiente.  

Sustentabilidade em pauta

Uma pausa para o 
bem-estar psíquico
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As locadoras vão chegar ao fim de 
2022 com 30% de crescimento em 
compras de veículos. A proje-
ção foi divulgada durante o 17° 
Fórum Internacional do Setor de 
Locação de Veículos, promovido 
pela Abla (Associação Brasileira 
das Locadoras de Automóveis). 
O evento ocorreu de forma 
concomitante com a HSM+, nos 
dias 22 e 23 de novembro, mas em 
outro pavilhão da Transamérica 
Expo.

O SEST SENAT levou um 
estande ao local e participou, 
ainda, do ciclo de palestras. No 
painel “Atração e retenção de 
talentos: qualificação, cursos 
e capacitação na sua locado-
ra”, representou a entidade o 
supervisor do Conselho Regional 
do SEST SENAT de São Paulo, 
Rafael Marchesi. Em sua fala, 
o supervisor apresentou um 
panorama dos serviços de saúde 
e capacitação oferecidos nas uni-
dades operacionais do Sistema.

De acordo com a Abla, de 
julho a outubro, as locadoras 
compraram 233.540 veículos. No 
total, até o mês passado, a soma 
chega a 457.410 veículos. Em dez 
meses, as locadoras já compra-
ram 3,5% a mais do que em 2021 
inteiro. O levantamento foi feito 
a partir de dados do Serviço 

Federal de Processamento de 
Dados (Serpro).

Em relação à frota total do 
segmento, o crescimento, neste 
ano, atingiu, até outubro, 20,8% 
no comparativo com dezembro 
de 2021. Agora, são 1.373.407 
automóveis e comerciais leves 
registrados em nome de locado-
ras, contra 1.136.517 unidades no 
final do ano passado.

A projeção de compras para os 
meses de novembro e dezembro é 
de 55 mil a 60 mil carros por mês. 
Assim, a estimativa é termi-
nar o ano com 575 mil veículos 
emplacados, crescimento de 30% 
sobre as aquisições feitas em 2021 
(441 mil veículos). As locadoras, 
historicamente, são respon-
sáveis pela compra de 20%, em 
média, da produção nacional nos 
últimos anos, porém, em 2022, as 
estimativas estão em 35%. 

O presidente da Abla, Marco 
Aurélio Nazaré, disse que os 
resultados ratificam que o setor 
de aluguel de carros continua 
essencial para a retomada das 
vendas de veículos. “Esse cresci-
mento e essa diversificação da 
frota das locadoras também vão 
ao encontro do desejo de atendi-
mento cada vez mais personali-
zado por parte de empresas e de 
pessoas físicas”, afirmou. ◼

Locadoras celebram 
o bom momento  em 
encontro internacional

/// Gestão
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Diálogo entre 
nações amigas

por Aline Roriz

Sustentabilidade, créditos de carbono e 
emergência climática foram alguns dos temas 
debatidos no Fórum de Integração Brasil Europa, 
com participação do Sistema CNT

/// Institucional
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/// Institucional

Analisar o atual cenário, 
pensar alternativas e 
desenhar soluções que 
levem o Brasil a atingir 

o objetivo de voltar a crescer foram o 
mote do Fórum de Integração Brasil 
Europa: O Futuro dos Investimen-
tos em Infraestrutura, evento rea-
lizado em Lisboa (Portugal), de 16 a 
18 de novembro. Nomes do mundo 
inteiro participaram do intercâm-
bio de conhecimento, dentre eles o 
presidente da CNT, Vander Costa, 
e a diretora executiva nacional do 
SEST SENAT, Nicole Goulart.

O evento, organizado pelo 
Fibe (Fórum de Integração Brasil 
Europa), em parceria com o IDP 
(Instituto Brasileiro de Ensino, 
Desenvolvimento e Pesquisa) e a 
FGV Conhecimento (Fundação 
Getulio Vargas), foi realizado em 
Portugal, no Centro Científico e 
Cultural de Macau, em Lisboa. A 
abertura do Fórum contou com a 
presença de Vitalino Canas, presi-
dente do Conselho Diretivo do Fibe 
e professor da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa; Gilmar 

Mendes, ministro do Supremo Tri-
bunal Federal do Brasil e presidente 
do Conselho Consultivo do Fibe; 
Marco Aurélio Bellizze, ministro do 
Superior Tribunal de Justiça do Bra-
sil, professor da Fundação Getulio 
Vargas e coordenador acadêmico da 
FGV Conhecimento; e Raimundo 
Carreiro, embaixador do Brasil em 
Portugal.

No primeiro dia do evento 
(16/11), durante o painel sobre 
Desafios Logísticos e Transportes, 
o presidente Vander Costa debateu 
com players e especialistas sobre: 
custo logístico brasileiro; competiti-
vidade da produção nacional; como 
aumentar a eficiência do transporte 
de mercadorias; e o aumento da 
integração entre diferentes modais.

“A CNT defende a multimo-
dalidade, com a visão de que esse 
desenvolvimento vai promover o 
crescimento econômico e não vai 
atrapalhar o rodoviário, mas, sim, 
trazer benefícios para todos os agen-
tes. Com relação ao custo logístico, a 
BR do Mar vai incentivar a cabota-
gem. A regulamentação do sistema 

ferroviário abriu um potencial de 
investimentos muito grande. Por 
fim, outra forma de reduzir signi-
ficativamente o custo com trans-
porte é o investimento no sistema 
aquaviário. O Brasil tem mais de 4 
mil quilômetros de rios navegáveis e 
apenas mil quilômetros são explora-
dos atualmente”, detalhou Vander 
Costa.

Também participaram do 
painel Guilherme Sampaio, diretor 
da ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres); Roberto 
Penna Chaves, diretor jurídico e de 
Relações Governamentais da CCR; 
e, por vídeo, o economista e consul-
tor Cláudio Frischtak.

O Fórum ocorreu de forma pre-
sencial, com participações remotas, 
como foi o caso de Miriam Belchior, 
ex-ministra de Planejamento, 
Orçamento e Gestão e ex-presi-
dente da Caixa Econômica Federal. 
Miriam estava, presencialmente, no 
auditório da CNT, de onde mediou, 
de forma remota, um dos painéis 
do Fórum sobre investimento e 
economia 4.0.
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/// Institucional

A diretora executiva nacional do 
SEST SENAT, Nicole Goulart, 
participou do painel “Infraes-
trutura Sustentável na Saúde” 
no segundo dia do Fórum (17/11). 
Considerando que a saúde é um 
componente fundamental para 
a sustentabilidade de uma nação 
e, sob a ótica do conceito de ESG 
(Social, Ambiental e Governan-
ça), foram debatidas, neste painel, 
questões relacionadas à judiciali-
zação, à regulação e à eficiência da 
governança em saúde no Brasil.

Na ocasião, a diretora ressaltou 
o empenho do SEST SENAT em 
prol da promoção e da prevenção 
da saúde dos trabalhadores do 
transporte, dos empregadores e da 
sociedade em geral, por meio dos 
atendimentos em odontologia, 
psicologia, fisioterapia e nutrição. 
“Quando a gente fala da impor-
tância da atuação da promoção 
e prevenção da saúde, o nosso 
grande objetivo é desonerar o 
Sistema Único de Saúde. Dados do 
Ministério da Saúde trazem que 
80% das emergências das unidades 
básicas não são emergências, ou 
seja, não precisavam estar ali e 

poderiam ser tratadas previamen-
te. A nossa missão é atuar parale-
lamente ao estado para que a gente 
consiga otimizar a utilização dos 
recursos”, completou.

Nicole Goulart também desta-
cou que, nos últimos três anos, em 
todo o país, o SEST SENAT rea-
lizou 15 milhões de atendimentos 
apenas na área de saúde. “O nosso 
grande objetivo é contribuir para 
que as empresas tenham trabalha-
dores saudáveis física e mental-
mente, o que se alinha à agenda 
ESG, considerando que o maior 
capital que um empresário pode 
ter é o capital humano”, afirmou.

Também participaram do pai-
nel: Antonio Saldanha Palheiro, 
ministro do Superior Tribunal de 
Justiça do Brasil e coordenador 
acadêmico da FGV Conhecimen-
to; Paulo Rebello, diretor-presi-
dente da ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar do Brasil); e 
Caetano Fonseca, desembargador 
do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro.

A moderação do painel foi 
feita por Ricardo Couto, desem-
bargador do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro e 
coordenador acadêmico da FGV 
Conhecimento, o qual destacou 
que a saúde se liga diretamente à 
ideia de infraestrutura e susten-
tabilidade. “Quando falamos de 
saneamento ou infraestrutura 
sustentável, estamos falando de 
saúde”, enfatizou.

O Brasil ostenta uma taxa 
nacional de investimento das mais 
baixas do mundo; e sua expressiva 
elevação é a condição necessária 
para a retomada do crescimento 
do país. Já é consenso que vencer 
esse desafio exige um pesado esfor-
ço de investimentos em projetos 
de infraestrutura, inclusive, do 
setor público. “Foi extremamente 
importante termos logrado esse 
evento dentro das circunstâncias 
existentes: eleições no Brasil, 
Copa do Mundo a iniciar-se e a 
necessidade de que o fizéssemos 
neste ano, para que tivéssemos, 
de alguma forma, influência já 
nos planos governamentais do 
próximo ano. Por isso, trouxemos, 
inclusive, possíveis integrantes 
do próximo governo”, elencou o 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal do Brasil, Gilmar Mendes, 
após a cerimônia de encerramento 
do Fórum. ◼

Capital humano 

Foto / Cláudio Noy

Assista aos painéis: 
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/// Sustentabilidade

Mãos dadas 
com o mundo 
sustentável

por Hércules Barros

Pela primeira vez, a CNT esteve, presencialmente, 
na Conferência das Partes (COP), realizada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), que trata 
das mudanças climáticas
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Acesse as 
edições da série Energia no Transporte

Biometano – uma alternativa 
limpa para o modal rodoviário

Eletromobilidade – uma 
das soluções para alcançar a 
neutralidade de carbono

De forma inédita, a Con-
federação Nacional do 
Transporte (CNT) par-
ticipou da Conferência 

das Partes, a COP27, tido como o 
maior encontro global sobre mu-
danças climáticas. Realizada pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), esta 27ª edição reuniu, mês 
passado, no Egito, 190 países para 
discutir ações em prol da redução 
das emissões dos gases de efeito 
estufa (GEE) e ampliar os fluxos 
de financiamento para projetos de 
impacto socioambiental.

 A CNT apresentou as contribui-
ções do transporte brasileiro para 
a sustentabilidade ambiental. A 
convite do Ministério do Meio Am-
biente (MMA) do Brasil, a Confede-
ração participou do painel denomi-
nado Programa Metano Zero. Na 
oportunidade, a gerente executiva 
ambiental, Erica Marcos, divulgou 
a publicação técnica intitulada Bio-
metano – Uma Alternativa Limpa 
para o Modal Rodoviário. Durante 
o evento, a especialista entregou ao 
ministro do MMA, Joaquim Leite, a 
Série CNT Energia no Transporte, 
incluindo as edições sobre biome-
tano e eletromobilidade, sobre 
transição energética.

A ideia principal da Série é apre-
sentar as alternativas de energia 
limpa, os contextos internacional e 

nacional sobre a sua adoção, além de 
as vantagens e desafios e os aspectos 
técnicos de cada fonte energética 
aplicada ao modal rodoviário. São 
informações com foco no transpor-
tador que visam incentivar a redu-
ção do consumo de combustível 
fóssil, além de tornar mais eficientes 
veículos pesados, como os cami-
nhões e ônibus, e de promover o uso 
de tecnologias menos poluentes.

No caso do volume sobre o 
biometano, a edição apresentada 
na COP27 mostra, ainda, que as 
emissões de veículos movidos por 
essa fonte energética são meno-
res em comparação com aqueles 
do ciclo diesel e gás natural. Isso 
ocorre, pois o uso do biometano 
está associado aos ganhos am-
bientais advindos da utilização de 
uma fonte energética renovável. 
A sua emissão não é 
considerada por se 
tratar de um insumo 
biogênico, ou seja, as 
emissões de combus-
tão foram absorvidas 
durante o crescimento 
da matéria-prima que 
originou o biometano. 
A publicação destaca, 
igualmente, montado-
ras instaladas no país 
que já possuem tec-
nologia para produzir 

veículos aptos a receber esse tipo 
de combustível.

Além da CNT, o painel contou 
com a participação do secretário 
nacional da Amazônia e de Serviços 
Ambientais do MMA, Marcelo 
Donnini Freire. Estavam presentes 
também a representante da Asso-
ciação Brasileira do Biogás, Maria 
João Rolim, e o vice-presidente da 
StoneX Group, Alfredo Nicastro. 

No Brasil, a produção, o uso e a 
comercialização de biometano estão 
previstos em atos normativos. Em-
bora o decreto que estabelece o uso 
de gás natural em veículos automo-
tores e motores estacionários tenha 
sido publicado em 1966, somente 
em 2017 essa utilização foi regulada 
tecnicamente, quando foram estabe-
lecidos os padrões para aprovação do 
seu controle de qualidade.

Um dos grandes encaminhamentos da COP27 foi em relação à criação 
do Fundo de Perdas e Danos. A proposta envolve um esforço coletivo 
de se criar um mecanismo financeiro para os países em desenvolvimen-
to que foram drasticamente afetados por eventos climáticos extremos, 
decorrentes do aquecimento global. A medida propicia recursos para 
recuperar áreas degradadas afetadas gravemente pelo efeito estufa, em 
decorrência das emissões provocadas pelos países desenvolvidos.
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A Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) participou de 
vários espaços de discussão na 27ª 
edição da Conferência das Partes 
(COP27), que ocorreu no Egito, 
em novembro. Temas técnicos, 
como a utilização de hidrogênio 
verde como nova fonte energética 
no Brasil e a importância da reno-
vação de frota mais verde para o 
setor de transporte, foram alguns 
dos principais acompanhamentos 
realizados pela Confederação. São 
assuntos que envolvem a busca 
do setor em transpor os desafios 
existentes de financiamento para 
acelerar a utilização de veículos 
movidos a energia renovável, uma 
forma de contribuir concreta-
mente com a redução de GEE.

O hidrogênio verde é uma das 
chaves para a transição energé-
tica. No setor de transporte no 
país, existem fortes avanços na 
produção efetiva em escala desse 
combustível. Atenta a essa tendên-
cia, a Confederação vai trabalhar 
de forma mais ampla, em 2023, em 
relação às informações técnicas 

dessa fonte renovável. A ideia é 
estudar oportunidades e desafios 
a serem superados para alcançar 
as Contribuições Nacionalmente 
Determinadas previstas no Acor-
do de Paris, como a redução de 50% 
de GEE até 2030 e o atingimento 
de neutralidade plena até 2050 em 
relação ao ano-base de 2005.

“Alguns portos do Brasil já 
estão se preparando para armaze-
nar hidrogênio para exportação”, 
adiantou a gerente executiva 
ambiental da CNT, Erica Marcos, 
que acompanhou as discussões 
na COP27 sobre o uso dessa fonte 
energética no transporte. “O 
armazenamento é complexo, pois 
necessita de tanques de alta pres-
são, adaptados para temperaturas 
extremamente baixas (criogê-
nicas), próximas a -252,8 ºC”, acres-
centou a especialista.

No que tange à transição ener-
gética, o Brasil tem um cenário 
vantajoso dada a sua diversidade 
de biomassas quando comparado 
com países desenvolvidos. O país 
conta com condições geoclimá-

ticas favoráveis e tem avançado 
no ambiente regulatório para a 
entrada de demais fontes reno-
váveis como o diesel verde, o bio-
querosene de aviação e o próprio 
hidrogênio.

A COP27 também contou 
com a excelência ambiental de 
empresas brasileiras no transporte 
rodoviário. É o caso da empresa de 
transporte Zero Carbon, condeco-
rada na Conferência como uma 
empresa certificada pelo Sistema 
B. As Empresas B são um novo tipo 
de negócio que equilibra propósito 
e lucro, considerando o impacto 
de suas decisões em seus traba-
lhadores, clientes, fornecedores, 
comunidade e meio ambiente.

Em relação à renovação de fro-
ta no Brasil, a especialista da CNT 
acompanhou o painel Iniciativas 
da Indústria para uma Economia 
de Baixo Carbono. A ideia é que 
os veículos evoluam tecnicamente 
para dispor de tecnologias que 
possam abarcar novas fontes de 
combustíveis, sendo elas renová-
veis, eficientes e de baixa emissão.

/// Sustentabilidade

Protagonismo Verde  
da CNT na COP27

Na COP27, foi mencionado em diferentes apresen-
tações o novo termo “carbono circular” (carbon inset-
ting, na sua tradução em inglês). Trata-se da redução 
de emissões de carbono dentro da cadeia de valor da 
empresa que pode ser revertida na venda de créditos 
pelo empresário. Ou seja, ao invés de o transportador 
pagar para neutralizar as suas emissões, a empresa 

poderá vender créditos no mercado por ter deixado 
de emitir este gás de efeito estufa na sua atividade. A 
redução de emissões pode se dar por meio de diversas 
maneiras, como a utilização de fontes renováveis 
(instalação de placas solares nas edificações) ou 
investimentos no uso de implementos que melhorem 
a eficiência energética veicular.

Soluções 
a caminho
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A democratização 
do esporte

por Diego Gomes

Equipe da Asatur Transportes, de Boa Vista 
(RR), venceu as finais – realizadas em Ponta 
Grossa (PR) – da Copa SEST SENAT de Futebol 
7 Society, um dos maiores torneios de futebol 
amador, disputado somente por trabalhadores 
do transporte

/// SEST SENAT

fotos / Arquivos SEST SENAT
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/// SEST SENAT

A prática regular de 
esportes, além de 
proporcionar mais 
saúde, pode ajudar no 

desenvolvimento dos trabalhadores 
e na elevação da produtividade e da 
competitividade das empresas. Um 
exemplo concreto disso é a Copa 
SEST SENAT de Futebol 7 Society, 
um dos maiores torneios de futebol 
amador do Brasil. Promovida desde 
2012, a competição é disputada 
exclusivamente por trabalhadores 
do setor de transporte e contribui, 
de maneira decisiva, para aumentar 
a disposição, o bem-estar físico e o 
espírito de equipe dos profissionais.

As finais da nona edição do tor-
neio, após uma pausa de dois anos – 
2020 e 2021 – em razão da pandemia 
da covid-19, foram promovidas 
nos dias 5 e 6 de novembro, em 
Ponta Grossa, no estado do Paraná. 
A unidade do SEST SENAT no 
município paranaense recebeu os 
jogos finais da competição e abriu 
as portas para a comunidade ver 
o time da Asatur Transportes, de 
Boa Vista (RR), se sagrar campeão 
de maneira incontestável. Na 
final, os roraimenses aplicaram 
uma sonora goleada de 8 a 0 sobre 
a equipe da Vêneto Transportes 
(Campinas/SP). 

Como o título dessa edição foi 
para um time de Boa Vista (RR), as 
finais do torneio, em 2023, serão dis-
putadas na capital roraimense. Na 
disputa do terceiro lugar, os baianos 
da Ótima Transportes superaram 
o time da RIT LOG, de Goiânia 
(GO), pelo placar de 4 a 2.

A Copa busca a democratização 
do acesso ao esporte, incentivando 
a prática desportiva entre esses pro-
fissionais. O presidente do Sistema 
CNT, Vander Costa, explica que a 
realização desse projeto está dire-
tamente relacionada à missão do 
SEST SENAT de promover a saúde 
dos trabalhadores do transporte. 
“Profissionais felizes produzem 
mais; e o futebol é a paixão nacio-
nal. Possibilitamos a integração, 
despertamos o espírito de equipe e 
proporcionamos mais qualidade de 
vida.” 

Engajamento e 
produtividade
Na sua nona edição, o torneio 

contou com mais de 10 mil jo-
gadores inscritos, divididos em 
683 equipes, representando 1.002 
empresas de transporte dos modais 
rodoviário, ferroviário e aeroviário. 
Ao todo, neste ano, foram realiza-
dos 1.577 jogos.

A diretora executiva nacional 
do SEST SENAT, Nicole Goulart, 
destaca a importância do torneio 
na elevação do engajamento e da 
produtividade dos trabalhadores 
nas empresas de transporte e na 
redução de doenças ocupacionais. 
“Pelos relatos que ouvimos dos 
empresários nesse final de semana, 
pudemos constatar que os trabalha-
dores se unem mais, focam mais no 
trabalho e são mais eficientes. Além 
da melhoria da saúde, a gente perce-
be uma melhoria da performance da 
empresa.”

A edição deste ano da Copa SEST 
SENAT contou com a presença de 
Crizam César de Oliveira Filho, 
mais conhecido como Zinho. O 
ex-jogador – que, atualmente, é 
comentarista dos canais da ESPN – 
esteve em Ponta Grossa para presti-
giar os jogos decisivos. Segundo ele, 
o futebol tem o potencial de incutir 
importantes valores nos atletas e 
é um importante instrumento de 
transformação social. “O esporte 
une as pessoas. A minha vida foi toda 
dentro do futebol. Aprendi a ter dis-
ciplina, trabalhar em equipe e res-
peitar as pessoas. Um evento como 
esse, do SEST SENAT, com essa 
estrutura, é a realização do sonho da 
maioria desses jogadores”, diz.

Durante as finais da Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society, o presidente do 
Sistema CNT, Vander Costa, anunciou que a próxima edição do torneio, a ser 
realizada em 2023, passará a contar com uma categoria totalmente feminina. O 
torneio será disputado –  nos mesmos moldes da versão masculina – exclusiva-
mente por mulheres trabalhadoras do setor de transporte.

Novidade 
para 2023
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/// SEST SENAT

Essa é uma modalidade em que cada equipe conta com sete 
jogadores em campo – seis na linha e um no gol. As partidas 
têm dois árbitros e duração de dois tempos de 25 minutos 
corridos cada, além de dez minutos de intervalo para descan-
so e orientação dos times. A modalidade surgiu, oficialmente, 
em 1996. 

As partidas da Copa SEST SENAT seguem as regras 
oficiais da Confederação Brasileira de Futebol 7 Society 
vigentes. Cada equipe é composta por, no mínimo, dez e, no 
máximo, 15 atletas, além de um técnico. Pode ser inscrito, 
ainda, um auxiliar técnico, desde que ele também seja 
comprovadamente de empresa do setor. A Copa SEST 
SENAT de Futebol 7 Society é realizada em duas etapas: a 
local e a nacional. ◼

Wiliam Albert, gerente opera-
cional da filial de Campinas da 
Vêneto Transportes, relata que 
o projeto do SEST SENAT é um 
importante instrumento para 
proporcionar saúde e integração 
aos trabalhadores da empresa. “O 
principal problema do ser huma-
no, hoje, é o estresse.  Isso interfe-
re tanto na saúde física quanto na 
saúde mental. Quando temos uma 
iniciativa como essa, todo mundo 
fica feliz e se dedica, com afinco, 
ao longo de todo o ano.”

Albert explica que o SEST 
SENAT é fundamental para o 
desenvolvimento dos profissio-
nais da Vêneto. “Usamos todos os 

serviços, tanto os cursos quanto os 
atendimentos de saúde. Manda-
mos todos os novatos se especiali-
zarem no SEST SENAT”, diz.  
O gerente operacional revelou 
que, com o curso de Direção Eco-
nômica, por exemplo, foi possível 
reduzir os custos da empresa em 
até 15%, em razão do treinamento 
oferecido aos motoristas. 

Francisco Alves da Silva, 
gerente operacional da Asatur 
Transportes, comenta que a ges-
tão da empresa demonstra total 
compromisso com a Copa SEST 
SENAT e com a qualidade de vida 
dos seus colaboradores. “Para 
nós, é um grande prazer disputar 

essa competição e participar de 
um projeto tão positivo para 
todos nós. Os trabalhadores que 
não são atletas têm procurado se 
preparar fisicamente para tentar 
conquistar um lugar no time. 
Cria-se uma competitividade 
saudável”, explica. Ele salienta que 
todo o engajamento no torneio 
resulta na melhoria dos serviços 
prestados pela empresa.  “São 
notórias a qualidade e a evolução 
na prestação dos serviços. A gente 
percebe a felicidade e a disposição 
dos profissionais para exercerem 
suas funções, contribuindo para 
melhorar todos os processos e 
atendimentos.” 

Empresas e 
trabalhadores fortalecidos

Futebol 7 
Society

Saiba mais sobre as atividades de esporte e lazer 
oferecidas pelo SEST SENAT 
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/// SEST SENAT

Rede ganha 
reforço  

em dois estados

por Aline Roriz

As novas unidades operacionais estão 
em Minas Gerais e São Paulo

Agora, os brasileiros têm à 
disposição 161 unidades 
do SEST SENAT, dis-
tribuídas em todas as re-

giões do país. O número foi atualizado 
depois das inaugurações das novas 
estruturas em São Carlos (SP) e Sete 
Lagoas (MG). A cidade mineira já 
tinha uma unidade do SEST SENAT, 
mas, agora, conta com uma estrutura 
maior e com a oferta de mais serviços. 
Já a cidade paulista abriu as portas da 
sua primeira unidade operacional.

As inaugurações integram o plano 
de expansão e melhoria da rede física 
do SEST SENAT em todo o Brasil. 
A ampliação das unidades permite à 
instituição oferecer mais e melhores 
serviços aos trabalhadores do setor e, 
assim, garantir mais eficiência para as 
empresas. 

As duas instalações possuem o 
mesmo padrão, com capacidade para 
realizar mais de 53 mil atendimentos 
ao ano cada uma. Cada espaço conta 
com cerca de 1.800 m2 de área constru-
ída, sendo composto por uma sala de 
treinamento com simulador de dire-
ção, três salas de aula, um laboratório 
de informática e um centro de even-
tos. Os investimentos variaram de R$ 
15 milhões a R$ 19 milhões, realizados 
na edificação e nos equipamentos.

“O SEST SENAT tem um com-
promisso com o país de capacitar 
os trabalhadores e oferecer atenção 
às famílias e aos colaboradores que 
pertencem à cadeia do transporte. 
Agora, ampliamos a nossa atuação 
nessas duas cidades, com as unidades 
recém-inauguradas, que representam 
um novo ciclo do transporte para 

essas regiões”, enalteceu o presidente 
da CNT (Confederação Nacional do 
Transporte) e dos Conselhos Nacio-
nais do SEST e do SENAT, Vander 
Costa.

Trabalhadores do transporte e as 
comunidades das duas regiões pode-
rão usufruir, na área de desenvolvi-
mento profissional, de treinamentos 
no simulador de direção de caminhão, 
carreta e ônibus — tecnologia de pon-
ta utilizada no aperfeiçoamento de 
motoristas profissionais, com foco na 
prevenção de acidentes e na condução 
eficiente e econômica. Na área da 
saúde, serão ofertados atendimentos 
de psicologia, nutrição, odontologia 
e fisioterapia. Todos os serviços são 
gratuitos para os trabalhadores do 
transporte.
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A unidade de São Carlos (SP) foi 
inaugurada em 8 de novembro e 
foi a sexta a abrir as portas neste 
ano, no país. Em todo o estado, são 
agora 31 operações em funciona-
mento, consolidando o plano de 
expansão e melhoria da rede física 
do SEST SENAT. 

Nicole Goulart, diretora exe-
cutiva nacional do SEST SENAT, 
ressaltou a receptividade da cidade 
ao projeto. “Estamos orgulhosos 
por inaugurarmos mais uma 
estrutura no estado. São Paulo é 
um polo do setor de transporte. 
Por isso, é muito importante 
ampliarmos a nossa capacidade de 
atendimento seja na área da saúde, 
seja na qualificação profissional 
dos trabalhadores”, observou.

“A inauguração dessa unidade 
possibilita o atendimento dos 
trabalhadores do transporte 
de cargas e de passageiros que 

passam pela região. São Carlos 
está entre várias rodovias 
importantes para o país. Além 
disso, a nova unidade conta 
com equipamentos modernos 
e atenderá, também, a vários 
municípios que gravitam em 
torno da cidade”, completou o 
presidente do Conselho Regional 
do SEST SENAT e da Fetpesp 
(Federação das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Es-
tado de São Paulo), Mauro Artur 
Herszkowicz.

A unidade leva o nome de 
Edson Luis Sônego, que faleceu em 
2017, e foi representado na inaugu-
ração pela sua irmã, Silvia Sônego 
Trindade. Edson foi empresário 
do transporte rodoviário de cargas 
e um dos sócios da João Sônego 
Transportes Ltda., especializada 
em transporte de produtos líqui-
dos e perigosos.

A unidade de Sete Lagoas (MG) foi 
inaugurada em 2 de dezembro e se 
tornou a sétima a ser implantada no 
Brasil e a quarta em Minas Gerais, 
apenas em 2022. Em todo o estado, 
são 26 unidades em funcionamento. 

“Essa nova estrutura vai con-
tribuir e oferecer as melhores 
condições de infraestrutura e 
equipamentos de última geração 
para a formação e o aprimoramento 
desses profissionais, além de cuidar, 
preventivamente, da saúde deles e 
dos seus familiares”, elogiou Rubens 
Lessa, presidente da Fetram (Fede-
ração das Empresas de Transporte 
de Passageiros do Estado de Minas 

Gerais) e do Conselho Regional do 
SEST SENAT de Minas Gerais. 

A nova unidade leva o nome do 
empresário José Diniz Lobato, que 
foi representado na inauguração 
pelo seu filho, Glauder José Viana 
Diniz Lobato. O homenageado foi 
pioneiro no fretamento por levar 
candangos à construção de Brasília 
e, como ferrenho defensor da classe, 
juntou-se a outros amigos para 
fundar o Setpemg (Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passa-
geiros do Estado de Minas Gerais), 
atual Sindpas. José Diniz também 
é pai de Gladstone Lobato, presi-
dente do Setcemg.

No dia 1º de dezembro, o SEST 
SENAT de Jardim Vitória, em 
Belo Horizonte (MG), recebeu 
um novo nome e, agora, se 
chama José de Carvalho, em 
homenagem ao empresário do 
setor de transporte. Na cerimô-
nia de renomeação, o presidente 
da CNT, Vander Costa, e o 
presidente da Fetram, Rubens 
Lessa, entregaram ao irmão do 
homenageado, Agnaldo Antô-
nio de Carvalho, uma placa de 
reconhecimento aos trabalhos 
realizados pelo empresário, que 
faleceu em 2000. Conhecido 
como “Jojó”, José iniciou a sua 
trajetória no setor de transporte 
aos 19 anos, quando adquiriu seu 
primeiro caminhão, um Ford 
1946, na cidade de Carmésia, de 
onde foi prefeito entre 1996 e 
2000. Em 1977, fundou a Santa 
Rita Transportes Urbanos, atual 
Saritur. Casou-se, aos 20 anos, 
com Eunice Lessa de Carvalho 
e teve nove filhos – um deles é 
Rubens Lessa. ◼

/// SEST SENAT

São Carlos (SP)

Sete Lagoas (MG)

Unidade de 
Jardim Vitória (BH) 
é renomeada
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Por uma rota   
mais segura

por Aline Roriz

Campanha de redução do roubo de cargas levou 
informação, conscientização e qualidade de vida 

para motoristas profissionais

/// Mobilização
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Oroubo de cargas nas 
rodovias voltou a cres-
cer no Brasil, em 2021. 
Isso é o que aponta um 

levantamento da NTC&Logística 
(Associação Nacional do Transpor-
te de Cargas e Logística). Segundo 
os resultados da pesquisa, os roubos 
de cargas tiveram um aumento de 
1,7% no país, no ano passado. Essa 
foi a primeira elevação dos últimos 
cinco anos, causando um prejuízo 
de mais de R$ 1 bilhão.

Os assaltantes cobiçam merca-
dorias valiosas, como eletroeletrô-
nicos, combustíveis e bebidas. Mas 
existe algo ainda mais valioso que, 
normalmente, é deixado de lado 
quando se fala em roubo de cargas: 
a saúde mental e a integridade física 
dos motoristas.

Por isso, neste ano, a Mobiliza-
ção Nacional de Redução do Roubo 

de Cargas nas Rodovias buscou 
reforçar a comunicação com os 
motoristas. Afinal, eles são alguns 
dos principais prejudicados pelos 
roubos de cargas. A mobilização 
do SEST SENAT, realizada entre 
19 e 27 de novembro, mostrou aos 
motoristas o que eles devem fazer 
para evitar assaltos nas estradas e, 
caso passem por algum momento 
de tensão, o que fazer para manter 
a saúde mental em dia. No fim dos 
nove dias de ação, foram realizados 
mais de 147 mil atendimentos.

Foram feitas ações de sensibiliza-
ção em locais de grande circulação 
de motoristas, como terminais de 
cargas e de passageiros, pontos de 
parada, postos de combustíveis 
e empresas de transporte. Nas 
centenas de pontos de mobilização, 
além de conteúdo e informação, os 
motoristas encontraram cuidado 

com a saúde e a qualidade de vida, 
por meio de atendimentos em psi-
cologia, orientações nutricionais, 
dicas odontológicas e fisioterapêu-
ticas, além da qualificação para a 
conscientização dos motoristas com 
a segurança nas estradas.

“Para o SEST SENAT, é fun-
damental que os profissionais do 
transporte possam trabalhar com 
segurança. Nas nossas unidades, 
os motoristas encontram vários 
cursos que orientam sobre a gestão 
eficiente da rota e boas práticas 
no processo logístico. Além disso, 
os profissionais que passaram 
por alguma situação de risco nas 
estradas podem contar com os 
nossos psicólogos para superar 
os possíveis traumas que tenham 
ficado”, afirma a diretora executiva 
nacional do SEST SENAT, Nicole 
Goulart.

Ao longo do ano, o SEST SENAT 
realizou seis grandes mobilizações 
nacionais que levaram atendimen-
tos de saúde, orientações sobre 
cursos, além de informações que 
ajudam os trabalhadores do setor de 

transporte a terem mais qualidade 
de vida, capacitação profissional e 
segurança durante o trabalho. 

Foram realizados mais de 953 
mil atendimentos em todo o país, 
nas mobilizações da Semana 

Mundial da Saúde, Maio Amare-
lo, Sustentabilidade no Trans-
porte, Dia do Motorista, Semana 
Nacional do Trânsito, Prevenção 
de Acidentes e Redução de Rou-
bos de Cargas nas Rodovias.

Mobilizações de 2022

Para o próximo ano, o SEST SENAT já fechou o calendário de mobilizações. A expectativa é fazer um mês intei-
ro dedicado a cada ação. Veja a programação de 2023:

• Semana Mundial da Saúde – de 1º a 30 de abril
• Maio Amarelo – de 1º a 31 de maio
• Dia do Motorista – de 1º a 31 de julho
• Semana Nacional do Trânsito – de 1º a 30 de setembro

O que vem por aí

T

Entr

/// Mobilização
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/// ITL

Uma rede 
de alta qualidade

da redação

Instituto de Transporte e Logística lança a Rede Alumni 
do Transporte; projeto reunirá egressos do Programa 

Avançado de Capacitação do Transporte
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/// ITL

Promover atualização 
(upskilling) e reciclagem 
(reskilling) das competên-
cias profissionais para o 

mercado, contemplando todos os 
modais de transporte, além de pos-
sibilitar a realização de networking 
e benchmarking: esse é o objetivo 
da Rede Alumni do Transporte, o 
novo projeto do ITL (Instituto de 
Transporte e Logística).

O primeiro encontro será rea-
lizado no dia 29 de março de 2023, 
na sede da CNT, em Brasília/DF, e 
contará com a presença de egressos, 
alunos, empresários e lideranças do 
Sistema CNT. Estão previstos de-

bates, apresentação e discussão de 
projetos aplicativos implementados 
nas empresas e apresentação de 
tendências e inovações tecnológicas 
com impactos no setor.

“O projeto visa unir os participan-
tes do Programa Avançado de Capa-
citação do Transporte, coordenado 
pelo ITL e promovido pelo SEST 
SENAT desde 2013. Estamos conec-
tados no mesmo objetivo; e a criação 
de uma rede de relacionamentos tem 
o poder de alavancar o profissional e 
a empresa em que ele trabalha. Todos 
ganham. Para isso, precisamos ter a 
visão e a missão de estarmos juntos 
de forma que possamos sempre evo-

luir. Essa é a função da Rede Alumni 
do Transporte”, afirma João Victor 
Mendes, diretor executivo do ITL. 

Podem integrar a Rede alunos 
atuais e ex-alunos das especializa-
ções em Gestão de Negócios (FDC), 
Gestão de Recursos Humanos 
(FDC) e Gestão de Finanças  
(Ibmec); das certificações inter-
nacionais Aviation Management 
(Embry), Sistemas Ferroviários e 
Metroferroviários (DB) e Gestão do 
Transporte Aquaviário e Integra-
ção Multimodal (STC); e dos cursos 
executivos LGPD para o Setor de 
Transporte e Governança, Com-
pliance e Gestão de Riscos (IGCP).

Outra novidade do ITL para 2023 
que será realizada dentro da Rede 
Alumni do Transporte é o Prêmio 
Inova Transporte. A iniciativa tem 
como foco central reconhecer os me-
lhores projetos aplicativos desenvol-
vidos nos cursos de especialização e 
nas certificações internacionais que 
estão sendo utilizados nas empresas 
do setor. 

As inscrições são gratuitas e estão 
abertas até o dia 31 de janeiro de 2023. 
Podem participar projetos aplica-

tivos finalizados e apresentados em 
banca examinadora até dezembro 
de 2022. 

Ao todo, cinco deles serão pre-
miados e receberão um troféu de 
reconhecimento pelo trabalho con-
cretizado. Os jurados ainda terão a 
missão de escolher um destaque, que 
receberá um prêmio especial: o gru-
po vencedor ganhará a inscrição no 
Study Trip, no módulo internacio-
nal, que será realizado pela Fundação 
Dom Cabral entre 2023 e 2024. ◼

Veja aqui como 
participar:

Prêmio 
Inova Transporte
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Não é raro as empresas de 
transporte não partici-
parem da (certificação) 

GPTW (Great Place to Work) por 
acharem que isso pode ser perda de 
tempo ou, até mesmo, por desco-
nhecerem como ela funciona. Na 
verdade, sempre que participamos 
ou realizamos uma pesquisa, o que 
mais queremos saber, depois de 
respondê-la, é o resultado. Aí é onde 
está o maior erro das empresas, seja 
ela de transporte ou não. Pesquisa é 
uma ferramenta superimportante 
quando realmente estamos pre-
ocupados com as opiniões, e não 
simplesmente com o fazer por fazer.

É muito comum olharmos as 
respostas, as acharmos interessan-
tes e, depois, não fazermos nada 
com elas e sequer darmos o retorno 
aos participantes. Como costumo 
dizer, informação sem ação é fofoca. 
Quando implantamos a pesquisa de 
clima na Fadel, ficávamos ansiosos 
para vermos o resultado geral, o 
que, de fato, é importante. Porém, 
quando analisamos a pesquisa a 
fundo, enxergamos diversas opor-
tunidades e pontos de melhoria. 
Nós elaboramos um plano de ação 
por unidade de negócio e área de 
atuação e apresentamos para todo 
o time, de forma estruturada, com 
tudo o que será feito. Essa é uma das 

fases mais importantes da pesquisa, 
perdendo apenas para a conclusão 
do item.

As nossas lideranças têm meta 
sobre o resultado da pesquisa de 
clima da empresa. Isso não é pelo 
fato de querermos estar no ranking, 
mas, sim, para nos tornarmos, cada 
vez mais, uma excelente empresa 
para se trabalhar. O nosso turnover 
anual não chegou a 10% ao ano, nos 
últimos cinco anos, sendo que, em 
2013, batemos 54%.

Vejo, hoje, muitas empresas 
reclamando da dificuldade de se 
contratarem pessoas para o seu 
negócio. Temos que formar as pes-
soas. Praticamente, 70% das nossas 
lideranças são formadas dentro da 
empresa.

Já para a função de motorista, 
a rotatividade é baixa. Para suprir 
essa necessidade e o crescimento da 
empresa, temos o projeto Prata da 
Casa, que atua na formação desses 
profissionais.

Todas essas ações, esses projetos, 
essas ideias, entre outras coisas, 
saem das opiniões dos nossos 
colaboradores. Precisamos estar, 
durante o tempo todo, ouvindo e 
conversando com eles no dia a dia, 
mas também de forma estruturada e 
organizada, o que pode ser feito por 
meio da pesquisa de clima.

por Emerson Cardoso

Emerson Cardoso
Vice-presidente de 
Operações Logísticas 
da Fadel Transportes 
e Logística

/// Tema do Mês / Como as empresas de transporte podem fortalecer a gestão de pessoas?

Um ótimo lugar para se trabalhar: 
o case da Fadel
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Márcio Boaventura 
Junior 
Professor associado 
da FDC (Fundação 
Dom Cabral) 
de Gestão de 
Pessoas, Mentoria 
e Desenvolvimento 
Profissional. É 
doutor em Educação 
pela UFMG 
(Universidade 
Federal de Minas 
Gerais).

/// Tema do Mês

O gestor que busca forta-
lecer suas estratégias de 
gestão precisa observar 

alguns elementos que compõem o 
que chamo de mindset da Gestão de 
Pessoas. Tais requisitos devem estar 
presentes nas práticas e no cotidia-
no de sua atuação junto ao seu time. 

Foco no cliente: durante muito 
tempo, chamamos de clientes 
apenas as pessoas ou empresas que 
consomem os nossos serviços ou 
produtos. Esse olhar exclusivo para 
fora resultou em uma prática de 
invisibilidade de um dos principais 
clientes que uma empresa tem: seus 
empregados. As novas gerações vêm 
mostrando que a empresa precisa 
agregar valor ao trabalho para que 
um verdadeiro vínculo ocorra.

Visão sistêmica: o gestor precisa 
garantir que o empregado entenda 
qual é a função do seu trabalho a par-
tir de uma perspectiva crítica e sis-
têmica. Uma postura engajada nasce 
mais facilmente em um colaborador 
que não só compreende a sua impor-
tância, como também entende o seu 
lugar e a interdependência da sua 
atuação na cadeia produtiva.

Reconhecimento da equipe: 
conhecer quem são os seus colabo-
radores, deslocando seu olhar do 
ponto de vista do empregado en-
quanto trabalhador para uma noção 
de um sujeito humano, complexo, 
que precisa ser levado em conside-
ração na elaboração das estratégias.

Trabalho colaborativo: por meio 
do trabalho colaborativo, ocorre o 
amadurecimento dos empregados 
frente às tarefas interdependentes 
que existem em uma organização. 
Práticas que focam em competição 
selvagem e individualismo dificul-
tam o trabalho em equipe.

Check points: é essencial realizar 
reuniões frequentemente, de curta 
duração, para que a equipe de traba-
lho possa externar sua rotina, suas 
dificuldades e seus pontos altos na 
execução da estratégia da empresa.

Revisão: são encontros mensais 
ou ao final de cada projeto, em que 
se constrói coletivamente a apren-
dizagem conquistada pela experiên-
cia nesse período de trabalho, além 
de se possibilitar um debate frente à 
performance de cada um e aos pontos 
de melhoria.

Manutenção de valores: o gestor 
precisa entender que a cultura 
organizacional só existe quando é 
praticada. Dessa forma, a performan-
ce de cada colaborador precisa ser 
estimulada e reconhecida quando 
é feita dentro dos princípios éticos 
que norteiam os valores organiza-
cionais.

Administrar o capital humano se 
torna estimulante quando as nossas 
estratégias de gestão estão anco-
radas em um mindset eficiente na 
condução da nossa equipe. 

Excelência começa 
nas práticas cotidianas
por Márcio Boaventura Junior
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/// Transporte pelo Brasil

A malha aérea da alta temporada 
2022/2023 das empresas aéreas inte-
grantes da Abear (Associação Brasi-
leira das Empresas Aéreas) contará 
com 163,3 mil voos de dezembro 
de 2022 a março de 2023, em todo 
o país, informou a associação com 
dados da Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil). Juntas, Abaeté, 

Gol, Latam, Rima e Voepass trazem 
um crescimento de 12,6% em relação 
ao registrado no mesmo período do 
ano passado. “Esses dados compro-
vam a eficiência das companhias 
associadas de aumentar o número 
de voos mesmo diante da pressão 
sofrida pelo setor, que nos desafia 
todos os dias. Enfrentamos a volati-
lidade das cotações do barril de pe-
tróleo e do dólar, mas, ainda assim, 
conseguimos lançar novas bases e 
rotas e conectar todos os estados do 
Brasil”, destacou o presidente da 
Abear, Eduardo Sanovicz.

Com o início do período de 
chuvas na região Sudeste do país, o 
Setcemg (Sindicato das Empresas de 
Transportes de Cargas e Logística de 
Minas Gerais) está organizando uma 
campanha educativa e uma rede de 
apoio e informações com a finalida-
de de buscar uma maior segurança 
nas estradas mineiras. Minas Gerais 
é o estado com a maior malha rodo-
viária do país. No entanto, de acordo 

com a Pesquisa CNT de Rodovias, 
tem apenas 30,1% dos seus 15.259 
quilômetros de rodovia em bom 
estado de conservação. Para evitar o 
desabastecimento e, principalmen-
te, levar segurança aos usuários das 
rodovias, o Setcemg está articulando 
ações conjuntas com os órgãos en-
volvidos com a segurança das rodo-
vias. Uma das ações é a atualização 
constante do mapa com as condi-
ções de trafegabilidade das rodovias 
mineiras, desenvolvido pela Polícia 
Militar de Minas Gerais por meio do 
Comando de Policiamento Rodovi-
ário (CPRv) e disponível no site do 
Setcemg (www.setcemg.org.br).

Malha aérea da 
alta temporada tem 

163,3 mil voos

Alerta para a 
segurança no 

período de chuvas
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/// Transporte pelo Brasil

O Conselho da Câmara Interna-
cional da Indústria de Transportes, 
reunido nos dias 15 e 16 de novem-
bro, foi marcado pela aprovação de 
novos Capítulos – Canadá e Rússia 
–, totalizando 23 Capítulos, dos 
atuais 56 países-membros da Rede 
de Transporte Internacional (RTI), 
bem como a entrada de novos 
membros, como a Scapini, Igepe 
(Moçambique), Betterez Canada 
Inc., Marcopolo, Ibrei, Universi-

dade Mussa Bin Bique, American 
Trucking Cargo, Skolkovo Foun-
dation, Scania, Academia Halal,  
Fambras e Inprotran. Dentre os 
temas debatidos, destacaram-se: o 
curso de Coordenadores Nacionais 
de Facilitação do Comércio – Con-
treti, desenvolvido pela UNCTAD/
ONU e patrocinado pela CNT; o 
aumento nos custos operacionais do 
transporte rodoviário; os combus-
tíveis alternativos; e a Educação 
Digital – África Austral (CIT e 
SEST SENAT). Para consultar as 
resoluções, a lista de aprovados do 
Contreti e as inscrições das próxi-
mas assembleias, acesse o site  
www.cit-international.org

Durante a 23ª edição da Fenatran, 
foi realizado o 1º Fórum de Mulhe-
res, que apresentou ações focadas 
na inclusão das mulheres dentro 
do segmento. Além disso, o Movi-
mento Vez&Voz, uma iniciativa do 
Setcesp (Sindicato das Empresas de 
Transportes de Carga de São Paulo 
e Região), levou à feira um estande 
direcionado ao público feminino. 

“Foi uma honra e uma felicidade 
muito grande mostrar o nosso mo-
vimento e propagar a importância 
da equidade de gênero nas empre-
sas. A nossa bandeira sempre será 
valorizar e fomentar o crescimento 
profissional das mulheres e atrair 
novos talentos para o TRC”, comen-
tou Ana Jarrouge, idealizadora do 
movimento e presidente executiva 
do Setcesp. Ao longo dos cinco dias 
de evento, foram mais de 2.000 visi-
tantes, que resultaram na ampliação 
da visibilidade da iniciativa e um 
crescimento de 333% na conta oficial 
do Instagram do Vez&Voz. 

Movimento 
Vez&Voz cresce 

na Fenatran 

CIT realiza a 
35ª Assembleia em 

Puntarenas, Costa Rica

Veja a 
cobertura 
completa da 
Fenatran nas 
páginas 32 a 37.
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/// Opinião

Chegamos ao nosso último 
encontro neste espaço e 
queria me despedir de você 

falando de futuro e lembrando que 
muito do que vivemos hoje foi um 
sonho em algum dia (ou deveria ter 
sido). 

Na realidade dura e crua em 
que vive a nossa sociedade, nós nos 
acostumamos a uma espécie de 
desordem estética, ética e poética. 
Faltam amorosidade, senso crítico, 
transparência e coerência. Faltam 
delicadeza e trocas. É uma existên-
cia, por vezes, tão rígida que vamos 
ficando com medo de sonhar, mas, 
como dizia meu pai, quem tem 
medo de morrer tem medo de viver. 
Então, que possamos começar um 
futuro de novas utopias a serem 
alcançadas! 

O tempo e a maturidade têm 
me ensinado muito. Hoje mesmo, 
acordei, mas não abri os olhos. Só 
ri por dentro, pensando em como o 
tempo tem passado rápido. Ame-
acei pegar o celular na cabeceira, 
mas lembrei que aprendi a gostar 
do silêncio: das palavras, dos dedos, 
dos olhos. Quando levantei, espiei 

pela fresta da janela e lá estava o 
Sol; entre nuvens, mas estava lá. 
Não corri para ver o horóscopo do 
mês. Não conferi se chegaram novas 
mensagens. Não conferi se o tele-
fone tocou. Não fui à rua para ver o 
movimento. Aprendi a desenhar o 
futuro esperando menos, sem per-
der a esperança. Correr menos, sem 
deixar de caminhar. Falar menos, 
sem deixar de contar histórias. Falar 
mais baixo, mesmo rindo com os 
olhos. 

O futuro começa, todos os dias, 
quando entendemos que é possível 
descobrir coisas novas, primeira-
mente, em nós e, depois, nas pessoas 
em volta, nas pessoas mais distantes, 
no mundo onde vivemos. E, como se 
fôssemos um mapa, um atlas ou um 
mundo, no dia a dia, conhecemos 
um novo lugar, um riachinho, uma 
fruta, um bicho. 

Despeço-me com um convite 
para abrir as janelas dos seus senti-
dos e para perceber que é preciso se 
lembrar de que o Sol sempre vem. 
É ele o sinal de que, todos os dias, 
recomeçamos, sonhamos e fazemos 
o futuro.  

Um futuro de 
novas utopias
por Maria Flávia Bastos

/// Opinião

Maria Flávia Bastos
Escritora e 
palestrante com foco 
em ESG e práticas de 
gestão humanizadas. 
Professora 
de Negócios e 
Organizações 
Sustentáveis na FDC 
(Fundação Dom 
Cabral).
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#VocêNoComando

CURSOS TÉCNICOS 
E A D  S E S T  S E N A T

L O G Í S T I C A
 S E G U R A N Ç A 

D O  T R A B A L H O

Agora, você pode 
contar com o SEST 
SENAT para construir 
um novo futuro no 
mercado de trabalho.

VOCÊ 
NO COMANDO 
DA SUA VIDA 
PROFISSIONAL

Tire uma certif icação que vai  valor izar o seu currículo e aproveite 
a qual idade do SEST SENAT,  que você já conhece.

NOS NOSSOS 
CURSOS TÉCNICOS:

Matricule-se 

Acesse 
e matricule-se

https://www.sestsenat.org.br/cursos/cursos-tecnicos-sest-senat


https://www.cnt.org.br/
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