


Transformar a 
realidade dos 
trabalhadores do 
transporte e de 
seus  dependentes 
e contribuir para 
elevar a 
competividade 
das empresas

Nossa 
missão

Odontologia
Fisioterapia
Psicologia
Nutrição
Esporte e lazer

Educação presencial
Educação a distância



Trabalhadores do transporte

Transportadores autônomos

Empresas

Comunidade

Aéreo Aquaviário Ferroviário Rodoviário

Quem  
atendemos

Manutenção dos serviços

 Arrecadação das empresas 

 Atendimentos gratuitos 
aos trabalhadores e 
dependentes



149
Unidades
em todo o
Brasil

Onde
estamos

7 novas unidades
já inauguradas
em 2019

Previsão de 9
novas unidades
ainda este ano

Expansão
da rede



Educação profissional

milhões de
atendimentos5,7

Saúde e qualidade de vida

milhões de
atendimentos3,7

milhões de
atendimentos

Resultados nacionais
Janeiro a outubro de 2019



Temática ambiental 
trabalhada na formação 
dos condutores 
profissionais

Eficiência e 
redução de custos

465 cursos presenciais

213 cursos a distância

mil matrículas
(2017 a 2019)

+ de 860



112
Simuladores

+ de 30 cursos
na área de cargas
e de passageiros



Cursos teóricos e práticos
para motoristas habilitados

79
Unidades ofertantes

52
Carretas e ônibus

9% 
de redução do 
consumo de diesel

29%
de redução
de erros ao dirigir

RESULTADOS



55 veículos pelo país

Agendamento de visitas às empresas para 
divulgação dos serviços e projetos

+ de1milhão
de abordagens

Ações socioeducativas, de saúde
e qualidade de vida



EaD
Corporativa
ead.sestsenat.org.br

Carreira Educação Gestão de
Negócios

Inclusão
Digital

Inovação e
Criatividade

Manutenção
e Mecânica

Meio-Ambiente e
Sustentabilidade

Saúde e
Bem-Estar

Transporte



Especialização
Gestão de Negócios

Qualificação da 
alta gestão

Certificação
Aviation Management

Certificação em Gestão
de Sistemas Ferroviários
e Metroferroviários

Outras iniciativas



Nicole Goulart
Diretora-executiva nacional do SEST SENAT

diretoria@sestsenat.org.br
(61) 3315-7220 / 3315-7152
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