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O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do 
Paraná – SETCEPAR, completou 75 anos de história em junho 
deste ano, representando mais de 12 mil empresas no estado. 

Com 355 empresas associadas e cinco sedes no Paraná – 
Curitiba, Londrina, Campo Mourão, Paranavaí e Paranaguá – 
nosso sindicato lidera há mais de sete décadas reivindicações 
contra as péssimas condições das rodovias, dificuldades na 
comunicação antes mesmo da chegada do aparelho celular e da 
melhoria do sinal de rádio, luta por condições mais adequadas 
para os motoristas de caminhões nos postos de combustíveis, 
diminuição da tarifa de pedágio, e investimentos em mais 
segurança para inibir o roubo de cargas e caminhões. 

Entre nossas conquistas mais recentes estão a Lei do Motorista e 
a criação e instalação da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas 
em Curitiba. Mas acontecimentos nacionais recentes também 
influenciaram na nossa atividade de diferentes formas. 

Com a Reforma Trabalhista, tivemos a flexibilização das jornadas 
de trabalho, mudanças no que diz respeito às diárias de 
viagens, contratação de autônomos, homologação do acordo 
extrajudicial e o item em que a presença de um sindicato 
forte e atuante como o nosso é fundamental: a flexibilização 
da legislação vigente de acordo com o que foi decidido nas 
negociações coletivas de trabalho. 

Não podemos deixar de citar também a greve dos caminhoneiros 
autônomos que ocorreu no fim de maio de 2018. Foi um 



momento histórico para o país, que mostrou o quanto nosso 
trabalho é importante para todos os setores e interfere 
diretamente na vida de toda a sociedade. 

Apesar do estopim da mobilização ter sido a políti ca de preços 
adotada pela Petrobras, mudanças relevantes aconteceram, 
como a isenção no pedágio do eixo suspenso. Mas as mudanças 
só poderão ser realmente senti das a médio e longo prazo. A nova 
tabela do frete, divulgada às pressas pela ANTT na ocasião, gerou 
muitas dúvidas e foi capaz de paralisar o nosso agronegócio. 

Outro ponto decorrente da paralisação foi a aprovação do 
Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas pela 
Câmara dos Deputados que trará benefí cios importantes para o 
setor, como melhoria da infraestrutura para os motoristas nos 
pontos de parada, contratação de autônomos pelas empresas 
de transporte e seguro obrigatório. É uma reivindicação anti ga e, 
depois de fi car meses parada, teve fi nalmente um andamento. 

Além disso, o SETCEPAR representa os empresários do TRC em 
ati vidades importantes, como negociações coleti vas de trabalho 
e a aproximação com autoridades e autarquias municipais, 
estaduais e federais, se tornando referência para todo o país. 

Para as empresas associadas, disponibilizamos o Clube de 
Benefí cios, que inclui uma série de vantagens, assim como 
serviços de recrutamento e seleção de profi ssionais, espaço 
para eventos e parcerias com companhias de diferentes áreas de 
atuação e o amplo serviço de assessoria jurídica.

O Sindicato também lidera a arti culação de questões técnicas, 
operacionais e mercadológicas, promovendo eventos para 
debate, formação, capacitação e qualifi cação dos profi ssionais 
que atuam no transporte rodoviário de cargas e logísti ca.

Desde 2017, um dos pilares da administração do SETCEPAR é a 
qualifi cação e capacitação dos profi ssionais do setor. Para isso, 
lançamos no início deste ano a Universidade Livre do Transporte, 
com o objeti vo de fortalecer ainda mais o compromisso com a 
especialização do setor como um todo, seja através dos cursos 
promovidos constantemente nas nossas sedes, pelo MBA à 
distância, pioneiro no país, em Gestão Estratégica de Empresas 

de Transporte Rodoviário de Carga ou o recém-lançado curso 
técnico de qualifi cação em TRC e Logísti ca, ambos em parceria 
com a UniOpet. 

O SETCEPAR também investe para encontrar novos líderes no 
segmento, por meio da COMJOVEM – Comissão de Jovens 
Empresários e Executi vos no Estado do Paraná, com a proposta 
de integrar as novas gerações que atuam no Transporte 
Rodoviário de Cargas, despertando-os para que sejam as futuras 
lideranças do setor, ao mesmo tempo que os incenti va para 
a sucessão das empresas. E essa iniciati va, iniciada há uma 
década por sindicatos de todo país, tem sido reconhecida cada 
vez mais como um mecanismo de transformação, já que esses 
jovens têm como escola a experiência de profi ssionais atuantes 
e reconhecidos do TRC. 

Mas ainda temos muito a fazer. Apesar das importantes 
conquistas citadas aqui, o desafi o das empresas do transporte 
rodoviário de cargas para se destacarem no seu ramo de atuação 
é constante. 

A meta do SETCEPAR é crescer e solidifi car cada vez mais a 
atuação junto a todos os empresários do TRC. Por isso uti liza o 
slogan: “Fazemos mais pelo seu negócio! “
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