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Perfil e posicionamento dos Centros de Formação de Condutores

O Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais (Siprocfc), com o

apoio da área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, desenvolveu esta pesquisa, junto às empresas de Minas Gerais,

com objetivo de avaliar o perfil dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) do Estado, identificando a forma em que

atuam, além de verificar o posicionamento do empresário em relação às propostas da Resolução 726/18 do Conselho

Nacional de Trânsito (Contran).

89,4% dos centros de formação oferecem 

cursos para primeira habilitação, 

reciclagem e atualização; 97,8% e 96,3% 

ofertam cursos para as categorias "B" e 

"A", respectivamente

Visando a acessibilidade, 79,1% das 

autoescolas estão preparadas para 

atender deficientes; desse grupo, 99,2% 

possuem rampas e banheiros adaptados

Em atendimento à legislação, 40,8% das 

empresas possuem simulador de direção 

próprio e 27,7% contratam o serviço de 

outras empresas

98,1% dos entrevistados afirmam realizar o 

cadastro de clientes e o mesmo 

percentual possui controle financeiro 

como ferramenta estratégica para 

alavancar o negócio

Sobre a Resolução 726/18, 74,5% dos 

entrevistados têm conhecimento das 

mudanças propostas; 76,6% acreditam 

que a regulação dos preços praticados é 

uma solução para o setor

Grande parte dos CFCs investe em 

publicidade e propaganda (90,7%). A 

divulgação em redes sociais foi a ação 

mais citada com 69,1% das respostas
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Número de empregados

Perfil das empresas

Região Tempo de atuação

2,5%
5,6%

22,1%

48,3%

18,1%

0,9% 2,5%

Até 2 anos De 2 a 5 
anos

De 5 a 10 
anos

De 10 a 20 
anos

De 20 a 50 
anos

Mais de 50 
anos

NR/NS

42,4%

12,5%

9,7%

9,0%

5,9%

5,9%

5,6%

3,7%

3,1%

2,2%

Central

Sul de Minas

Zona da Mata

Rio Doce

Centro-Oeste

Triângulo

Norte

Jequitinhonha-Mucuri

Alto Paranaíba

Noroeste

Até 9
67,6%

De 10 a 49
29,6%

De 50 a 99
0,3% NR/NS

2,5%
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*Não respondeu ou não sabe

Cursos oferecidos nos CFCs

Quais cursos o centro de formação oferece atualmente?

Curso teórico para primeira habilitação

Curso de reciclagem Curso de atualização

43,8% das empresas ofertam o curso de 

reciclagem na modalidade EAD e 89,3% 

cursos presenciais

24,5% das empresas ofertam o curso de 

atualização na modalidade EAD e 92,2% 

cursos presenciais

Das empresas entrevistadas, 96,9% ofertam o curso

teórico para primeira habilitação, 93,1% curso de

reciclagem e 91,6% oferecem o curso de atualização.

Dentre os centros de formação, 89,4% afirmaram

disponibilizar o ensino dos três cursos.96,9%

3,1%
0,0%

93,1%

6,9%

0,0%

Sim

Não

NR/NS*

91,6%

7,8%

0,6%
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(1)
Percentual de empresários que citaram cada item.

Cursos práticos oferecidos nos CFCs

Categoria A

Categoria ACC

Categoria B Categoria D

A maioria das empresas (97,8%) possui o curso prático de habilitação na categoria "B"; 96,3% afirma possuir treinamento

para a categoria "A"; 49,8% na categoria "D"; 23,4% oferta a categoria "E"; 11,5% e 1,6% dos centros de formação disponibiliza

o ensino nas categorias "C" e "ACC", respectivamente.

Apenas 0,9% dos CFCs ofertam o curso prático 

para todas as categorias

96,3%

1,6%

97,8%

Categoria C

11,5%

Categoria E

49,8%

23,4%

Para quais categorias o centro de formação oferece curso prático de habilitação?(1)
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Acessibilidade

O centro de formação possui: (1)

De acordo com os entrevistados, 79,1% dos centros

de formação estão adaptados para atender deficientes.

Desses, 26,4% possuem veículos adaptados, 99,2% afirmam

possuir rampas e banheiro adaptados e 19,3% contam com

instrutores com conhecimento em libras.

A autoescola está preparada para atender deficientes?

Sim
79,1%

Não
20,9%

NR/NS
0,0%

26,4%

99,2%

19,3%

70,5%

0,8%

79,5%

3,1% 0,0% 1,2%

Veículos adaptados Rampas e banheiros adaptados Instrutores com conhecimento
em libras

Sim Não NR/NS
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Simulador de direção

Sobre o uso do simulador de direção:  54,8% dos entrevisados não veem a necessidade da 

implantação nas autoescolas, 34,6% acreditam ser uma tecnologia necessária e 10,6% não 

souberam opinar ou não responderam a questão

Entre os centros de formação de condutores, 40,8% possuem simulador próprio, 27,7% contratam o serviço de outras

empresas (comodato), 17,1% atuam sob liminar e 15,6% compartilham com outros centros de formação.

Quanto ao uso de simulador, a autoescola: (1)

40,8%

27,7%

17,1%

15,6%

Possui simulador próprio

Contrata o serviço de outras
empresas (comodato)

Atua sob liminar

Compartilha simulador com
outros centros de formação
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Além de gerenciar o estabelecimento, 21,8% dos

gestores afirmam que também ministram aulas teóricas

e 22,7% desempenham a função de instrutor; 47,0%

atuam apenas na gestão do negócio.

Alguns entrevistados citaram de forma

espontânea outras funções que exercem, sendo: 9,7%

diretor de ensino, 3,7% diretor geral e 2,8%

atendimento/recepção.

78,5% das autoescolas ainda não têm 

preparo para oferecer cursos teóricos a 

distância (EAD) e 73,5% não estão 

preparadas para o monitoramento em 

vídeo das aulas práticas

O Sr.(a) desempenha outra função dentro da autoescola? 
(1)

A autoescola realiza:

68,8% possuem alguma ferramenta de 

gestão para otimizar o negócio

Gestão do estabelecimento

98,1%

98,1%

60,4%

1,6%

1,6%

38,3%

0,3%

0,3%

1,2%

Cadastro de clientes

Controle financeiro

Pesquisa de satisfação

Sim Não NR/NS

21,8% 22,7%

47,0%

Sim, ministrando aulas
teóricas

Sim, sou instrutor Não, atuo apenas na gestão
do negócio
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8,8%
Registro de acompanhamento do aluno a cada aula 79,1%

17,6% 0,0% 7,5%

O segmento vem discutindo a regulação dos preços

praticados, a maioria dos respondentes (76,6%) enxerga a

possibilidade como uma solução para seu negócio.

Solução

76,6%

Problema

11,8%

15,1% 0,8% 5,0%
Aulas e exame para categoria A e ACC em via pública 74,9%

Curso teórico específico para cada categoria

Concorda

13,0% 83,7% 0,0% 3,3%

Discorda

36,8% 1,3%

Opinião

Aumento de tempo de aula em simulador de 30 min para 50 min

Desconhece NR/NS

Curso de aperfeiçoamento para renovação da habilitação 64,4% 28,5%

NR/NS: 11,5%

52,7% 40,6%
0,0%
0,8% 5,9%

Propostas

O Sr.(a) tem conhecimento das mudanças propostas na 

Resolução 726/18, publicada no mês de março?

A regulação dos preços praticados, em sua opinião, é um 

problema ou uma solução?

Regulação do setor

7,1%

Para os entrevistados que afirmaram conhecer a resolução (74,5%) foram relacionados alguns itens pertencentes à

norma e questionados se concordavam que as mudanças seriam benéficas para o processo de formação do condutor. O

item que apresentou maior aprovação pelos respondentes (79,1%) foi o "Registro de acompanhamento do aluno em cada

aula". Já o item que correspondeu a maior parte dos que discordam das alterações propostas foi o "Aumento de tempo de

aula em simulador de 30 min para 50 min", com 83,7% das respostas.

Avaliação da baliza também em ângulo de 90° 53,1%

Sim
74,5%

Não
24,0%

NR/NS
1,6%
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Grande parte dos respondentes (90,7%) afirma investir em publicidade e propaganda para atrair alunos para a

autoescola. Desse grupo, 69,1% divulgam em redes sociais, 42,6% realizam a veiculação em TV e rádio e 34,7% promovem a

divulgação por meio de encartes promocionais/panfletos.

90,7% dos estabelecimentos 

investem em publicidade e 

propaganda

De que forma investe em publicidade e propaganda? (1)

Ações de marketing

69,1%

42,6%

34,7%

20,6%

13,4%

11,3%

5,2%

4,8%

3,4%

3,4%

2,1%

2,1%

1,7%

1,4%

1,4%

1,0%

Divulgação em redes sociais

Veiculação em TV e rádio

Divulgação em encartes promocionais/panfletos

Carro de som

Propaganda pela internet

Divulgação em jornais e revistas

Patrocínio em eventos

Palestra/eventos

Banners

Placas/faixas

Outdoor/telões

Propaganda em muros

Parcerias/empresas especializadas

Outros

Camisetas/chaveiros

Catálogo da lista telefônica
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Observações e comentários

           Considerações, comentários e sugestões feitas por alguns empresários:

"Não concordo com liminar para simulador, pois prejudica quem o possui."

"Faltou falar sobre a repetição de cinco aulas no caso do aluno reprovado, como estava previsto na Lei 726/18."

"O governo deveria cobrar um valor mais baixo das provas."

"Os veículos da autoescola deveriam ter o mesmo desconto e benefícios do deficiente."

"O Siprocfc poderia acabar com a obrigação do uso do simulador, pois estamos perdendo clientes para empresas que atuam com liminar."

"O Detran deveria criar uma tabela de preços obrigatórios para as autoescolas cumprirem e derrubar a liminar que prorroga o uso do simulador, 

tornando-o obrigatório para todos."

"Diminuição da carga horária da legislação de trânsito (de 45 horas para menos horas) e aumento da quantidade de aulas práticas (de 20 aulas 

para um número maior de aulas)."

"Comecei a ler a resolução, mas não terminei."

"Não concordo com a prova para a renovação da habilitação."

"Curso de aperfeiçoamento para renovação da habilitação com menos burocracia."

"Concordo com o curso de aperfeiçoamento para renovação da habilitação apenas para condutor infrator."

________________________________________________________________________________ 11



Perfil e posicionamento dos CFCs de Minas Gerais - 2018 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos

Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida

Elisa Castro da Mata Ferreira

Dayanne Jéssica da Silva Mendes

Filipe de Nascimento Souza
Joyce do Nascimento Silva
Sabrina Cristina Sousa Santos
Sara Angela dos Santos

Pedro Borges Teixeira 

Analista de pesquisa

Assistente administrativa

Jovem aprendiz

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Estado de Minas Gerais. 

Rua Curitiba, 561,  Centro,  Belo Horizonte, MG.

CEP 30170-120 | TEL + 55 31 3270 3324 

economia@fecomerciomg.org.br | www.fecomerciomg.org.br

Metodologia

Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra dos Centros de formação de condutores de Minas Gerais. O método utilizado para a

seleção das autoescolas foi definido com base nos registros do Detran MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 31 de julho de 2018. Foram avaliadas 321

empresas, seguindo a proporcionalidade em cada região de planejamento (Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste, Jequitinhonha-Mucuri, Zona da Mata,

Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo). A amostra avaliada perfaz uma margem de erro da ordem de 5,0%,  a um intervalo de confiança de 95%.

Equipe Técnica

Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução,

responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer

tempo pela adequada utilização das informações, estando ciente

de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e

materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação

indevida, isentando a Fecomércio MG e o Siprocfc Minas Gerais

de qualquer responsabilidade a esse respeito.

Responsável

Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por

ocasião da eventual divulgação das referidas informações,

mencionar a Fecomércio MG e o Siprocfc Minas Gerais como

fonte de informação.

Pesquisadores
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