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 A
presentação de N

egócioUm Centro de Formação de Condutores - CFC é uma entidade devidamente certificada
pelo Organismo de Qualificação de Trânsito, com registro e licença de funcionamento
expedidos pelos Órgãos de Trânsito dos Estados ou do Distrito Federal. Possui
administração própria e corpo técnico de instrutores, devidamente habilitados, para a
capacitação teórica e prática de condutores de veículos automotores.

O registro e a licença para funcionamento do Centro de Formação de Condutores -
CFC é específico para cada CFC ou filial e será expedido pelos órgãos executivos de
trânsito dos Estados ou do Distrito Federal.

Os Centros de Formação de Condutores têm como precursoras as antigas
Autoescolas. O registro da primeira Autoescola no mundo é de 1901, na cidade de
Liverpool – Inglaterra. O atual Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que entrou em
vigor em Janeiro de 1998, deu novo nome às Autoescolas, que passaram a chamar-se
“Centros de Formação de Condutores”. E não foi somente uma mudança de nome,
mas também, uma ampliação nas suas atribuições e na qualidade dos serviços
prestados, com foco maior na educação e melhor formação dos condutores de
veículos automotores.

A formação dos condutores passou por grande transformação, como a obrigatoriedade
da realização de aulas teóricas e práticas. A maior preocupação com o ensino foi
fundamental para o início de um processo de conscientização em relação aos
problemas de trânsito. Importante, também, foi a inclusão de novos cursos de
formação nos CFC’s, além do de Primeira Habilitação.

O Sistema Nacional de Trânsito, instituído pelo Código Brasileiro de Trânsito, é
composto por diversas entidades com responsabilidades normativas, consultiva,
fiscalizadora e de educação para o trânsito. Cabe aos CFC´s o papel de capacitar
condutores, estimulando uma convivência social harmoniosa no trânsito das cidades
brasileiras.

Para efeito de credenciamento pelo órgão de trânsito competente de cada Estado, os
Centros de Formação de Condutores - CFCs são classificados da seguinte forma:

    •  “A” - ensino teórico- técnico;
    •  “B” - ensino prática de direção; e
    •  “A/B” - ensino teórico- técnico e de prática de direção.
Este documento não substitui o plano de negócio. Para elaboração deste plano
consulte o SEBRAE mais próximo.
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 M
ercado

O crescimento na venda de veículos tem contribuído para o aquecimento dos negócios
das Autoescolas ou Centro de Formação de Condutores – CFC. No Brasil a venda de
veículos, cresceu 14% em 2018 em relação ao ano de 2017, segundo dados do
anuário da FENABRAVE (Federação Nacional de Distribuição de Veículos
Automotores).

Resultado de vendas do setor de veículos em 2018
Segundo o levantamento, o Brasil voltou a subir no ranking e em 2018 passou a
ocupar o 8º lugar entre os maiores mercados de carro no mundo, isso sem contar as
motocicletas e outros tipo de veículos.

Ratificando esses dados, o levantamento anual do Sindipeças (Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes para Veículos Automotores) sobre a frota circulante de
automóveis, aponta que o total de veículos comerciais leves, caminhões e ônibus em
2018 foi de aproximadamente 44,8 milhões de unidades. revelando um crescimento de
1,9% sobre o ano anterior.

Com o aumento do número de automóveis nas ruas, também existe um aumento de
pessoas que buscam conquistar sua habilitação. E ainda, o crescimento do número de
habilitações suspensas, contribui para a crescente de motoristas que necessitarão
realizar curso de reciclagem. Para se ter uma ideia, de acordo com o Jornal Correio
Brasiliense, somente no Distrito Federal, o número de casos de Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) suspensa cresceu 85%. Ao todo, quase 5 mil condutores perderam
o direito de dirigir entre janeiro e outubro de 2019.

Esse panorama é altamente propício para o crescimento das empresas de prestação
de serviço para automóveis e aquece também o mercado na área de Autoescola.

O ramo de autoescolas é bem concorrido nas grandes capitais brasileiras, por isso é
preciso ter um diferencial para atrair clientes. Com muitas empresas concorrentes,
manter uma equipe de instrutores competentes, que saibam orientar bem seus alunos,
com bastante conhecimento e experiência de trabalho, e uma frota de veículos em
perfeitas condições de uso, pode ser um diferencial significativo no mercado, além de
outros fatores.

Outro nicho do mercado das autoescolas, que vale a pena destacar em função de ser
um grande diferencial, são os treinamentos especiais para deficientes auditivos.
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 Localização

A localização do ponto comercial é uma das decisões mais relevantes para um
negócio. Para isso o empreendedor deve considerar o público-alvo e a estratégia do
negócio. No geral, a localização deve ser decidida levando em consideração alguns
aspectos, tais como:

a) Aspectos urbanísticos e de infraestrutura:

    •  Segurança da região;
    •  Proximidade a áreas de risco de alagamentos ou enchente;
    •  Infraestrutura de serviços públicos e recolhimento de lixo;
    •  Disponibilidade dos serviços de água, luz, telefone e internet.
b) Aspectos estratégicos:

    •  Localidade de grande fluxo de pessoas;
    •  Proximidade de locais complementares como: Detrans, Secretarias de trânsito,
Serviços de emissão de documentos, etc.
    •  Proximidade de polos "geradores de público”, tais como: shoppings,
supermercados, agências bancárias, terminais de ônibus e/ou metrô, parques e clubes.
    •  Proximidade a fornecedores.
c) Adequação aos clientes:

    •  Facilidade de acesso;
    •  Disponibilidade de estacionamento interno ou no entorno.
Observação importante: Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estabelecimentos
que possuem vagas com recuo e paralelas à via não podem caracterizá-las como
privativas. A implementação de estacionamento privativo para clientes deve seguir o
estabelecido na Resolução CONTRAN 302/2008.

d) Adequação aos funcionários:

    •  Proximidade de estações e pontos de transporte coletivo;
    •  Infraestrutura de serviços (restaurantes, farmácias, bancos).
e) Aspectos econômicos financeiros:

    •  Preço de aluguel e qualidade dos imóveis disponíveis;
    •  Prazo e condições do contrato;
    •  Necessidade de reformas e adaptações.
Antes de assinar um contrato de aluguel ou aquisição do imóvel, é essencial verificar
outros detalhes:

3. Localização

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 3

https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-302-2008_108325.html
www.sebrae.com.br


 Exigências Legais e Específicas

    1.  O imóvel atende às necessidades operacionais referentes à capacidade de
instalação do negócio e tem possibilidade de expansão?
    2.  O imóvel está legalizado e regularizado junto aos órgãos públicos municipais?
    3.  As atividades a serem desenvolvidas no local respeitam a Lei de Zoneamento ou
o Plano Diretor do Município?
    4.  Os pagamentos do IPTU referente ao imóvel encontram-se em dia?

Para abrir uma empresa de autoescola, o empreendedor poderá ter seu registro de
forma individual ou em um dos enquadramentos jurídicos da sociedade. Deverá avaliar
as opções que melhor atendem suas expectativas e o perfil do negócio pretendido.
Leia mais sobre este assunto no capítulo "Informações Fiscais e Tributárias"

O contador, profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da
empresa e conhecedor da legislação tributária, poderá auxiliar o empreendedor neste
processo.

Para abertura e registro da empresa é necessário realizar os seguintes procedimentos:

    •  Junta Comercial;
    •  Secretaria da Receita Federal (CNPJ);
    •  Secretaria Estadual de Fazenda;
    •  Registro na prefeitura municipal, para obter o alvará de funcionamento;
    •  Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (empresa ficará obrigada a recolher
por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a Contribuição
Sindical Patronal);
    •  Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade
Social – INSS/FGTS”;
    •  Registro no Corpo de Bombeiros Militar: órgão que verifica se a empresa atende
as exigências mínimas de segurança e de proteção contra incêndio, para que seja
concedido o “Habite-se” pela prefeitura.
Todos os Centros de Formação de Condutores possuem exigências mínimas para o
credenciamento e funcionamento. Para abrir um CFC, você deve ficar atento às
seguintes exigências legais específicas:

    •  Requerimento da unidade da instituição dirigido ao órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal;
    •  Infraestrutura física e recursos instrucionais necessários para a realização do(s)
curso(s) proposto(s);
    •  Estrutura administrativa informatizada para interligação com o sistema de
informações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito

4. Exigências Legais e Específicas
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Federal;
    •  Relação do corpo docente com a titulação exigida no art.18 da Resolução 358/10;
    •  Apresentação do plano de curso em conformidade com a estrutura curricular
contida no Anexo da Resolução 358/10;
    •  Vistoria para comprovação do cumprimento das exigências pelo órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;
    •  Publicação do ato de credenciamento e registro da unidade no sistema
informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal;
    •  Participação dos representantes do corpo funcional, em treinamentos efetivados
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para
desenvolver unidade de procedimentos pedagógicos e para operar os sistemas
informatizados, com a devida liberação de acessos mediante termo de uso e
responsabilidades.
Além das providências acima, o empreendedor deverá atentar-se para a legislação
específica ao negócio:

    •  LEI Nº 9.503/1997 e alterações - que institui o Código de Trânsito Brasileiro
    •  Resolução Nº 358/2010 (Alterada pelas Resoluções
411/2012; 571/2015; 579/2016; 621/2016; 633/2016; 658/2017; 766/2018; 778/2019 e
e pelas Deliberações 155 e 166) - Trata de procedimentos de credenciamento de
instituições ou entidades públicas ou privadas voltadas ao aprendizado de candidatos
e condutores, e dá outras providências.
    •  Resolução Nº 775/ 2019 - Altera os modelos da Carteira Nacional de Habilitação –
CNH, da Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC
    •  Resolução Nº 747/2018 - Regulamenta as especificações, a produção e a
expedição da Carteira Nacional de Habilitação e dá outras providências.
    •  Resolução Nº 725/2018 - Estabelece normas e procedimentos para a formação de
condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição
de documentos de habilitação, os cursos de formação, especializados, de reciclagem e
dá outras providências.
    •  Resolução Nº 543/2015 - Trata das normas e procedimentos para a formação de
condutores de veículos automotores e elétricos.
    •  Resolução Nº 558/2015 - Dispõe sobre o acesso da Língua Brasileira de Sinais –
LIBRAS, para o candidato e condutor com deficiência auditiva quando da realização de
cursos e exames nos processos referentes à Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
Todas as Resoluções do CONTRAN encontram-se disponíveis em seu site.

Além das exigências acima, para a instalação do negócio é necessário realizar
consulta prévia de endereço na Prefeitura Municipal/Administração Regional, sobre a
Lei de Zoneamento. É necessário, também, observar as regras de proteção ao
consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Lei 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) e suas alterações
estabelecem o tratamento diferenciado e simplificado para micro e pequenas
empresas. Isso confere vantagens aos empreendedores, inclusive quanto à redução
ou isenção das taxas de registros, licenças e outros.
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 Estrutura

Para conseguir o credenciamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran)
é necessário que o CFC tenha uma estrutura física mínima de acordo com o
estabelecido na Resolução CONTRAN 358/2010. A estrutura física e equipamentos
são objetos de avaliação pelo órgão regional competentes para fins de emissão de
laudo técnico...

A estrutura física requerida poderá sofrer variações conforme normalização do
DETRAN Estadual e da classificação do CFC (“A”, “B” ou “A/B”), conforme abaixo:

Requisitos mínimos para o Centro de Formação de Condutores de categoria “A" -
"A/B"(formação teórica e técnica):

    1.  Uma sala para a administração do negócio (Diretoria Geral e Diretoria e Ensino);
    2.  Uma sala para atendimento (Secretaria e Recepção);
    3.  Uma sala de aula teórica, observada a metragem mínima de 1,20 m² (um metro e
vinte centímetros quadrados) por aluno e 6 m² (seis metros quadrados) para o
instrutor, com medida total mínima de 24m² (vinte e quatro metros quadrados)
correspondendo à capacidade de 15 (quinze) alunos, sendo que a capacidade total
máxima não poderá exceder a 35 (trinta e cinco) alunos por sala. Esta sala deve estar
mobiliada com carteiras individuais, adequadas para destro e canhoto, além de cadeira
e mesa para instrutor.
    4.  Área específica de treinamento para prática de direção em veículo de 2 (duas) ou
3 (três) rodas em conformidade com as exigências da norma legal vigente, podendo
ser fora da área do CFC, bem como de uso compartilhado, desde que no mesmo
município.
    5.  Dois banheiros (masculino e feminino);
Requisitos mínimos para o Centro de Formação de Condutores de categoria “B”
(formação de prática veicular):

    1.  Uma sala para a administração do negócio (Diretoria Geral e Diretoria e Ensino);
    2.  Uma sala para atendimento (Secretaria e Recepção);
    3.  Dois banheiros (masculino e feminino);
    4.  Local para simulação de direção veicular, sala com medida total mínima de 15
(quinze) m² para acomodação e funcionamento do simulador de direção. Na hipótese
de instalação de mais de 1 (um) simulador de direção na mesma sala, a cada
equipamento instalado.
Para as aulas práticas é necessária uma área específica de treinamento para prática
de direção em veículo de 2 (duas) ou 3 (três) rodas em conformidade com as
exigências da norma legal vigente, podendo ser fora da área do CFC, bem como de

5. Estrutura
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 Pessoal

uso compartilhado, desde que no mesmo município.

A fachada do CFC, deve atender as diretrizes de identidade visual, conforme
regulamentação específica do órgão ou entidade de trânsito do Estado.

A existência de estacionamento é um fator de satisfação para empregados, visitantes e
para embarque e desembarque de alunos. A implementação de estacionamento
privativo para clientes deve seguir o estabelecido na Resolução CONTRAN 302/2008.

O número de colaboradores varia de acordo com o porte do negócio. Para amenizar os
custos iniciais com folha de pagamento, convém optar pela contratação de uma equipe
enxuta, assim, a proposta para um CFC de pequeno porte é iniciar com 01 empregado
em cada cargo e ir aumentando a equipe à medida que o movimento for crescendo. Os
Recursos humanos mínimos exigidos para uma CFC, pela Resolução nº 358/2010 são:

a) um Diretor-Geral;

b) um Diretor de Ensino;

c) dois Instrutores de Trânsito.

Para se tornar um instrutor de trânsito, segundo o art. 19 da Resolução 358/2010, é
necessário comprovar:

a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade;

b) curso de ensino médio completo;

c) no mínimo um ano na categoria “D”;

d) não ter sofrido penalidade de cassação de CNH;

e) não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos
60 (sessenta) dias;

f) curso de capacitação específica para a atividade e curso de direção defensiva e
primeiros socorros.

Para o Diretor-Geral e o Diretor de Ensino de CFC tem as seguintes exigências:

a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade;

b) curso superior completo;

6. Pessoal

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 7

https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-302-2008_108325.html
www.sebrae.com.br
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entos

c) curso de capacitação específica para a atividade;

d) no mínimo dois anos de habilitação. 

Além dos profissionais relacionados acima, o CFC deverá contar com empregados
para as funções de suporte tais como: 

    •  Recepcionista,
    •  Auxiliar administrativo
    •  Auxiliar de Serviços Gerais.
Depois de realizar a seleção adequada dos funcionários, será necessário proporcionar
treinamento e capacitação a equipe, a fim de garantir uniformidade na abordagem de
trabalho. Um treinamento inicial fundamental refere-se a como os colaboradores
precisam se comunicar com os clientes e quais são as etapas de um bom atendimento.
Estabeleça os principais problemas que podem acontecer e como eles poderão ser
solucionados — a quem reportar, qual é o nível de responsabilidade e a melhor forma
de agir, por exemplo.

Os níveis salariais básicos são definidos pelos sindicatos de cada categoria, a partir
daí o empresário poderá adequar políticas de remuneração considerando outros
critérios, como os níveis de competências pessoais. Deve-se estar atento para a
Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores da categoria, utilizando-a como
balizadora dos salários e orientadora das relações trabalhistas. Recomenda-se a
adoção de uma política de retenção de pessoal, oferecendo incentivos e benefícios de
natureza financeiros ou outros. Assim, a empresa poderá diminuir os níveis de
rotatividade e obter vantagens como a criação de vínculo entre funcionários e clientes
e ainda a diminuição de custos com recrutamento e seleção, treinamento de novos
funcionários, custos com demissões.

Lembre-se que o empreendedor pode contar com cursos e consultorias do Sebrae nas
áreas de atendimento ao cliente, Gestão de Pessoas e Liderança.

Além dos equipamentos necessários à gestão do empreendimento há a necessidade
de dotar o CFC com os equipamentos exigidos pelo DETRAN Estadual. Estes
equipamentos poderão sofrer alterações em especificações e quantidades conforme o
DETRAN de cada Estado e da classificação do CFC (“A”, “B” ou “A/B”), conforme
abaixo:

Requisitos mínimos para o Centro de Formação de Condutores de categoria “A/B"

7. Equipamentos
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    1.  Um computador;
    2.  Carteiras escolares individuais em número correspondente ao número máximo
de alunos por turma (35 alunos);
    3.  Um quadro de giz ou quadro magnético, com no mínimo 2m x 1,20m
    4.  Um projetor multimídia (opcional);
    5.  Painéis, flanelógrafos ou multimídia;
    6.  Acervo bibliográfico sobre trânsito, disponível aos candidatos e instrutores, tais
como Código de Trânsito Brasileiro, Coletânea de Legislação de Trânsito atualizada e
publicações doutrinárias sobre trânsito;
    7.  Livros, apostilas, fitas ou multimídia com os conteúdos a serem ministrados;
    8.  Um simulador de direção ou veículo estático (obrigatório para categoria B). O
simulador poderá ser utilizado de modo compartilhado. Essa iniciativa pode ser
adotada a fim de reduzir os custos com a aquisição de um simulador, possui alto
investimento. Para comprovar o uso compartilhado do simulador é necessário
apresentar o contrato de parceria com o CFC que possui o equipamento para o Detran.
Assim, surtirão os efeitos legais desta medida que as empresas encontraram para
seguir as exigências do Contran. Neste contrato, o CFC deve declarar e informar
que não dispõe do simulador e que mantem o uso compartilhado com outra empresa.
    9.  Para a categoria “A”- dois veículos automotores de duas rodas, de no mínimo
150cc, com câmbio mecânico, não sendo admitida alteração da capacidade
estabelecida pelo fabricante, com, no máximo, cinco anos de uso, excluído ano de
fabricação;
    10.  Para categoria “B” - dois veículos automotores de quatro rodas, exceto
quadriciclo, com câmbio mecânico, com no máximo oito anos de uso, excluido ano de
fabricação.
A quantificação mínima exigida de veículos para cada CFC irá variar conforme a
determinação do DETRAN Estadual com base na população de cada Estado /
Município.

Para a área administrativa serão necessários os seguintes móveis e equipamentos:

    •  02 computadores completos, com infraestutura tecnológica para conexão com o
sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado;
    •  01 impressora multifuncional;
    •  04 mesas;
    •  03 armários;
    •  01 estante;
    •  12 cadeiras;
    •  02 telefones;
    •  Canal banda larga internet;
    •  02 aparelhos de ar condicionado (opcional);
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A gestão de estoques apresenta particularidades de acordo com o tipo de negócio –
comércio ou prestação de serviço. De qualquer forma deve-se buscar a eficiência
nessa gestão, sendo que o estoque de mercadorias deve ser suficiente para o
adequado funcionamento da empresa, mas mínimo, para reduzir o impacto no capital
de giro.

Fique atento, pois a falta de mercadorias pode representar a perda de uma venda. Por
outro lado, possuir mercadorias estocadas por muito tempo é deixar dinheiro parado. É
essencial o bom desempenho na gestão de estoques, com foco no equilíbrio entre
oferta e demanda. Esse equilíbrio deve ser sistematicamente conferido com base,
entre outros, nestes três indicadores de desempenho:

1 - Giro de estoque: número de vezes que o capital investido em estoque é
recuperado por meio de vendas. É medido em base anual e tem a característica de
representar o que aconteceu no passado. Quanto maior a frequência de entrega dos
fornecedores, em menores lotes, maior será o índice de giro dos estoques, também
chamado de índice de rotação dos estoques.

2 - Cobertura dos estoques: indicação do período de tempo que o estoque, em
determinado momento, consegue cobrir as vendas futuras, sem que haja suprimento.

3 - Nível de serviço do cliente: demonstra o número de oportunidades de vendas que
podem ter sido perdidas, no varejo de pronta entrega (segmento em que o cliente quer
receber a mercadoria ou serviço imediatamente após a escolha), pelo fato de não
existir a mercadoria em estoque ou não se poder executar o serviço com prontidão.

As autoescolas / CFCs comercializam serviços, não adquirem matéria prima ou
mercadorias, e, portanto, não há necessidade de estoques.

8. Matéria Prima/Mercadoria

O processo produtivo de uma empresa é constituído basicamente pelo conjunto de
atividades a serem desenvolvidas na produção de um bem ou serviço. Devido a sua
importância para a empresa, é necessário que seja executado com planejamento, a fim
de que se mantenha um padrão de qualidade.

O Processo Produtivo envolvido na operação de um CFC inclui as seguintes
atividades:

    •  Vendas: compreende o atendimento, informações sobre o curso, sobre os

9. Organização do Processo Produtivo
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diferenciais de qualidade e instalações e o fechamento da venda;
    •  Matrícula e cadastramento dos alunos no sistema de controle;
    •  Cobrança dos serviços e controle dos pagamentos;
    •  Serviços de apoio às aulas e manutenção dos equipamentos utilizados pelo CFC
(automóveis, equipamentos de audiovisual e material necessário às aulas teórico-
práticas);
    •  Organização do cronograma das aulas teóricas e práticas;
    •  Acompanhamento nas realizações dos exames dos alunos;
Quanto mais organizado for o CFC, maiores são as chances de alcançar altos níveis
de aprovação e eficiência, mantendo-se competitivo frente ao mercado. Assim, manter
um quadro de horários bem estruturado, ajudará os instrutores a se programarem
melhor, evitando deslocamentos desnecessários. Além disso, quando a agenda de
aulas da autoescola está bem organizada, tem-se uma diminuição do custo com horas
extras desnecessárias. Essa ferramenta também auxilia o empreendedor a ter controle
sobre o uso dos recursos disponíveis.

Em todas as fases do processo produtivo, a empresa precisa aproveitar ao máximo
seus recursos, sejam pessoas, tecnologias ou equipamentos. Não basta ter os
recursos, é necessário realizar a gestão do processo produtivo buscando melhorar a
prestação do serviço como todo.

A rotina de uma autoescola envolve atendimento aos alunos, agendamento de aulas
práticas e provas, formação e gestão de turmas das aulas teóricas, agenda de
instrutores, além de toda uma rotina de gestão da empresa como recursos humanos,
financeiro, contábil e controle de carros.

É interessante que o empresário possua um sistema gestão integrada para realizar o
gerenciamento do negócio, bem como, o acompanhamento dos serviços de cada
cliente. Com o crescimento da empresa e aumento do fluxo de trabalho, os softwares
de gestão tornam-se fundamentais, pois facilitam o controle dos processos e
aumentam a produtividade, pois ajudam a evitar perdas durante essa atividade. 

Segue algumas ferramentas importantes que o sistema de automação gerencial deve
possuir:

    •  Controle financeiro: deve oferecer um controle de caixa claro e objetivo, com
todas as receitas e despesas organizadas e separadas por categoria. É interessante
que possua também relatório de faturamento para futuras análises.

    •  Controle de agendamento e horários de aulas: possuir módulos de controle de
aulas ajuda na melhor visão dos horários, veículos e instrutores disponíveis de forma
rápida, tornando esse planejamento mais eficiente.

10. Automação
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    •  Atendimento: melhora de forma significativa a qualidade do atendimento com a
emissão e controle do histórico de alunos e gestão da rotina de atendimento aos
clientes com informações mais ágeis.
    •  Gestão comercial: promove um controle efetivo das vendas e contratos gerados
ou cancelados. Relatórios detalhados e resumidos das vendas, promove um melhor
planejamento das estratégias de vendas.
    •  Controle de frota: é importante que o sistema de gestão ajude no controle da
frota para um melhor gerenciamento das despesas com os veículos, abastecimento,
controle de manutenções e relatórios de checagem de dados, mantendo a frota de
veículos em dia, contribuindo para uma menor geração de despesas.
    •  Controle do patrimônio: incluir o controle do patrimônio da empresa, com
informações do quanto foi investido nos bens e controle de depreciação mensal para
que o empresário possa se programas para novos investimentos.
    •  Cadastro de clientes, fornecedores e colaboradores: a geração de banco de
dados completos com informações de fornecedores, alunos e colaboradores evita a
papelada e perda de dados importantes.
    •  Controle de acesso: o sistema deve possuir controle de acesso com a criação de
níveis de acesso de usuários, com a liberação para cada colaborador.
Existem várias opções no mercado de sistemas de automação específicos para esse
tipo de negócio, e além de robusto e abrangente, importante ele ser prático e de uso
simples. Deve-se procurar softwares de custo acessível e compatível com uma
pequena empresa desse segmento.

Os canais de distribuição referem-se aos meios utilizados pela empresa para entregar
seus produto ou serviço ao cliente. As estruturas dos canais variam de acordo com o
ramo da empresa, a localização, tamanho de mercado, entre outras variáveis. Quanto
maior o grau de serviços que o produto exige, maiores os níveis de intermediários
utilizados e a distância com o consumidor final.

O canal de distribuição de um negócio de uma Autoescola é único e direto com o
cliente. Quando o empreendimento é mais evoluído e possui espaço, pode surgir a
figura da franquia como outro canal de distribuição. Podemos então representar essas
situações assim:

1 – AUTOESCOLA - CLIENTE

2 – AUTOESCOLA/MASTER - AUTOESCOLA/FRANQUIA - CLIENTE

11. Canais de Distribuição
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Investimento inicial compreende todo o capital empregado para iniciar e viabilizar o
negócio até o momento de sua auto sustentação. Pode ser caracterizado como:
investimento fixo, investimentos pré-operacionais e capital de giro.

Investimento fixo: compreende o capital empregado na compra de imóveis,
equipamentos, móveis, utensílios, instalações, reformas, entre outros;

Investimento pré-operacional: compreende todos os gastos ou despesas realizadas
com projetos, pesquisas de mercado, registro da empresa, projeto de layout e design
de fachada, honorários profissionais e outros;

Capital de giro: é o capital necessário para suportar todos os gastos e despesas
iniciais, geradas pela atividade produtiva da empresa. Destina-se a viabilizar as
compras iniciais, pagamento de salários nos primeiros meses de funcionamento,
impostos, taxas, honorários de contador, despesas de manutenção e outros. Saiba
mais no capítulo "Capital de Giro"

O valor a ser investido num novo negócio envolve um conjunto de fatores identificados
ao longo do processo de instalação do empreendimento e varia de acordo com o porte
e os produtos e serviços que serão oferecidos.  Para um CFC de pequeno porte o
empreendedor deverá dispor de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
fazer frente aos seguintes itens de investimento:

Itens
Estimativa R$
Despesas de registro da empresa, honorários profissionais, taxas.
R$ 3.000,00
Mobiliário e equipamentos para a área administrativa
R$ 7.000,00
Equipamentos
R$ 5.000,00
2 Veículos de 2 rodas
R$ 15.000,00
2 Veículos de 4 rodas seminovos
R$ 50.000,00
Ações de Marketing e divulgação
R$ 2.000,00
Capital de giro
R$ 18.000,00
Investimento total
R$100.000,00
Vale lembrar, que os valores acima são estimativas, que variam de acordo com a
região e o tipo de equipamentos.

12. Investimentos
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Nessa estimativa consideramos a hipótese de o empreendedor compartilhar o
simulador de direção ou veículo estático com outra instituição em vez de adquirir
inicialmente o equipamento.

Antes de montar sua empresa, é fundamental que o empreendedor elabore um Plano
de Negócios, onde os valores necessários a estruturação da empresa podem ser mais
detalhados, em função dos objetivos estabelecidos de retorno e alcance de mercado.
O capital de giro necessário para os primeiros meses de funcionamento do negócio
também deve ser considerado neste planejamento.

Nessa etapa, é indicado que o empreendedor procure o Sebrae para consultoria
adequada ao seu negócio, levando em conta suas particularidades. O empreendedor
também poderá basear-se nas orientações propostas por metodologias de modelagem
de negócios, em que é possível analisar o mercado no qual estará inserido, mapeando
os segmentos de clientes, os atores com quem se relacionará, as atividades-chave, as
parcerias necessárias, sua estrutura de custos e fontes de receita. 

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.

Quanto maior o prazo concedido aos clientes para pagamento e quanto maior o prazo
de estocagem, maior será sua necessidade de capital de giro. Portanto, manter
estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode
melhorar muito a necessidade de imobilização de dinheiro em caixa. Prazos médios
recebidos de fornecedores também devem ser considerados nesse cálculo: quanto
maiores os prazos, menor será a necessidade de capital de giro.

Para um CFC, o desafio da gestão do capital de giro está, principalmente, na
ocorrência dos fatores a seguir:

    •  Variação dos diversos custos absorvidos pela empresa;
    •  Variações da demanda;
    •  Pagamento das parcelas de possíveis financiamentos.
O empreendedor deverá ter um controle orçamentário rígido, de forma a não consumir
recursos sem previsão, inclusive valores além do pró-labore. No início, todo o recurso
que entrar na empresa, nela deverá permanecer, possibilitando o crescimento e a
expansão do negócio. O ideal é reservar recursos próprios (se houver) para capital de
giro e deixar financiamentos para máquinas e equipamentos.

No caso de um CFC, é aconselhável que o empresário reserve em torno de 20% a

13. Capital de Giro
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30% do total do investimento inicial para o capital de giro.

Os custos dentro de um negócio são empregados tanto na elaboração dos produtos ou
serviços quanto na manutenção do pleno funcionamento da empresa. Entre essas
despesas estão o que chamamos de custos fixos e variáveis.

Os custos variáveis são aqueles que variam diretamente com a quantidade produzida
ou vendida, na mesma proporção.  Tais como:

    •  Deslocamentos;
    •  Insumos e materiais utilizados nas prestações destes serviços;
    •  Custo de elaboração de apostilas e material de suporte as aulas;
    •  Recursos para manutenções corretivas e eventuais reparos dos automóveis;
    •  Combustível;
    •  Impostos.
Os custos fixos são os gastos que permanecem constantes, independentes de
aumentos ou diminuições na quantidade produzida ou vendida.  Os custos fixos fazem
parte da estrutura do negócio.

Veja alguns exemplos de custos fixos mensais de uma auto-escola / CFC que esteja
em suas atividades iniciais

Custos Fixos
Estimativa R$
Salários e encargos
R$ 9.500,00
Aluguel, segurança, IPTU
R$ 3.000,00
Luz, telefone e acesso à internet
R$    600,00
Manutenção de software
R$    300,00
Material de limpeza e expediente
R$    300,00
Assessoria Contábil
R$    800,00
Propaganda e publicidade da empresa
R$    500,00
Total
R$ 15.000,00
É aconselhável que o empreendedor mantenha relatórios gerenciais em que possa
fazer comparativos mês a mês. Fazendo o levantamento destas informações poderá

14. Custos
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decidir precisamente onde deverá trabalhar para diminuir seus gastos.

A diferenciação neste negócio é adquirida por meio da qualidade e da variedade de
serviços oferecidos e do atendimento aos clientes. É extremamente recomendável
pesquisar e analisar hábitos, comportamentos, tendências e manter-se sempre
atualizado quanto às novidades do mercado.

O empreendedor poderá agregar valor ofertando serviços especializados, como por
exemplo:

    •  Credenciar o CFC para atender pessoas com necessidades especiais que
desejam a habilitação para dirigir, ou pessoas que precisam alterar sua Carteira
Nacional de Habilitação atual para Especial;
    •  Oferecer serviços especializados para atender pessoas já habilitadas que desejam
vencer medos e traumas de dirigir. As aulas para habilitados podem aumentar o
faturamento, e podem ser encaradas com uma complementação na formação de
novos condutores.
Agregar valor significa não apenas vender o serviço, mas também oferecer inovação,
diferenciação, qualidade, satisfação e, principalmente, uma experiência positiva ao
cliente. O valor é percebido pelo público, a partir do momento que, além de tais fatores,
ele enxerga que o serviço é capaz de atender às suas necessidades e assim, acaba
escolhendo sua empresa, em detrimento das concorrentes.

15. Diversificação/Agregação de Valor

A estratégia ideal de divulgação será aquela que tem linguagem adequada ao público-
alvo da empresa, tem maior penetração e credibilidade junto ao cliente e se encaixa ao
orçamento do empresário.

No caso de um CFC, Os veículos utilizados nas aulas práticas são os maiores
divulgadores do negócio quando estão nas ruas e, portanto merecem atenção especial
quanto à pintura e condições gerais. A utilização de carros novos, modernos e limpos
auxilia na construção de uma imagem de escola de qualidade.

A qualidade dos serviços e preços competitivos são itens essenciais para o sucesso do
negócio. A qualidade é importante, na medida em que a propaganda "boca a boca" é
muito comum neste segmento. Assim, um cliente satisfeito pode atrair outros.

Além dos fatores acima, a divulgação poderá também ser realizada através da

16. Divulgação

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 16

www.sebrae.com.br


 Inform
ações Fiscais e Tributárias

distribuição de folhetos, mas atentando-se às regras do artigo 31 da RESOLUÇÃO Nº.
358/2010 do CONTRAN, que prevê penalidades pelo aliciamento de alunos para o
CFC por meio de representantes, corretores, prepostos e similares, publicidade em
jornais e outros meios de comunicação, mediante oferecimento de facilidades
indevidas.

O marketing digital é uma das melhores estratégias disponíveis para conseguir novos
clientes e fidelizar os já existentes:

    •  Redes Sociais: esteja presente nas principais redes sociais e faça manutenção
periódica. Tente postar sempre alguma novidade em relação à própria autoescola,
como: promoções, novos serviços e datas comemorativas. Publicar noticias
interessantes sobre o segmento, como novas portarias e leis, também é interessante.
Fotos e imagens do seu negócio também são bem vindas nas redes.
    •  Site: faça o site de sua empresa e publique promoções e conteúdos com
freqüência, replicando nas redes sociais com links que direcionam o cliente para o site.
Uma outra  alternativa é gravar vídeos com informações e novidades sobre o
segmento e disseminar no Youtube.
A interação no meio digital ajuda a promover sua autoescola/CFC, com isso não basta
apenas ter o canal e não utilizá-lo. Responda sempre as perguntas feitas nas redes
sociais e leve em conta as observações ou até mesmo as críticas.

Fidelizar clientes da autoescola  demanda um pequeno esforço, mas os satisfeitos com
a empresa costumam indicar novos clientes com freqüência, por isso investir nisso
pode ser a maior divulgação e o grande diferencial de seu negócio. Alguns recursos
podem ser utilizados nessa estratégia como, interação com o cliente através de
mensagem de aniversário ou envio de lembretes importantes como data de
vencimento da carteira. Isso requer apenas que a empresa mantenha informações
atualizadas de todos os clientes.

Utilizar pesquisa de satisfação, é uma ótima maneira de coletar informações para
aprimorar ou corrigir seus serviços, além disso mostra aos clientes que a empresa se
importa com a opinião deles e esta realmente empenhada em oferecer a melhor
experiência. O ideal é que a pesquisa seja simples e objetiva, não demandando muito
tempo do cliente.

As informações fiscais e tributárias serão diferenciadas em decorrência da opção do
regime tributário escolhido pelo empreendedor.

Empresa optante do SIMPLES Nacional

O segmento de AUTO-ESCOLA, assim entendido pela CNAE/IBGE (Classificação

17. Informações Fiscais e Tributárias
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Nacional de Atividades Econômicas) 8599-6/01 como a atividade de curso de
formação de condutores, poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME
(Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006,  desde que a receita bruta anual de sua atividade não
ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para micro empresa e R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) para empresa de pequeno porte e
respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional:

    •  IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);
    •  CSLL (contribuição social sobre o lucro);
    •  PIS (programa de integração social);
    •  COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);
    •  ISS (imposto sobre prestação de serviços)
    •  INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa à parte patronal).
Conforme a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, este ramo de atividade é
tributado pelo anexo III do SIMPLES Nacional e as alíquotas variam de 6% a 33%,
dependendo da receita bruta auferida pelo negócio.

Empresa NÃO optante do SIMPLES Nacional

Alguns empreendedores podem não optar pelo Simples Nacional, ou o tipo de
atividade não é permitido, veja o Anexo VI da Resolução CGSN Nº 140, DE 2018.
(ART. 8º, § 1º)

Para estes casos há os regimes de tributação abaixo:

A) Lucro Presumido: É a apuração do tributo sobre o lucro que se presume através
da receita bruta de vendas de mercadorias e/ou prestação de serviços. Trata-se de
uma forma de tributação simplificada utilizada para determinar a base de cálculo dos
tributos sobre o lucro das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração
pelo Lucro Real. Nesse regime, a apuração dos tributos é feita trimestralmente. A base
de cálculo para determinação do valor presumido varia de acordo com a atividade da
empresa. Sobre o resultado da equação: Receita Bruta x 32%, aplica-se as alíquotas
de:

    •  IRPJ - 15%. Poderá haver um adicional de 10% para a parcela do lucro que
exceder o valor de R$ 20 mil, no mês, ou R$ 60 mil, no trimestre, uma vez que o
imposto é apurado trimestralmente;
    •  CSLL - 9%. Não há adicional de imposto.
Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:
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    •  PIS - 0,65% - sobre a receita bruta total;
    •  COFINS – 3% - sobre a receita bruta total.
B) Lucro Real: É o cálculo do tributo sobre o lucro líquido e a empresa realmente
obteve no período de apuração, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
estabelecidas em nossa legislação tributária. Este sistema é o mais complexo, mas
poderá ser mais vantajoso em comparação com lucro presumido e por isso, deverá ser
bem avaliado por um contador. As alíquotas para este tipo de tributação são:

    •  IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10%
para a parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20 mil, multiplicado pelo número de
meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou anualmente;
    •  CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;
Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes tributos, que são apurados
mensalmente:

    •  PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;
    •  COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável.
Incidem também sobre a receita bruta o imposto municipal:

    •  ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o
município onda a empresa estiver sediada, entre 2 e 5%.
Além dos impostos citados acima, sobre a folha de pagamento incidem as
contribuições previdenciárias e encargos sociais (tanto para o lucro real quanto para o
lucro presumido):

    •  INSS - Valor devido pela Empresa - 20% sobre a folha de pagamento de
salários, pró-labore e autônomos;
    •  INSS - Autônomos - A empresa deverá descontar na fonte e recolher entre 11%
da remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês a autônomos,
observado o limite máximo do salário de contribuição (o recolhimento do INSS será
feito através da Guia de Previdência Social -
    •  GPS).
    •  RAT – Risco de Ambiente do Trabalho – de 1% a 3% sobre a folha de pagamento
de salários dependendo do grau de risco da atividade econômica, recolhida junto com
a guia de INSS.
    •  INSS Terceiros – Contribuições Sociais recolhidas junto com a guia de INSS,
calculada sobre a folha de pagamento com alíquota entre 0,8% a 7,7% dependendo da
atividade econômica, destinadas aos serviços sociais e de formação profissional tais
como: SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, Incra, dentre outros.
    •  FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, incide sobre o valor da folha de
salários a alíquota de 8%.
Recomendamos que o empreendedor consulte sempre um contador, para que ele o
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oriente sobre o enquadramento jurídico e o regime de tributação mais adequado ao
seu caso.

Fundamentos legais: Lei 123/2006, Lei 147/2014 e Resolução CGSN 140/2018.

Os cursos, congressos, feiras e eventos de negócios em geral são oportunidades para
o empreendedor realizar e fechar parcerias, atualizar-se sobre os cenários e
tendências de mercado do setor, além de obter informações para formular suas
estratégias com foco na melhoria da competitividade.

A seguir uma relação de algumas entidades realizadoras de eventos deste setor:

FENEAUTO - Feira da Federação dos Condutores de Auto Escola.

ABRAMET - Curso e Especializações da Abramet.

18. Eventos

A seguir, são indicadas as principais entidades de auxílio ao empreendedor de Auto
Escola:

ABRAMET - Associação Brasileira de Medicina de Tráfego.

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito

DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito

Também é importante buscar a CDL, Câmara de Dirigentes e Lojistas e Associações
Comerciais e Empresariais mais próximas.

19. Entidades em Geral

Norma técnica é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).

20. Normas Técnicas
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Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física). Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, por ser o foro único de
normalização do País.

Algumas normas específicas ao negócio de Auto Escola:

ABNT NBR 14970-1:2003 - Acessibilidade em veículos automotores.

ABNT NBR 16558:2017  - Veículos acessíveis de categorias M2 e M3 para transporte
escolar em áreas urbanas - Especificações técnicas.

Algumas normas que também podem ser aplicáveis ao negócio de Auto Escola:

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio - Requisitos
gerais.

ABNT NBR 12693:2010 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

ABNT NBR IEC 62642-1:2019 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais -
Seção 1: Geral.

ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos.

ABNT NBR 5410:2004 - Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1:
Interior.

ABNT NBR 9050:2004 Versão Corrigida:2005 - Acessibilidades a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - Sistemas de alarme - Parte 1:
Requisitos gerais - Seção 1: Geral.

Seguem alguns termos técnicos:

CFC - Centros de Formação de Condutores.

AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO - pessoa, civil ou policial militar,
credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização,
operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento.

21. Glossário
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 D
icas de N

egócioAUTORIDADE DE TRÂNSITO - dirigente máximo de órgão ou entidade executivo
integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente
credenciada.

CNH - Carteira Nacional de Habilitação

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito

CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo

CRV - Certificado de Registro do Veículo

CTB - Código de Trânsito Brasileiro

DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito

DETRAN - Departamento de Trânsito

DPVAT - Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres

FUNSET - Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito

PID - Permissão Internacional para Dirigir

RENACH - Registro Nacional de Condutores Habilitados.

RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores.

RENAINF - Registro Nacional de Infrações.

O empreendedor que deseja entrar no ramo de Auto Escola pode, inicialmente, se
acanhar com o custo dos equipamentos. O investimento necessário para a compra das
máquinas imobiliza um montante elevado do capital inicial. Além disso, ao calcular o
retorno sobre o investimento, o empreendedor vai descobrir que precisará de
faturamento alto para pagar os equipamentos.

Uma dica pode ser o leasing ou o aluguel de máquinas usadas. Neste caso, o
investimento requerido é bem menor, além da possibilidade de enquadrar o seu custo
na despesa mensal, de acordo com a demanda. Dessa forma, o empreendedor terá
tempo para conhecer melhor o seu público e planejar a expansão dos serviços.

Invista no seu quadro de colaboradores. Ter pessoas engajadas e comprometidas é
fundamental para fazer qualquer negócio crescer. Cuidar da contratação dos

22. Dicas de Negócio
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profissionais e garantir que os melhores se mantenham motivados, fará a diferença
diante da concorrência.

Os instrutores de trânsito são profissionais determinantes para o sucesso do seu
negócio. Investir em capacitação para eles, pode garantir melhores índices de
aprovação dos alunos e mais clientes para a autoescola.

Faça o controle mensal da frota, identificando quais veículos dá mais lucro e quais tem
permanecido mais tempo em manutenção. Com isso, o planejamento com custos de
manutenções será mais eficaz evitando que tenha veículos parados por muito tempo.

Inove na forma de captar clientes. Escolas, cursos técnicos e universidades possuem
grande quantidade de alunos que são potenciais clientes. Faca uma pesquisa das
instituições próximas ao seu negocio e planeje sua estratégia de marketing com foco
nesse clientes.

O visual da autoescola é o seu cartão de visitas. Mantenha o ambiente organizado,
com mobiliário que facilite a organização. Uma autoescola organizada proporciona
sensação de eficiência e rapidez para o cliente. Além disso, mantenha a limpeza e
tenha um ambiente bem iluminado para causar uma sensação agradável a quem
chega no seu estabelecimento.

Cada vez mais as MPEs negociam com os bancos as tarifas cobradas pelos serviços,
uma vez que estes valores apresentam enorme variação. Procure concentrar a
movimentação bancária de sua empresa em apenas uma instituição. Desta forma,
aumentam as chances de você conseguir reduzir os custos das transações ou até
mesmo de obter isenção de algumas tarifas.

Podem ser tomadas algumas providências que ajudem a diminuir o valor dos custos
fixos, como por exemplo:

    •  Optar por locais em que o aluguel tenha um preço menor, desde que não
prejudique a competitividade e que tenha uma boa relação custo/benefício;
    •  Optar por planos de telefone com custos mais baixos;
    •  Evitar gastos e despesas desnecessários;
    •  Manter uma equipe de pessoal reduzida, porém suficiente.

No segmento de Auto Escolas, o empreendedor precisa estar atento às tendências de
tecnologia. Deve identificar os movimentos deste mercado e adaptá-los à sua oferta,
reconhecendo as preferências dos clientes e os principais lançamentos em
equipamentos.

O empreendedor que desejar investir em auto escola deverá acima de tudo gostar de

23. Características Específicas do Empreendedor
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estudar, pois o mesmo deverá conhecer todas as regras do DETRAN colocadas para
abertura de auto escola. Recomenda-se que o proprietário assuma a função de diretor
e ou o gerente da auto escola. Para isso precisará buscar essa formação para essas
funções.

É importante que o empreendedor tenha aptidão para o negócio e vontade de aprender
buscando informações em cursos, livros e revistas especializadas ou junto a órgãos,
pessoas e empresas que atuam na área.

Se for representante exclusivo de uma marca de produtos de primeira linha, apesar de
ter que seguir alguns pontos de direcionamento, estará amparado pelo apoio do
fabricante e também com divulgação dos produtos em grandes eventos. Isto porque as
indústrias normalmente patrocinam eventos nas áreas de trânsito.

Ser uma pessoa que sempre busca melhorar o nível de seu negócio, tanto com a
participação em cursos específicos sobre área de embalagens em geral, bem como
eventos relacionados à metodologia e abordagem de clientes (vendas), bem como os
cursos relacionados à gestão de empresas.

Outras características importantes, relacionadas ao risco do negócio, podem ajudar no
sucesso do empreendimento:

    •  Busca constante de informações e oportunidades;
    •  Iniciativa e persistência;
    •  Comprometimento;
    •  Qualidade;
    •  Capacidade de estabelecer metas e assumir riscos;
    •  Planejamento e monitoramento sistemáticos;
    •  Independência e autoconfiança;
    •  Senso de oportunidade;
    •  Conhecimento do ramo;
    •  Liderança;
    •  Espírito cooperativo.
Além dessas características básicas é muito importante que os profissionais que atuam
diretamente com o público, como é o caso, saibam lidar bem com os clientes, sendo
simpáticos e agradáveis para garantir a sua fidelidade e ganhar sua confiança.

Pesquisando, observando seus concorrentes e conhecendo bem o gosto de seus
clientes, o empreendedor conseguirá desenvolver diferenciações em sua oferta de
serviços.

Sempre se faz necessário estudar, manter-se atualizado e conhecer a melhor
estratégia de mercado para poder desenvolver sensibilidade, flexibilidade e uma rápida
adaptação às necessidades dos clientes.

Tem que ser uma pessoa extremamente criativa, sempre com capacidade de encontrar
meios eficazes de promover sua empresa e por consequência de seus produtos, tendo
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como foco e objetivo estar sempre à frente de seus concorrentes.

CANNELL, Alan ER; GOLD, Philip Anthony. Reduzindo acidentes: o papel da
fiscalização de trânsito e do treinamento de motoristas. IDB, 2001. Disponível em:
https://www.academia.edu/1157758/Reduzindo_acidentes_o_papel_da_fiscaliza%C3%
A7%C3%A3o_de_tr%C3%A2nsito_e_do_treinamento_de_motoristas Acesso em
Dezembro de 2019.

SILVA, Steve Max. TCC ADMINISTRAÇÃO UNISUL: PLANO DE NEGÓCIOS
AUTOESCOLA. Administração-Unisul Virtual, 2019. Disponível em:
https://www.riuni.unisul.br/handle/12345/8618 Acesso em Dezembro de 2019.

ROCHA, Sthephany Anky M.; PEREIRA, Wiltslon da Silva. Sistema de gerenciamento
para autoescola. 2015. Disponível em:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6547 Acesso em Dezembro de 2019

24. Bibliografia Complementar

O empreendedor pode buscar junto às agências de fomento linhas de crédito que
possam ser utilizadas para ajudá-lo no início do negócio. Algumas instituições
financeiras também possuem linhas de crédito voltadas para o pequeno negócio e que
são lastreadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em que o
Sebrae pode ser avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios,
desde que atendidas alguns requisitos preliminares. Maiores informações podem ser
obtidas na página do Sebrae.

25. Fonte de Recurso

Ao empreendedor não basta vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou tamanho da empresa, necessário que
haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de insolvência
em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos. Abaixo, estão
listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do negócio:

Fluxo De Caixa

O controle ideal sobre as despesas da empresa é realizado pelo acompanhamento

26. Planejamento Financeiro
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contínuo da entrada e da saída de dinheiro através do fluxo de caixa. Esse controle
permite ao empreendedor visão ampla da situação financeira do negócio, facilitando a
contabilização dos ganhos e gestão da movimentação financeira. A medida que a
empresa for crescendo dificultando o controle manual do fluxo de caixa, tornando difícil
o acompanhamento de todas as movimentações financeiras, o empreendedor poderá
investir na aquisição de softwares de gerenciamento.

Capital de Giro

Sempre será muito útil que se tenha certo o montante de recursos financeiros
reservado para o negócio possa fluir sem sobressaltos, especialmente no início do
projeto. O período entre a prestação de serviço e o recebimento, pode ser longo e a
necessidade de recursos será suprida pelo capital de giro. No entanto, ter esse recurso
disponível não é suficiente porquanto ser premissa sua boa gestão, ou seja, somente
deverá ser utilizado para honrar compromissos imediatos ou lidar com problemas de
última hora.

Princípio da Entidade

O patrimônio da empresa não se mistura com o de seu proprietário. Portanto, jamais
se deve confundir a conta pessoal com a conta empresarial, isso seria uma falha de
gestão gravíssima que pode levar o negócio à bancarrota. Ao não separar as duas
contas, a lucratividade do negócio tende a não ser atingida, sendo ainda mais difícil
reinvestir os recursos, gerados pela própria operação. É o caminho certo para o
fracasso empresarial.

Despesas

O empreendedor deverá estar sempre atento as despesas de rotina como água, luz,
material de escritório, internet, produtos de limpeza e manutenção de
equipamentos. Embora pequenas, seu controle é essencial para que não reduzam a
lucratividade do negócio.

Reservas/Provisões

Esse recurso funcionará como um fundo reserva, o qual será composto por um
percentual do lucro mensal – sempre que for auferido. Para o fundo reserva em
questão, poderá ser estabelecido um limite máximo. Quando atingido não haverá
necessidade de novas alocações de recursos, voltando a fazê-las apenas no caso de
recomposição de da reserva utilizada. Esse recurso provisionado poderá ser usado
para cobrir eventuais desembolsos que ocorram ao longo do ano e para a troca ou
modernização de equipamentos.

Empréstimos

Poderão ocorrer situações em que o empresário necessitará de recursos para
alavancar os negócios. No entanto, não deverá optar pela primeira proposta, mas estar
atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções disponíveis. Deve te
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cuidado especialmente com as condições de pagamento, juros e taxas de
administração. A palavra-chave é renegociação, de forma a evitar maior incidência de
juros.

O empreendedor pode aproveitar as ferramentas de gestão e conhecimento criadas
para ajudar a impulsionar o seu negócio. Para consultar a programação disponível em
seu estado, entre em contato pelo telefone 0800 570 0800.

Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae:

Cursos online e gratuitos

Para desenvolver o comportamento empreendedor:

Empretec - Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado:

Para quem quer começar o próprio negócio:

As soluções abaixo são úteis para quem quer iniciar um negócio. Pessoas que não
possuem negócio próprio, mas que querem estruturar uma empresa. Ou pessoas que
tem experiência em trabalhar por conta própria e querem se formalizar

Plano de Negócios - O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre
o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, além de clientes, concorrentes,
fornecedores e pontos fortes e fracos, construindo a viabilidade da ideia e na gestão da
empresa

Para quem quer inovar:

Ferramenta Canvas online e gratuita - A metodologia Canvas ajuda o empreendedor
a identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado.

Sebraetec - O Programa Sebraetec oferece serviços especializados e customizados
para implantar soluções em sete áreas de inovação.

ALI - O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um acordo de cooperação
técnica com o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de
inovação nas empresas de pequeno porte.

27. Produtos e Serviços - Sebrae
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ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres.

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

ANP - Agência Nacional do Petróleo.

INFRAESTRUTURA - Ministério de Infraestrutura.

28. Sites Úteis
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