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1 – RESUMO 

O setor de Centro de Formação de Condutores está em crescente 
desenvolvimento, e vem sendo uma ótima opção de investimento, assim esse 
artigo teve como objetivo estudar a viabilidade de abertura de um 
empreendimento visando o atendimento às Pessoas Portadoras de 
Necessidades Especiais, tendo esta característica como diferencial 
competitivo. O segmento de autoescola é certamente um dos segmentos com 
mais tendência ao conservadorismo do mercado, por seguir certos padrões, 
pois é uma prestadora de serviço tanto à sociedade quanto ao DETRAN 
(Departamento Estadual de Trânsito Nacional). A metodologia usada foi à 
pesquisa de campo, com a coleta de dados realizada por meio de 03 modelos 
de questionários, aplicados com os concorrentes indiretos do município, com o 
público alvo e junto aos Portadores de Necessidades Especiais, sendo ambas 
as amostras da população acima de 18 anos. Os resultados alcançados 
possibilitaram evidenciar a importância e a viabilidade de implantação do 
Centro de Formação de Condutores no município de Jales/SP, tendo o público 
Portador de Necessidade Especial como nicho de mercado, pois não há na 
cidade empresas que prestam este tipo de serviço e a maioria dos pesquisados 
afirmaram que se matriculariam se o serviço estivesse disponível. 
Palavras chave: Inclusão social, Condutor, Trânsito. 
 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente o segmento de autoescolas está em fase de crescimento, 

alcançando a maturidade e para que não chegue ao declínio, pensando no 

cenário futuro o plano de negócios da Autoescola Modelo propõe um 

diferencial, aulas de direção veicular aos portadores de necessidades 

especiais. 

O setor de CFCs (Centros de Formação de Condutores) deverá ter um 

aumento, pois de acordo com o presidente da Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as vendas de veículos na 

primeira quinzena de junho de 2013, superaram as da primeira quinzena de 

maio e as de igual período de 2012. E para o próximo trimestre de 2013 a 

produção será superior a 350 mil unidades de média mensal. 

Outro fator que motivou a projeção de criação do negócio foi o projeto de 

Lei 5509 que legalizou a profissão de taxista, moto-taxista e moto-fretista. 

Essas serão profissões em alta, pois diversos eventos acontecerão no Brasil 

como: Copa do Mundo 2014 e em 2016 as Olimpíadas. 

O serviço prestado pela autoescola é essencial e em muitos casos, até 

obrigatório aos clientes, considerando aqueles que precisam de habilitação 

para o trabalho, estudos ou demais compromissos.  



3. OBJETIVOS 

Este artigo tem o objetivo de verificar a viabilidade da abertura de um 

Centro de Formação de Condutores no município de Jales/SP visando um 

diferencial competitivo, ofertando aulas de direção veicular aos portadores de 

necessidades especiais, como preceito básico para que consigam habilitar-se. 

Ressaltando a importância de incluí-los socialmente no trânsito brasileiro, 

proporcionando a sua mobilidade, oferecendo independência e segurança para 

que possam deslocar-se, a fim de suprir um serviço ainda não prestado no 

município de Jales/SP; além de, fazer parcerias com oficinas e concessionárias 

de carros e como perspectiva futura abertura de um CFC-“A”. 

 

4. METODOLOGIA 

Quanto aos procedimentos da pesquisa, foi realizada uma pesquisa de 

campo, cujo intuito foi coletar dados para elaboração de um plano de negócio, 

contando com o auxilio de questionários aplicados à três grupos alvos da 

pesquisa: os concorrentes, o público alvo e o público diferenciado (portadores 

de necessidades especiais). Para Lakatos e Marconi (2005, p.191), “o interesse 

da pesquisa de campo está voltado para o estudo de indivíduos, grupos, 

comunidades, instituições e outros campos, visando à compreensão de vários 

aspectos da sociedade”, possibilitando assim, obter informações eexplicações 

acerca dos fenômenos pesquisados. 

O universo total da pesquisa com o público alvo foi composto por 

30.000 moradores com idade a partir de 18 anos da cidade de Jales, segundo 

o IBGE, CENSO 2010, deste total foram coletados dados em uma amostra 

probabilística aleatória simples de 100 pessoas utilizando uma margem de erro 

de 10% e um intervalo de confiança de 90% de acordo com a tabela de ARKIN 

& COLTON (1963). Foram aplicados no dia 15 do mês de julho do ano de 

2013, contendo 14 questões fechadas e 01 aberta.  

Quanto aos questionários aplicados com os Portadores de 

Necessidades Especiais, o universo foi composto por 1.464 deficientes, e o 

subconjunto extraído ao acaso deste universo foram de 100 pessoas (são 

pessoas deficientes de nascença, com mobilidade reduzida e pessoas que 

estavam com a mobilidade reduzida temporariamente), os dados cadastrais 

foram fornecidos pela ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIÊNTES FÍSICOS DE JALES 



E REGIÃO (ADERJ), o processo de coleta foi o mesmo utilizado na pesquisa 

com o publico alvo. A coleta de dados ocorreu no dia 25 do mês de julho do 

ano de 2013, contendo 21 questões fechadas e 01 aberta. Já com os 

concorrentes, estes foram aplicados em sua totalidade, ou seja, 7 

questionários, atingindo 100% do universo total, aplicados no dia 20 de junho 

do ano de 2013, contendo 18 questões fechadas e 2 abertas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O serviço estará voltado para pessoas maiores de 18 anos que tenham 

interesse em adquirir sua primeira habilitação bem como, adição de categoria 

na sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação). 

A empresa oferecerá ainda serviços voltados para o público PNEs 

(Portadores de Necessidades Especiais), oferecendo aulas práticas de direção 

veicular afim de que possam adquirir sua independência de locomoção. Esse 

serviço será oferecido com o propósito de contribuir para inclusão social. 

O mercado local não oferece esse tipo de serviço, visto que, a cidade 

mais próxima que o oferece é Votuporanga – SP, distante aproximadamente 70 

km de Jales/SP. Diante dos fatos, por meio desta necessidade, foi detectada 

uma oportunidade de negócio, já que as pessoas têm que se locomover àquela 

cidade para conseguir adquirir sua CNH especial. 

Há uma grande dificuldade em atender todos os tipos de deficiências, 

pois, cada uma exige uma adaptação diferente para o veículo. Entretanto a 

empresa fará as modificações mais comuns para que consiga atingir o máximo 

possível de portadores de deficiência. 

Para Ramaswamy (1996, p. 3), serviço são “as transações de negócios 

que acontecem entre um provedor (prestador do serviço) e um receptor 

(cliente) a fim de produzir um resultado que satisfaça o cliente”. 

De acordo com a Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (2013) a produção de automóveis, comerciais leves, 

caminhões e ônibus no mercado brasileiro somou 348.070 unidades em maio 

de 2013, uma alta de 0,3% na comparação com abril e avanço 21,8% ante 

maio de 2012. Com o resultado, a produção acumula nos cinco primeiros 

meses de 2013 alta de 18,6% sobre a mesma base de comparação de 2012. 



Todo esse panorama positivo está sendo propício para o crescimento 

das empresas de prestação de serviço para automóveis e aquece o mercado  

de autoescolas, pois enquanto as pessoas continuarem a ser dependentes dos 

automóveis como meio de locomoção o setor continuará aquecido, nunca 

faltará alunos, visto que o ciclo de vida humana é contínuo, sempre haverá 

jovens que ao completar 18 anos terão que adquirir sua CNH, respeitando o 

estabelecido pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 que instituiu o 

Código de Trânsito Brasileiro e Resolução nº 168/04 do Contran, fazendo com 

que a procura pelos serviços aumente gradativamente.  

 

6. RESULTADOS 

Após a pesquisa de campo os dados coletados foram tabulados e 

posteriormente analisados, resultando nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico 01: Tempo de mercado 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 
Ao observar os resultados mostrados no gráfico 01 é possível perceber 

que 86% das autoescolas estão no mercado há mais de 10 anos e 14% entre 1 

e 3 anos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (1999), 

constatou-se que 35% das empresas fracassam no primeiro ano de operação e 

71% não conseguem chegar a cinco anos de vida. Portanto, os dados 

evidenciam que estas empresas já passaram pela fase de risco. 

 

 



Gráfico 02: Viabilidade do empreendimento 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

Na pesquisa aplicada aos concorrentes, no gráfico 02, 57% das 

autoescolas entrevistadas afirmam que o seu ramo de atividade é viável, já os 

43% disseram que não, que é inviável. Ao fazer um comparativo entre os dois 

gráficos (01 e 02), percebe-se uma certa contradição, pois como pode afirmar 

que não é viável e mesmo assim estar no mercado a mais de 10 anos? 

Uma outra abordagem foi feita junto ao público alvo. Os dados obtidos 

são apresentados o gráfico 03, a seguir. 

 

Gráfico 03: Percepção quanto ao setor de autoescolas na cidade de Jales 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.  

 

Quanto a percepção que as pessoas tem a respeito dos serviços de 

autoescola no município de Jales, o gráfico 03 mostra que 43% das pessoas 

acreditam que os serviços ainda precisam ser melhorados, classificando os 



serviços com o peso médio, se contrapondo a 34% que acreditam que os 

serviços já possuem uma grande extensão, condizendo com a demanda da 

região e o restante, ou seja, 23% dos entrevistados alegam que o setor de 

autoescolas ainda é pequeno necessitando aumentar seu portfólio de serviços. 

Ao pensar em expansão, pode-se somar a opinião dos respondentes 

que consideram o setor pequeno e médio totaliza-se 66%, ou seja, a maioria  

considera que a região necessita aumentar o seu portfólio de serviços. 

Com esse dado é possível inferir que as pessoas não estão satisfeitas 

com os serviços disponíveis. Portanto, é notório que há oportunidade para mais 

uma autoescola que vai suprir essa necessidade e fidelizar esses clientes. 

Um último ponto pesquisado foi quanto aos portadores de necessidades 

especiais, em que os resultados são mostrados nos gráficos a seguir. 

 
Gráfico 04: Interesse em adquirir CNH especial 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.  

 

O gráfico 04 evidencia que dos entrevistados, 72% disseram que 

gostariam de adquirir a CNH, 18% não pretendem adquiri-la e outros 10% são 

as pessoas já habilitadas. É importante esclarecer que 72% é percentual muito 

significativo, que realça a viabilidade de se criar um negócio voltado para este 

público diferenciado, utilizando isso como diferencial competitivo no mercado. 

 Quanto a efetivação da matricula, o gráfico 05, a seguir, mostra a 

opinião dos entrevistados. 

 

 

 



 

 

Gráfico 05: Percentual interessado em se matricular na nova autoescola 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

Além de ser positiva a vontade de que haja no município uma autoescola 

especializada em atender os PNEs, o gráfico 05 reforça isso, ao mostrar que 

85% dos respondentes afirmam que se matriculariam na mesma e apenas 15% 

responderem que não. Vale destacar que, entre os 15% que não se 

matriculariam, estão inclusos os 10% que já são habilitados.  

Dentre outros motivos, o interesse dos cidadãos em obter sua CNH na 

referida autoescola se dá pela busca do direito de ir e vir, tendo a sua 

habilitação e também pelo interesse que a empresa tem na inclusão social dos 

portadores de necessidades especiais. De acordo com Zacharias (2004), 

responsabilidade social pode ser definida como um conjunto de princípios que 

direcionam as relações e ações empresariais que levam em consideração sua 

equipe de colaboradores, seus fornecedores, consumidores e a comunidade na 

qual a mesma está inserida. 

A noção de responsabilidade social empresarial decorre da 

compreensão de que a ação das empresas deve, necessariamente, buscar e 

trazer benefícios para a sociedade, propiciar a realização profissional dos 

empregados, promover benefícios para os parceiros e para o meio ambiente e 

promover retorno para os investidores (Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social). 

A atratividade da nova autoescola será confirmada por meio da 

aquisição de carros adaptados para aulas práticas para pessoas com 

deficiência física, dos instrutores que estarão capacitados, pois passarão por 



 

 

treinamentos específicos, da localização da autoescola, do valor acessível para 

obter a CNH e da forma de pagamento facilitado.  

 

7. Considerações Finais  

Visto que o mercado voltado para Centro de Formação de Condutores 

(CFC) tem sofrido inúmeras transformações devido as alterações ocasionadas 

por intermédio das Portarias do Detran/SP, das Resoluções do Contran e 

mesmo pelo Código de Trânsito Brasileiro, ganha cada vez mais espaço e 

importância aos olhos da sociedade, principalmente aquela que se preocupa 

com o inclusão social e tem a solicitude de transmitir aos seus alunos valores 

para que saibam respeitar e valorizar a vida, através do cumprimento à 

legislação de trânsito.  

Sob esse enfoque, após o resultado da pesquisa realizada, permite-se 

concluir que o trabalho evidenciou uma perspectiva alta de mercado, pois o 

mesmo encontra-se em ascensão, a demanda de alunos interessados na 

obtenção da Permissão para Dirigir ou da CNH cresce a cada dia. 

Mesmo com o aumento das concorrências no campo das ameaças, vê-

se que ainda existem muitas oportunidades para que novas empresas possam 

se inserir nesse mercado para buscar seu espaço, e o CFC-B “Autoescola 

Modelo” é uma destas empresas que ingressam neste mercado em busca de 

sucesso, visando a busca por novos nichos de serviço para manterem-se. 

O Plano Financeiro serve como base para analisar se o investimento 

será rentável, proporcionando ao empreendedor um resultado preciso, 

mostrando-lhe se o seu empreendimento lhe trará lucro ou prejuízo. 

De acordo com o Plano de Negócio do CFC-B “Autoescola Modelo”, fica 

evidente que se trata de um negócio financeiramente viável analisando o 

payback, obtido através dos cálculos do valor do investimento inicial que será 

de R$ 126.078,48, dividido pelo fluxo de caixa mensal planejado em R$ 

9.729,64, cujo resultado é que a empresa demorará doze meses para obter o 

montante de capital investido, período considerado pequeno e de interessante 

retorno em relação ao montante investido. 

Um dos índices que melhor indica a situação da empresa é a liquidez 

corrente, onde será dividido o ativo circulante de R$ 108.190,27 pelo passivo 

circulante de R$ 15.440,36, revelando a capacidade que a mesma possui para 



 

 

honrar suas dividas em curto prazo, utilizado como medidor da robustez 

financeira da mesma. Isso indica que para cada R$ 1,00 de dívida em curto 

prazo, a empresa dispõe de R$ 7,01 de bens e direitos de curto prazo para 

pagar. Ou seja, se a empresa negociar todo seu ativo circulante, para R$ 7,01 

que receber, paga R$ 1,00 e sobram R$ 6,01, que poderão ser investidos na 

empresa. 

Portanto, o retorno sobre investimento, ou seja, o lucro líquido de R$ 

33.727,11, dividido pelo ativo totalR$ 175.245,95 é um percentual que mede o 

retorno sobre o capital investido, revelando que a Autoescola Modelo consegue 

gerar lucros sobre os ativos possuindo um ROI com uma probabilidade de 

19%.  

No que tange os objetivos iniciais, conclui-se que os dados da pesquisa 

de campo mostraram-se satisfatórios e concisos. Outrossim, o plano financeiro 

não demonstra riscos ao empreendedor, possui bons índices de liquidez e 

rentabilidade, dessa forma viavél a abertura deste empreendimento. 
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