
COVID-19 X AUTOESCOLAS
A pandemia de Covid-19 está impondo aos empresários do setor de Autoescolas/CFCs a 

necessidade de antecipar o planejamento de mudança e adequação as novas tendências que 
surgem. Uma transformação está por vir. A educação sempre terá espaço no futuro. E o modelo 

atual das autoescolas?



LINHA DO TEMPO

23/03/2020
Início da quarentena no 
estado de São Paulo

08/06/2020
Prefeitura de SP 

permite a reabertura 
das autoescolas

25/06/2020
Retomada das aulas 
práticas

27/06/2020
Ernesto Mascellani Neto 
assume presidência do 
Detran.SP e dá início a uma 
transformação no órgão

29/06/2020
Início do curso teórico na 
modalidade de ensino remoto *

27/07/2020
Retomada do agendamento 
dos exames práticos

10/08/2020
Possibilidade de abertura
de novos processos de
primeira habilitação em
seu portal

04/09 e 08/09/2020
Exame teórico no 
Poupatempo

10/09/2020
Retomada do curso 

teórico presencial

QUAL O 
FUTURO DO 
SETOR?



SINDICATO, DETRAN.SP E
SEBRAE-SP
• Sindautoescola.SP, Detran.SP e Sebrae-SP anunciam linha de crédito com taxa de 

juros de 0,35% ao mês para autoescolas;

• Em live realizada nesta quinta-feira (17), o Detran.SP anunciou a parceria com o 
Sebrae-SP para disponibilizar cursos de capacitação e linhas de crédito de até R$ 20 
mil com taxa de juros de 0,35% ao mês e com três meses de carência para as 
Autoescolas/CFCs do estado de SP.



ERA DIGITAL DAS 
AUTOESCOLAS
Reunimos os principais fatores que fazem parte da iminente transformação do setor de 
autoescolas. A educação sempre terá espaço no futuro. E o modelo atual das autoescolas? 



VISÃO E
COMPORTAMENTO
Estamos diante de uma transição para um novo 
modelo de Autoescola no Brasil

Premissas: 

• Modernização dos serviços e transição saudável para o 
novo modelo de Autoescola;

• Tornar-se unidade de trânsito, como um Centro de 
Ensino Integrado (teoria e prática);

• Tornar-se empresa digital;

• Tornar-se uma plataforma de negócios do sistema de 
trânsito, base para uma experiência positiva para os 
usuários.



(RE)QUALIFICAÇÃO

Requalificação constante dos recursos humanos da 
empresa por meio de parcerias como o SEBRAE

• Aprimoramento profissional de cada colaborador e do 
próprio empresário;

• A requalificação profissional, mais do que uma opção 
pessoal, é uma necessidade exigida cada vez mais;



INOVAÇÃO E
TENDÊNCIAS
• O futuro do setor de Autoescolas é semelhante ao 

serviço de Táxi/Uber?

• O ensino a distância na formação de condutores é 
iminente?

• Tecnologia nos veículos cada vez mais presente 
(sensores, assistentes, modelos autônomos etc);

• Como preservar a figura da Autoescola/CFC e, mais 
importante, como garantir qualidade na formação de 
condutores diante de uma geração que resolve tudo 
em um ‘click’?



LEGISLAÇÃO

Hoje temos uma legislação burocrática e 
ultrapassada, que além de não acompanhar a 
evolução da sociedade e do trânsito, não respeita as 
diferentes realidades regionais.

• A desregulação é o caminho?

• Ameaças ao setor em forma de projetos de lei:

Dep. General 
Peternelli (PSL/SP)

PL 3781/2019

Apresentado em 
27/06/2019

Dep. Coronel Tadeu 
(PSL/SP)

PL 4526/2019

Apresentado em 
15/08/2019

Sen. Kátia Abreu 
(PDT/TO)

PL 6485/2019

Apresentado em 
17/12/2019

Dep. Kim Kataguiri
(DEM/SP)

PL 4474/2020

Apresentado em 
04/09/2020



CONCLUSÃO

O Brasil vinha passando por uma evolução natural que foi 
acelerada pela pandemia de Covid-19. Uma transformação está 

acontecendo em todos os setores econômicos e o modelo atual do 
Negócio Autoescola não tem espaço no futuro.



SEMANA NACIONAL DE 
TRÂNSITO 2020
Celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. O Sindautoescola.SP desenvolveu a 
campanha digital “Autoescola Prepara Condutor Que...” para estimular as autoescolas a 
promoverem uma reflexão nas salas de aula e durante as aulas práticas sobre a necessidade de 
mudança do trânsito brasileiro.  

















www.sp.sindautoescola.org.br


