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O PROCESSO DE APERFEIÇOAMENTO 
DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE 
CONDUTORES

INTRODUÇÃO

A busca por melhores condições de vida 

influencia e motiva a sociedade desde os 

nossos ancestrais. 

Atualmente,  essa força de motivação age de 

uma forma ampla, tornando os padrões do 

consumidor cada vez mais altos e mais 

exigentes. Isso incentiva as empresas a 

renovarem suas formas de atuação mais 

produtiva em busca de resultados mais 

competitivos com a melhor qualidade. E não 

seria diferente no setor de Centros de 

Formação de Condutores (CFC). 

Por isso, é de vital importância levantar a  

questão da QUALIDADE dos serviços 

prestados e, sobretudo, do nível de 

consciência dos colaboradores da empresa. 

Atualmente, nessa arena mundial dos 

negócios, um produto ou serviço que era 

muito bom ontem dificilmente se mantém 

bom hoje e amanhã será inadequado. 

Há alguns anos atrás, dizer que os carros 

tinham ar condicionado e direção hidráulica 

eram grandes diferenciais. Hoje, são itens 

quase que obrigatórios em um CFC. Se 

quisermos nos manter nos negócios, 

precisamos nos aperfeiçoar. 

E esse aperfeiçoamento não é para ser 

realizado apenas pelo proprietário. Todos 

(colaboradores e gestores) devem entender 

que a empresa depende deles na mesma 

proporção que eles dependem dela. 

POR QUE APERFEIÇOAR?
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No mercado atual o consumidor se sente 

como um REI. E a cada dia que passa, 

ele busca mais VALOR. Valor é a palavra 

chave, que significa qualidade e 

confiabilidade a preços razoáveis. 

Dentro de um mercado competitivo é 

extremamente importante que cada 

colaborador da autoescola (instrutor, 

recepcionista, diretor, gerente), entenda a importância do consumidor/aluno. 

Os alunos: 

- Não dependem de nós para tirar a carteira. Eles precisam de um CFC, não 

necessariamente o SEU CFC. No entanto, você depende exclusivamente deles; 

- Não significam uma interrupção no nosso trabalho. São o propósito do nosso trabalho; 

- Fazem-nos um favor quando vêm até nós. Não fazemos favor algum em servi-los; 

- Fazem parte de nosso trabalho; 

- Não são números estatísticos. São seres humanos de carne e osso com sentimentos e 

emoções como nós mesmos; 

- São pessoas que nos procuram para que satisfaçamos suas necessidades e desejos. 

Devemos satisfazê-las como parte de nossas obrigações; 

- Merecem o tratamento mais atencioso e cortês que lhes pudermos oferecer; 

- São o sangue do nosso negócio. Sem eles, teríamos que fechar nossas portas. 

Nunca se esqueçam disso! 

Não ter alunos significa não ter negócios. Não ter negócios significa não ter emprego. 

Muitas vezes, os alunos se afastam das empresas não pelo preço, ou pela crise, mas por 

apatia, falta de atenção e total descortesia daqueles que deveriam lhe dar a devida 

atenção. 

Fique atento (a)!

O CONSUMIDOR É REI 
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Faça uma reflexão. Sua empresa tem 

cometido muitos erros? Exemplos: Taxas 

emitidas e pagas erroneamente, 

informações incorretas para os alunos, 

desperdício de material, combustível, etc?  

Não seria a hora de você e sua equipe parar 

de aceitar um desempenho medíocre como 

aceitável? Thomas Watson, presidente da 

IBM disse: “É melhor almejar a perfeição e 

perdê-la que almejar a imperfeição e ir de 

encontro a ela.” 

E, uma das melhores formas de aumentar a 

produtividade e melhorar a qualidade é 

através do aperfeiçoamento de tudo aquilo 

o que fazemos, eliminando o desperdício e 

fornecendo aos nossos alunos serviços que 

serão reconhecidos. 

Muitas pessoas sabem da  importância da 

excelência, mas a grande maioria não faz 

absolutamente nada para aperfeiçoar. 

Acreditam que já são suficientemente bons. 

E, na maioria das vezes convivem 

diariamente com as frases do tipo: "Ninguém 

erra propositalmente". "Não se pode acertar o 

tempo todo". E "Errar é humano, perdoar é 

divino".  Se isso fosse verdade, iríamos ter 

muitos administradores celestiais. 

Podemos fazer um trabalho sem erros. A 

única questão é: por quanto tempo? 

Executar uma função sem erros por 30 

segundos é fácil, por uma hora é mais difícil, 

por uma semana pode ser impossível.  

Mas se ao menos tentarmos, corremos o 

risco de conseguir.  A grande sacada é 

ESTABELECER OBJETIVOS para ir

aumentando aos poucos os nossos 

períodos de desempenho satisfatórios. 

A forma mais fácil de se obter um 

desempenho sem erros é criando 

procedimentos para os serviços que são 

executados diariamente. No entanto, mais 

importante que criar procedimentos, é 

segui-los  passo a passo e conferir antes de 

entregá-lo ao cliente final. Dessa forma, 

poderemos dizer que um desempenho 

sem erro ou com um número insignificante 

de erros é possível. 

O processo de aperfeiçoamento não é um 

programa, uma vez que programas têm um 

tempo limitado. Como o próprio nome já 

diz, ele é um processo. Um compromisso 

contínuo e incessante. É um novo modo de 

pensar sobre todas as atividades da 

autoescola. 

O Processo de Aperfeiçoamento não deve 

ser imposto. Ele não acontecerá da noite 

para o dia e não será com cartazes 

espalhados pela empresa que você 

conseguirá atingir os objetivos. 

A estratégia está em colocar o 

aperfeiçoamento em tudo que se faz, 

pensa e age. É pensar que todas as tarefas 

realizadas podem ser executadas de forma 

melhor. 

BASTANTE BOM, NÃO É SUFICIENTEMENTE BOM 
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1- Compromisso da cúpula administrativa 

(proprietários, diretores Geral e Ensino) 

A empresa assume a personalidade da 

cúpula administrativa. Sem a certeza da 

diretoria de que a autoescola tem a 

capacidade de fazer melhor do que tem 

feito, não existe razão para se iniciar o 

processo de aperfeiçoamento.  

O Processo de Aperfeiçoamento começa a 

partir do momento em que você ou vocês 

irão apresentá-lo à equipe da autoescola.   

Como fazer isso: 

Faça uma reunião de uma hora com a 

equipe. Apresente o Processo de 

Aperfeiçoamento e diga que colocarão em 

prática logo em seguida.   

2- Ouça o que os alunos tem a dizer 

Para iniciar o processo, a equipe precisa 

trabalhar com os clientes para ter certeza 

de que suas necessidades são 

compreendidas pela autoescola. A partir 

do momento em que você ouve os seus  

alunos, você poderá detectar as falhas e 

melhorar naquele setor mais criticado. 

Crie uma Pesquisa de Opinião 

É importante pesquisar todos os setores da 

empresa. Recepção, legislação, direção, 

Atualização, Gerencia, ambientes, etc. 

Você pode criar uma pesquisa para cada 

setor. Pergunte aos clientes como foram 

atendidos, se atendeu suas expectativas, 

quais são as suas sugestões, etc. 

O mais importante é sabermos que as 

criticas sempre são bem vindas e tem o 

intuito de aprimorar. Quando alguém nos 

critica, está nos dando a chance de 

mostrá-lo que somos capazes de mudar.  

6 ATIVIDADES BÁSICAS 

“Na jornada rumo à excelência percorre-se

uma estrada sem fim... Algumas pessoas,

por não verem um fim para sua estrada,

nunca dão o primeiro passo. Outras

aceitam o desafio de um novo dia e

continuam pela estrada, sempre

melhorando e olhando para frente, à

procura do desafio do outro dia. Essas são

pessoas que irão fazer verdadeiras

contribuições para  a humanidade. Estas

são as pessoas que dizem: Bastante bom

não é suficientemente bom. Posso fazer

melhor.”Harrington, H. J. 
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e tente adaptá-las da melhor forma para 

que sejam implementadas. Claro, que 

nem sempre uma ideia maravilhosa é 

possível de se fazer, seja pela questão 

financeira, estrutural ou qualquer outro 

motivo. Mas são as ideias inovadoras que 

nos fazem pensar em como podemos ser 

melhores e sair da zona de conforto. E 

assim, ao adaptar uma ideia para a sua 

realidade, você estará indo em direção 

ao melhor.

4- Crie procedimentos internos 

Toda atividade repetitiva é um processo 

incluindo atividades tais como contas a 

pagar e serviços de informação, e podem 

ser controladas usando as mesmas 

técnicas. 

Quando criamos um procedimento que é 

o melhor, as chances de erro são 

menores ou quase zero se seguirmos 

esse procedimento.  Assim, evitamos os 

erros ao invés de corrigi-los. Exemplos: 

Controle de matrículas, exames, 

vencimentos de processos de 

habilitação. Controle de materiais como 

apostilas, recursos didáticos. 

Providencie uma caixa na recepção para 

que os alunos coloquem suas sugestões 

sem que ninguém fique analisando suas 

opiniões. Seja discreto ao ler as sugestões 

dos alunos. Não fique contando para 

todos o que os alunos pensam. 

Após detectar as falhas e analisar as 

sugestões, estabeleça uma ordem de 

prioridade para elas serem executadas. 

Lembrando-se sempre que se o cliente 

disser que está bom, devemos pensar que 

podemos ser melhores ainda. 

3- Envolvimento individual 

Desenvolva um sistema que dê a todos os 

colaboradores meios através dos quais 

possam contribuir para o Processo de 

Aperfeiçoamento. Eles devem estar 

envolvidos, dando sugestões para o 

crescimento da empresa. 

Anote e arquive todas as sugestões e crie 

uma ordem de prioridade para colocá-las 

em prática.  Quando não for possível 

colocá-las em prática, explique os porquês  
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6- Crie um Sistema de Reconhecimento 

Avalie os primeiros resultados e reconheça 

os colaboradores que estiverem 

contribuindo para que o Processo de 

Aperfeiçoamento aconteça. Reconheça os 

desempenhos extraordinários dos seus 

colaboradores. Vale a pena! 

                                    Lembre-se: 

Uma empresa organizada é aquela que 

tem controle de todos os procedimentos 

internos. 

Se você não utiliza nenhum tipo de 

controle, aconselho você a começar. O 

mercado está cada dia mais exigente e 

cada aluno representa muito nesse 

mercado. 

Proponha à sua equipe oferecer a seus 

alunos serviços competitivos, perfeitos, 

dentro do prazo e que estejam de acordo 

ou, de preferência que excedam as 

expectativas desses mesmos alunos. 

Sucesso sempre! 

Roberta Torres 

#naopare 

5- Planos de qualidade a curto e a 

longo prazo 

Cada empresa precisa desenvolver uma 

estratégia de qualidade a curto e a longo 

prazo. O que seria o CFC ideal para você, 

seus clientes e seus colaboradores? E 

porque não almejar isso? Porque não ir 

ao encontro do CFC ideal? A busca pelo 

CFC ideal pode delinear os objetivos a 

longo prazo.  

E os objetivos a curto prazo, serão 

definidos pelas pesquisas de opinião que 

serão feitas com os colaboradores e 

pelas necessidades dos alunos. 

Porém, é importante, muito importante 

que você escreva. Registre as metas e 

objetivos estabelecendo prazos e ações 

necessárias para alcançá-los. 
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"Não importa o quão rápido você anda, mas 

a força de vontade para nunca parar". 

 

 

Confúcio 




