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Olá Empresário (a), Diretor de Ensino, Diretor Geral
ou Gerente de uma autoescola,

Conheça o Programa Coaching Pedagógico para
CFCs e se prepare para um mundo de organização,
autoconhecimento e novas conquistas!



Você sabe o que é o COACHING?

A palavra coaching na língua inglesa (Coach) foi utilizada pela primeira vez na

cidade localizada no condado de Komárom-Esztergom na Hungria, para

designar as coaches de quatro rodas que levavam as pessoas aos diversos

campos geográficos. Como metáfora, o Coach era a forma como se chamava o

tutor que conduzia outras pessoas pelos diversos campos do conhecimento.

Por volta de 1830, o termo Coach passa a ser utilizado na Universidade de

Oxford como gíria de “tutor particular”, aquele que “carrega”, “conduz” e

“prepara” os estudantes para seus exames. Sendo assim, o

termo coaching refere-se ao processo em si, o Coach é aquele que conduz, e o

Coachee a pessoa conduzida na direção do objetivo que deseja alcançar.



E o que é o Coaching Pedagógico para 
CFC (Autoescola)?

Trata-se de um Treinamento que envolve o Coach (profissional que

aplica e acompanha o processo) e o Coachee (proprietário, diretor ou

gerente do CFC) rumo às suas metas, sonhos e objetivos. O foco

principal do Treinamento Coaching Pedagógico para CFC é trabalhar as

questões pedagógicas e administrativas, o aperfeiçoamento de todos

profissionais que atuam no CFC, o planejamento de ações

administrativas e as ações educativas através de acompanhamento de

todo o processo pedagógico e administrativo dentro de um CFC

(autoescola ).



Neste Treinamento o (a) empresário (a), diretor (a) ou gerente terão a oportunidade de

aperfeiçoar a área pedagógica e administrativa do CFC, além de contar com uma

profissional altamente capacitada para auxiliar no desenvolvimento e planejamento das

ações educacionais e estratégias para a melhoria de todos os setores (teórico, pré-prático,

prático, recepção, diretoria e gerência).



UMA MUDANÇA RADICAL



AULAS 100% ON LINE
Acompanhamento pela Ferramenta Presencial Conectado em Parceria com a Posgraduar
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Diagnóstico, Levantamento de dados, 
estabelecimento de metas

Recepção/Ferramentas de 
Acompanhamento

Motivação, Qualidade, 
Marketing e Endomarketing

Curso Teórico e 
Acompanhamento dos 
alunos

Simulador, Prática e 
Acompanhamento dos 
alunos

Diretoria Geral, Avaliação 
dos resultados e feedback



Roberta Torres

• CEO da Setes Consultoria e Treinamento.

• Mestre em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência pela faculdade de medicina da

UFMG;

• Pós-graduada em Gestão, Segurança e Educação no Trânsito pela UCAM.

• Observadora Certificada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

• Apoio de pesquisa e revisão técnica dos conteúdos pedagógicos para a “Nova Formação

dos Condutores no Brasil” – ONSV e Câmara Temática de Educação e Habilitação do

CONTRAN.

• Coordenadora de pesquisa, desenvolvimento de conteúdo e revisão técnica do Projeto

“Capacitação com prática de direção simulada para motoristas de ônibus, caminhões e

carretas” – SEST/SENAT.

• Autora do livro Campanhas Educativas de Trânsito: uma metodologia de classificação;

Coleção A Escola e o Trânsito (10 livros); Material didático para o Curso Técnico em Trânsito

do PRONATEC - Governo Federal, Capítulos de livros e Artigos sobre segurança no trânsito e

formação de condutores.

• Diretora de Ensino no CFC Belvedere.



Eventos organizados - 2013



Eventos organizados - 2014



Eventos organizados - 2015



Turmas Presenciais – 2010/2018

MACEIÓ/AL
GOV. VALADARES/MG

BELO HORIZONTE/MG

POMPÉU/MG

POUSO ALEGRE/MG RIO DE JANEIRO/RJ UBERLÂNDIA/MG

VITÓRIA/ES POÇO FUNDO/MG



Na Mídia



NEM TODO MUNDO PERCEBE QUE PRECISA DE AJUDA...



BENEFÍCIOS DIRETOS



Equipe mais alinhada com a Proposta 
de Valor do CFC



Treinamento 
para
atendimento 
e vendas



Acompanhamento 
dos indicadores 
pedagógicos e 

administrativos 
(índice de aprovação, 

marcações de 
exames, desempenho 
dos alunos, veículos e 

instrutores).



Metodologia de 
ensino 

estruturada, e 
aplicada na pré-

prática 
(simulador).



Metodologia de 
ensino 

estruturada, e 
aplicada na 

prática de 
direção.



Treinamento dos Diretores 
(Ensino e Geral).



BENEFÍCIOS INDIRETOS



Melhoria do



AUMENTO DO FATURAMENTO



MELHORIA NO ÍNDICE DE APROVAÇÃO



PARCEIROS E CLIENTES





#tamojunto
#nãopare

OBRIGADA!
Roberta Torres



roberta.transito@gmail.com

(31) 99112-4764

robertatorresl

@robertatorresl

facebook.com/roberta.torreslima
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@cpautoescolas




