
equipamento, ele explica que 
hoje os CFCs pagam pelo 
software utilizado. “Há várias 
modalidades de contratos que 
os CFCs têm com as empresas 
que fornecem o simulador, 
alguns têm contrato por aula 

realizada, e esses eu acho que 
não estão tão preocupados, 
pois se diminuir a quantidade 
de aulas vão pagar proporcio-
nal ou se elas desaparecerem, 
não vai haver mais pagamen-
to. Mas outras têm contrato 

mensal fixo”, explica Fredy. 
Em Vera Cruz, o empresá-
rio conta que o contrato do 
CFC prevê o custo por aula e 
acrescenta que há dúvida na 
forma como isso vai passar a 
ser cobrado daqui para frente.
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Novas regras reduzem valor da CNH

“O simulador é muito útil”, diz Fredy Machado

Entre as mudanças, está o uso opcional do simulador para a formação de condutores

Em Até 90 diAs

tALiANA HiCkmANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Em 90 dias, quem procu-
rar os Centros de For-
mação de Condutores 

(CFCs), para tirar habilitação 
na categoria B, vai se depa-
rar com algumas mudanças. 
Dentre elas, anunciadas pelo 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran), no dia 13, está 
a não obrigatoriedade do uso 
de simuladores na formação 
dos motoristas. Mas não é isso 
que vai impactar de forma tão 
expressiva no bolso do futuro 
condutor. Isso porque o órgão 
anunciou a redução da quanti-
dade de horas-aula de direção 
(simulador e na rua), de 25 
para 20 horas. 

De acordo com Fredy Ma-
chado, proprietário de um 
CFC de Vera Cruz, essa redu-
ção de cinco horas-aula repre-
senta uma diferença de apro-
ximadamente R$ 300 no valor 
pago pelo candidato para tirar 
a habilitação. O cálculo é feito 
levando em conta que o valor 
da hora-aula prática é de R$ 
61,04 e do simulador, é R$ 
63,17. No entanto, Fredy ava-
lia que, apesar de se falar em 
diminuição no valor da car-
teira, não quer dizer que com 
20 aulas, um candidato esteja 
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pronto para realizar a prova 
prática. “Temos centenas de 
alunos que fazem mais aulas 
além das obrigatórias. E ape-
sar de ser determinada uma 
nova quantidade mínima, a 
tendência é que as pessoas 
continuem a fazer mais aulas”, 
explica.

simuLAdoR 
fACuLtAtivo
Segundo o Contran, o con-

dutor que optar por usar o 
simulador poderá fazer até 
cinco horas-aula no equi-
pamento. Sendo, portanto, 
obrigado a fazer pelo menos 
15 horas de aula prática. Para 
Fredy, esse aspecto ainda gera 
dúvidas. “Não sabemos, por 
exemplo, se o aluno optar 
por fazer aula no simulador, 
ele terá de realizar o total de 
cinco aulas, ou se vai poder 
fazer uma ou duas aulas no 
equipamento para pontos 
bem específicos que ele quer 
reforçar e completar o res-
tante da carga horária com a 
prática”, diz. Fredy esclarece, 
ainda, que sem a publicação 
da resolução pelo Contran, 
- que dá as providências das 
mudanças - ainda não se sabe 
o que será regra e o que será 
facultativo no uso dos simu-
ladores. 

imPACtos PARA o CfC
Sobre o risco de desativar o 

simulador no qual o CFC um 
dia investiu, Fredy é claro: 
“Faz parte do jogo. Estamos 
sujeitos a essas mudanças e 
não posso me revoltar agora, 
porque o simulador virou 
opcional”, avalia. Sobre o 
custo para manutenção do 

De acordo com Fredy, o 
simulador é um recurso muito 
útil no aprendizado, porque 
ele apresenta situações que 
as vezes o candidato não 
encontra nas aulas práticas 
de direção. “Pode ser que ele 
nunca enfrente chuva, mas 
no simulador ele aprende 
como ligar o limpador e sobre 
o comportamento do carro 
na pista molhada”, explica. 

Além disso, ele avalia que o 
equipamento ajuda o aluno a 
ter as primeiras noções sobre 
o veículo, como a forma de 
pisar nos pedais, de controlar 
o carro, de trocar as marchas 
e do peso da direção. Nathá-
lia Tais Junkherr, que passa 
pelo processo de habilitação, 
conta que o simulador foi 
importante. “Eu teria mais 
medo de dirigir se não tives-

se passado pelo simulador, 
apesar de achar ele diferente 
do carro”, revela. Leonardo 
Rosa, que tirou a habilitação 
em abril deste ano, faz uma 
boa avaliação do equipamen-
to. “No simulador passei por 
algumas situações, como a 
ultrapassagem, que não vivi 
nas ruas e isso foi legal. Mas 
se comparar ele com a prática, 
ainda há diferença”, diz.

Contran anunciou 
redução das aulas 
de 25 para 20 
horas, além da não 
obrigatoriedade do 
simulador de trânsito


