Nota à imprensa
A ANFASP – Associação Nacional de Fabricantes de Simuladores
Profissionais – vem a público expressar sua preocupação com o início da vigência a
partir de hoje da Resolução n. 778/19 do CONTRAN que altera o Processo de Formação
de Condutores e faculta o uso do simulador de autoescola, entre outras medidas, para
cumprir um objetivo macro de desburocratizar os processos para obtenção da CNH
(Carteira Nacional de Habilitação).
A entidade acredita que, em nome de supostos processos mais facilitados, a
população não possa ficar vulnerável nos aspectos que envolvem segurança, bemestar social e aumento dos índices de mortes no trânsito. Os simuladores profissionais
usados nos métodos de aplicação prática do conhecimento adquirido nas aulas teóricas
são

fundamentais

para

a

melhora

do

desempenho

real

do

motorista

e

consequentemente a redução dos índices de acidentalidade.
De acordo com Adão de Castro Júnior, Presidente da ANFASP, “o uso do
simulador veicular aumenta a segurança no trânsito porque o equipamento
treina o autocontrole e a segurança dos condutores em situações que simula a
realidade das ruas, estradas e rodovias, proporcionando ao aprendiz vivenciar
situações de conduzir um veículo automotor em condições adversas muito difíceis de
obter na prática, tais como: conduzir com chuva forte, neblina e aquaplanagem; realizar
ultrapassagens; conduzir em rodovia em trânsito intenso e praticar manobras para
evitar acidentes”. O equipamento permite, ainda, melhor fixação dos conteúdos
aprendidos no curso teórico, uma vez que os alunos são impactados com alertas a cada
infração e/ou erro cometido durante o trajeto e recebem relatórios de erros de conduta
ao final das aulas.
O simulador não é responsável por tornar mais lento ou mais caro o
processo de obtenção da CNH. Ao contrário disso, exatamente por possibilitar ao
aluno fazer aulas noturnas em qualquer horário do dia, treinando sua segurança sem se
expor aos riscos dessa prática nas vias públicas, a tecnologia acelera o processo de
obtenção do certificado.

Sobre a ANFASP
A ANFASP reúne companhias que têm a simulação da realidade como objetivo
principal de sua atuação, seja para formação, capacitação ou treinamento. O principal

foco é contribuir com o desenvolvimento do segmento no Brasil; propagando seus
benefícios, fortalecendo o conceito de simulação, que gera economia e eficiência na
aprendizagem; gerando benefícios econômicos e pedagógicos e garantindo os direitos
aos profissionais, clientes e beneficiados pelas empresas fabricantes de simuladores.
Hoje, a ANFASP concentra os quatro maiores fabricantes de simuladores
profissionais do Brasil que, juntos, já investiram em desenvolvimento e implantação
mais de R$ 400 milhões, possuem mais de 450 empregos gerados diretamente e cerca
de 500 indiretos. Os fabricantes de simuladores profissionais no Brasil geram folhas de
pagamento mensais na casa de R$ 2 milhões e, indiretamente, possuem fornecedores de
pequeno e médio porte.
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