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INTRODUÇÃO 
 
 
Educando com valores 
 
 
O trânsito é feito pelas pessoas. E, como nas outras atividades humanas, 
quatro princípios são importantes para o relacionamento e a convivência 
social no trânsito. 
 

1. O primeiro deles é a dignidade da pessoa humana, do qual derivam os 
Direitos Humanos, convívio social democrático, respeito mútuo, repúdio 
às discriminações de qualquer espécie e o principal deles a justiça. 

 
2. O segundo princípio é a igualdade de direitos, considerar as diferenças 

entre pessoas é garantir a igualdade, por sua vez, fundamenta a 
solidariedade. 

 
3. O terceiro é o da participação, que fundamenta a mobilização da 

sociedade para organizar-se em torno dos problemas de trânsito e de 
suas consequências. 

 
4. Finalmente, o princípio da co-responsabilidade pela vida social, que diz 

respeito à formação de atitudes e aprender a valorizar comportamentos 
necessários à segurança no trânsito, todos os cidadãos tem direito a 
mobilidade. 

 
Comportamentos expressam princípios e valores que a sociedade constrói, 
mudar comportamentos para uma vida coletiva com qualidade e respeito 
exige uma tomada de consciência das questões em jogo no convívio social, 
portanto na convivência no trânsito. É a escolha dos princípios e dos valores 
que irá levar a um trânsito mais humano, harmonioso, mais seguro e mais 
justo. 
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Desenvolvimento 
 
O transporte de pessoas é imprescindível para a vitalidade econômica, a 
justiça social, a qualidade de vida e a eficiência das cidades, transportando 
pessoas entre cidades para o seu lazer, para trabalhar, para cuidar de sua 
saúde, enfim para o seu desenvolvimento. 
 
Objetivo 
 
O objetivo do material é a prevenção de acidentes com veículos pertencentes 
à frota da empresa segurada com a Venas Seguros, possibilitando um 
convívio harmonioso entre as pessoas  transportadas  e a empresa segurada. 
 
Aplicação 
 
Este conteúdo aplica-se a todos os funcionários da empresa segurada, 
utilizados na operação. 
 
A Empresa 
 
Todos os sistemas e componentes do veículo se desgastam com o uso. O 
desgaste de um componente pode prejudicar o funcionamento de outros e 
comprometer a segurança. Isso pode ser evitado, observando a vida útil e a 
durabilidade definida pelos fabricantes para cada um dos componentes, 
dentro de certas condições de uso. Para manter o veículo em condições 
seguras, faça periodicamente a manutenção preventiva. Ela é fundamental 
para minimizar o risco de acidentes de trânsito. 
 
Respeite os prazos e as orientações do manual do proprietário. Uma 
manutenção feita em dia evita quebras, custos com consertos e, 
principalmente, acidentes. 
 
Manter uma rotina de treinamento e palestras para todos os funcionários 
envolvidos na operação. 
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O Condutor 
 
Acidente não acontece por acaso, por obra do destino, ou por azar. Por isso, 
é fundamental a capacitação dos motoristas para o comportamento seguro 
no trânsito, atendendo a diretriz da “preservação da vida, da saúde e do meio 
ambiente” da Política Nacional de Trânsito. 
 

1. É de responsabilidade do condutor do veículo informar à empresa 
segurada sempre que alguma situação ou condição o impeça de 
assumir a direção do veículo. 
  

2. É também sua responsabilidade manter sua documentação válida e 
sem restrições. 
 

3. Cabe ao Condutor do veículo, ao iniciar a utilização do mesmo, verificar 
as condições deste, não inicie sua viaje com o veículo avariado e/ou 
sem as condições adequadas. 
 

4. O condutor deverá comunicar a empresa qualquer ocorrência de 
incidente ou acidente, durante sua jornada de trabalho. 
 

5. Todos os veículos dispõem de equipamentos e sistemas importantes 
para evitar situações de perigo que possam levar a acidentes, como 
freios, suspensão, sistema de direção, iluminação, pneus e outros. 
Manter esses equipamentos em boas condições é importante para que 
eles cumpram suas funções, sempre comunique a empresa qualquer 
falha nestes equipamentos. 
 

6. O ato de dirigir exige conhecimento e habilidade e é muito importante 
para você, conhecer as regras de trânsito, a técnica de dirigir com 
segurança e saber como agir em situações de risco. Procure sempre 
revisar e aperfeiçoar seus conhecimentos sobre tudo isso. 
 

7. A sinalização é um sistema de comunicação para ajudar você a dirigir 
com segurança. As várias formas de sinalização mostram o que é 
permitido e o que é proibido fazer, advertem sobre perigos na via e 
também indicam direções a seguir e pontos de interesse. A sinalização 
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é projetada com base na engenharia e no comportamento humano, 
independentemente das habilidades individuais do condutor e do 
estado particular de conservação do veículo. Por essa razão, você deve 
respeitar sempre a sinalização e adequar o seu comportamento aos 
limites de seu veículo. 
 

Condução Segura 
 
Acidentes podem ser evitados, desde que determinadas atitudes sejam 
colocadas em prática diante das situações. 
 

1. Realizar rotinas de inspeção dos veículos e check-list, de acordo com 
programação, utilizando formulários próprios para esta tarefa. 
 

2. Manter os faróis acesos enquanto o veículo estiver em movimento, 
tanto nos períodos diurnos quanto noturnos. 
 

3. Sinalizar em todas as conversões, utilizando as luzes indicadoras de 
direção. 
 

4. A ultrapassagem é uma das manobras mais arriscadas, não tenha 
pressa. Aguarde uma condição permitida e segura para fazer a 
ultrapassagem. 
 

5. Mantenha uma distância segura do veículo a sua frente. Uma boa 
distância permite que você tenha tempo de reagir e acionar os freios 
diante de uma situação de emergência e haja tempo também para que 
o veículo, uma vez freado, pare antes de colidir. 
 

6. O melhor procedimento para uma direção segura em qualquer tipo de 
piso é mantermos uma velocidade adequada às condições desse piso. 
 

7. Orientar os passageiros para a utilização dos Cintos de Segurança 
devidamente afivelados e travados, enquanto o veículo estiver em 
movimento. 
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8. Mantenha sua atenção e concentração na forma de dirigir e no trânsito, 
o uso de telefones celulares, rádios e outros mecanismos diminuem sua 
atenção ao dirigir. 
 

Desgaste Físico 
 
A sua posição correta ao dirigir evita desgaste físico e contribui para evitar 
situações de perigo. Siga as orientações: 
 

1. Dirija com os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. 
 

2. Apoie bem o corpo no assento e no encosto do banco, o mais próximo 
possível de um ângulo de 90 graus. 

 
3. Segure o volante com as duas mãos, como os ponteiros do relógio na 

posição de 9 horas e 15 minutos. Assim você enxerga melhor o painel, 
acessa melhor os comandos do veículo. 

 
4. Procure manter os calcanhares apoiados no assoalho do veículo e evite 

apoiar os pés nos pedais, quando não os estiver usando. 
 

5. Utilize calçados que fiquem bem fixos aos seus pés, para que você 
possa acionar os pedais rapidamente e com segurança. 

 
6. Coloque o cinto de segurança, de maneira que ele se ajuste firmemente 

ao seu corpo. 
 

7. Fique em posição que permita enxergar bem as informações do painel 
e verifique sempre o funcionamento de sistemas importantes do 
veículo. 
 

As Responsabilidades 
 

As estatísticas de acidentes de trânsito no Brasil são alarmantes. O assunto é 
tratado pelas autoridades públicas como uma epidemia social, em razão da 
magnitude de suas consequências, da quantidade de pessoas vitimadas e 
dos custos financeiros decorrentes. 
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Diante desse cenário, governo, empresas de transporte, condutores em geral 
e pedestres precisam agir no sentido de evitar acidentes de trânsito. 
Enquanto a prática não se torna uma preocupação de todos, convivemos, 
infelizmente, com esse grave problema, que além de prejuízos financeiros e 
emocionais, gera também sérios conflitos entre os envolvidos. 

 
Buscando soluções para essas divergências, recorremos ao universo jurídico, 
regido por códigos, leis, jurisprudências e doutrinas que auxiliam as 
empresas de transporte e condutores a se precaver e evitar 
responsabilizações civis e penais. Sabemos que o Direito tem avançado no 
sentido de responsabilizar todos aqueles que deveriam ter cuidado para que 
acidentes de trânsito não ocorressem. A importância de atitudes conscientes 
no trânsito, a partir da ideia de que condutores, empresas e empresários 
podem ser responsabilizados civil e criminalmente pelos acidentes ocorridos. 

 
O acidente de trânsito é uma ocorrência cuja responsabilidade recai sobre o 
condutor, em tese o seu causador. A responsabilidade, neste caso, pode ter 
origens diversas, dentre elas: o desrespeito às regras de trânsito ou a falta de 
cuidado ou de atenção ao dirigir. 
 
No Direito (Lei), as responsabilidades são divididas em duas esferas: a Civil e 
a Penal. A responsabilidade civil – prevista no Código Civil – é aquela na qual 
o culpado é obrigado a indenizar financeiramente qualquer vítima de acidente 
por ele provocado, quer seja por danos materiais, quer seja por danos morais 
(que serão analisados posteriormente). 
 
A responsabilidade penal é definida a partir da violação do Código Penal ou 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como, por exemplo, dirigir 
alcoolizado, excesso de velocidade e muitas outras. No caso, o infrator 
cometeu um delito e será responsabilizado pelo ato e estará sujeito a penas 
como multa, detenção e restrição de direitos (como a perda do direito de 
dirigir por determinado período). 

 
Para um trânsito melhor e mais seguro. Faça a sua parte. 

 
 


