


Ocupa o 5º lugar 
entre os países 
recordistas em 
acidentes de trânsito
Fica atrás apenas 
da Índia, China, 
EUA e Rússia

Acidentes no Brasil 
acarretam prejuízo 
anual de R$ 56 bilhões

Daria para construir 
28 mil escolas ou
1.800 hospitais

Fonte: Organização Mundial da Saúde



Técnicas de direção segura e 
práticas para prevenir acidentes 
são responsabilidade de todos

DIREÇÃO DEFENSIVA

PASSIVA ATIVA

Manutenção
preventiva do carro

Equipamentos de 
segurança (cinto, airbag, 
cadeirinha de bebê etc.)

Técnicas 
(primeiros socorros)

Direção

Comportamento

Equipamentos 
(pisca-alerta, triângulo)



Aumenta a segurança

Reduz riscos de 
avarias e quebras 
repentinas

Reduz 
número de 
acidentes

Gera economia

É fundamental 
respeitar prazos de 
manutenção periódica

Clientes que alugam carros 
por períodos prolongados 
devem agendar a revisão 
com a Localiza Hertz a 
cada 10.000 km 

Contate a 
Assistência a Clientes:
0800 979 2020



Conferir níveis
de óleo e fazer as 

trocas necessárias

Verificar a água 
do radiador 

(com o motor frio)

Manter a direção 
alinhada

Manter os freios 
em dia 

Avalie os pneus:
mantenha-os 

calibrados e veja se 
estão desgastados 

(carecas)



Cinto de segurança
Reduz probabilidade de morte:

50% no banco dianteiro
25% no banco traseiro

Airbag

Encosto de cabeça

Freios

Luzes e faróis

Para-choques

Cadeirinhas
para crianças
Reduz probabilidade
de morte e traumatismo:
90% em bebês
70% em crianças de 4 a 10 anos



4%
são devido a

falha mecânica

6%
por má 

conservação
das vias

90%
dos acidentes
são gerados
por falha humana

Falta de atenção/concentração

Excesso de velocidade

Dirigir sob o efeito de álcool/drogas 

Desrespeito à sinalização 

Ultrapassagens indevidas 

Sono



A concentração é crucial 
para tomar decisões 
rápidas e evitar acidentes

Estresse ou emocional abalado

Falar ao celular

Assistir TV dentro do veículo

Adereços no vidro que 
atrapalhem a visão

Álcool, drogas e medicamentos

Dois copos de cerveja aumentam o 
tempo de reação para 2 segundos

Ficar sem dormir



Dirigir com sono é 
tão perigoso quanto 
dirigir alcoolizado

Cafeína não é solução

Pare num lugar 
seguro e descanse

Para evitar
o sono

Dirija descansado

Faça pausas, alongue-se
e beba líquidos

Mantenha o veículo bem 
ventilado e evite o calor

Consuma alimentos leves, 
facilitando a digestão

Evite músicas relaxantes



Postura correta ao dirigir

Assento Encosto Pernas

Volante Mãos Espelhos

Cabeça Braços Cinto de
segurança



Postura incorreta/vícios

Dirigir com o pé apoiado na embreagem

Dirigir com a mão apoiada no câmbio

Dirigir em ponto morto

Dirigir com o braço na janela

Consequência

Provoca desgaste prematuro,
reduzindo em 50% a vida útil

Diminui a vida útil das engrenagens
Dificulta a reação em caso de emergência

Sobrecarrega o sistema de freios,
já que não há freio motor para auxiliá-lo

Dificulta a rapidez em manobra 
emergencial, por não estar com
as duas mãos no volante



Quanto maior a velocidade...

Distância mínima para parar um veículo 

com base no tempo de reação e velocidade

Velocidade
(km/h)

Tempo de reação 
normal (0.75 segs.)

Distância (m)

Tempo de reação 
retardado (2 segs.)

Distância (m)

50

90

100

110

120

10

19

21

23

25

28

50

56

61

67

Por exemplo, 
se beber 
2 copos 
de cerveja

O excesso de velocidade 

é responsável por 22% 

dos acidentes fatais

Maior é a distância para 

conseguir parar o veículo

Maior o risco de morte 

em caso de acidente



Ultrapassagens e 
desobediência às
regras de sinalização 
respondem por 20% dos 
acidentes envolvendo 
alguma fatalidade

Para uma 
condição segura

Proteja o menor
(o mais frágil)

Dê a preferência

Dê seta. É ela que
sinaliza sua intenção

Respeite as regras e 
sinalizações de trânsito

Verifique se há condições 
de ultrapassagem



Excesso de luz, chuva, 
neblina, inundações, 
granizo e aquaplanagem 
são condições adversas 
que impactam numa 
condução segura

O que fazer?

Piscar os faróis para se 
comunicar com o motorista

Redobrar a atenção 

Reduzir a velocidade

Parar em locais seguros, 
evitando acidentes





Avarias e
acidentes

Garanta que tem sempre 
triângulo de sinalização,

estepe e macaco

Ligue o pisca-alerta e sinalize
o local com o triângulo para 

evitar novos acidentes

Acione o seu seguro e/ou 
chame um profissional

Fazer boletim de ocorrência

Contate a Assistência a Clientes
da Localiza Hertz para orientações
(0800 979 2020)

Em caso de
acidente grave

Chame imediatamente 
um médico e/ou serviço 
especializado

Não remova ninguém,
a não ser que haja risco 
de incêndio

Mantenha a calma e 
inspire confiança





Além de gerar custo, o 
recebimento de multas pode 
impactar negativamente a 
imagem da sua empresa

Avançar o sinal vermelho
7 pontos na carteira
Multa de R$ 293,47

Estacionar em local proibido
4 pontos na carteira
Multa de R$ 130,16

Dirigir com carteira vencida
7 pontos na carteira
Multa de R$ 293,47

E se eu for multado?
O que acontece?

A Localiza Hertz repassa
as multas aos clientes 
responsáveis pelas infrações





Regulamenta todos os aspectos 
relacionados à utilização dos veículos

Parametriza as ações e suas 
possíveis consequências

Identifica todos os envolvidos, 
delimitando as responsabilidades

Facilita os processos de gestão

Evita problemas judiciais para a empresa

Reduz custos, maximiza o uso do 
tempo e agrega segurança à operação



https://www.youtube.com/watch?v=g2kGnizALdw&list=PLmzFWatKo6jFeFmxqvnDLWgW3TjXUeFP1&index=13&t=0s


Obrigado!


