SEGURANÇA VIÁRIA
NO TRABALHO
Uma responsabilidade de todos

QUEM SOMOS
A FUNDACIÓN MAPFRE, instituição criada em 1975 pela MAPFRE,
desenvolve atividades de interesse geral na Espanha e em outros países da
Europa e América Latina com o objetivo de contribuir para o bem-estar da
sociedade e dos cidadãos através da:
• Promoção da segurança das pessoas e de seus patrimônios, com especial
atenção à segurança viária, à prevenção e à saúde
• Melhora da Qualidade de Vida das pessoas
• Divulgação da Cultura, das Artes e das Letras
• Formação e pesquisa em assuntos relacionados com o Seguro e a
Previdência Social
• Melhora das condições econômicas, sociais e culturais das pessoas e
setores menos favorecidos da sociedade

NOSSA POLÍTICA
Nossos projetos baseiam-se nos planos estratégicos:
• da União Europeia

• da Organização Mundial da Saúde
• de todos os países onde estamos presentes

Conscientização, Sensibilização e Educação da Sociedade
Desenvolvimento de ações para os diferentes grupos de risco
Compromisso Nacional e Internacional

OBJETIVOS E METAS
• Colaborar ativamente para a redução dos acidentes de trânsito, apoiar
projetos que envolvam essa finalidade e conscientizar a sociedade sobre este
problema
• Contribuir para que a formação, a educação em Segurança Viária e a
responsabilidade ao dirigir se tornem assuntos de interesse público
• Liderar os projetos em nível internacional, adaptando para o âmbito
nacional às atividades a serem desenvolvidas
• Conscientizar sobre a Segurança Viária e reduzir os acidentes de trânsito
“in itinere” e durante o trabalho
• Promover formas de deslocamentos mais seguras e sustentáveis
• Reforçar a cultura da Segurança Viária dentro da empresa

POR QUE DEVO ME PREOCUPAR COM A SEGURANÇA
VIÁRIA NO TRABALHO?
1 em cada 3 acidentes de trabalho fatais ocorre no trânsito

1 em cada 10 mortes em acidente de trânsito é um acidente durante o trajeto
de trabalho (incluindo os deslocamentos in itinere)

POR QUE DEVO ME PREOCUPAR COM A SEGURANÇA
VIÁRIA NO TRABALHO?
• Porque quase todos, ou todos, os acidentes podem ser prevenidos e,
portanto, evitados
• Porque é possível implantar medidas de Segurança Viária que nos
aproximem da “meta zero”

• Zero acidentes de trabalho, zero afastamentos, zero problemas
• O programa Meta Zero é uma ferramenta de trabalho que, gastando
pouco tempo, consegue reduzir os acidentes de trabalho e,
principalmente, detectar e corrigir situações de risco

TAXAS DE SINISTRO

No Mundo:
• 1.300.000 mortes/ano
• 50.000.000 feridos/ano

FATORES ENVOLVIDOS NOS SINISTROS

1.

Fator humano

2.

Fator veículo

3.

Fator via

4.

Organização

FATOR HUMANO
Fatores que influenciam o ato
de dirigir

Medidas

Distrações:

-

Utilizar telefone celular e
navegadores
Distrações ao volante
Fumar

Informações constantes para
os condutores

-

Recomendações de rotas
seguras

Condições físicas e psíquicas:

-

Incluir na formação dos
funcionários como atuar em
condições adversas

-

-

Fadiga
Sono
Fatores psicológicos
Drogas e Álcool
Medicamentos
Estresse
Velocidade
Não uso de sistemas de retenção
infantil (SRI) e cinto de segurança

FATOR VEÍCULO
Principais Fatores

Medidas

-

Documentação do veículo

-

-

Revisão do veículo

Recomendações e informação
ao usuário sobre a
documentação adequada

-

Elementos de segurança ativa
e passiva

-

Revisões periódicas do estado
do veículo

-

Dispositivos de retenção
Infantil

-

Manutenção adequada do
veículo: pneus, suspensão,
freios, etc

-

Informação acerca do
funcionamento e uso dos
sistemas de segurança

FATOR VIA
Fatores a serem considerados

Medidas

-

Condições gerais da via
(pavimento, sinalização, etc.)

-

Realização de cursos
destinados à formação e
conscientização

-

Tipos de Via
-

Serviços médicos que
assessorem e orientem os
funcionários

-

Informação sobre o trânsito e
planejamento de rotas

-

Adequação das rotas às
condições climáticas e ao
trânsito

-

Condições climáticas

-

Congestionamento e composição
do trânsito

ORGANIZAÇÃO
Principais Fatores

Medidas
-

Estabelecer políticas adequadas de
prevenção dos fatores de risco
envolvidos

Organização dos deslocamentos
dos funcionários

-

Serviço de Prevenção de Acidentes
incluindo os acidentes viários

-

Manutenção da frota de veículos.

-

-

Formação e conscientização

Serviço de manutenção dos
veículos

-

Estratégias de prevenção

-

Cursos contínuos de formação e
conscientização

-

Investigação

-

Estratégias de organização: rotas
lógicas, informação sobre obras,
etc

-

Investigação dos acidentes

-

Política de segurança viária da
empresa

-

ESSAS MEDIDAS REALMENTE FUNCIONAM?

Sim. As empresas que decidem agir, desenvolvendo e implantando um
plano de mobilidade segura, conseguem reduzir, de maneira notável, os
acidentes de trânsito no trabalho. A longo prazo, essas reduções ainda
podem ser maiores
Entre 2007 e 2010, a TNT UK & Ireland reduziu sua taxa de acidentes em
20%
A British Telecom, graças à sua cultura de direção segura, também foi capaz
de reduzir em 47% a sua taxa de sinistros por veículo durante o período
2001/2011

Na Nestlé, as despesas não seguradas associadas às colisões anuais de
toda a sua frota europeia poderiam ser cobertas incrementando suas vendas
em 235 milhões de chocolates Kit Kats! (dado de 2006)

QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA OS MEUS
FUNCIONÁRIOS?
• O primeiro, e mais importante, é uma redução do seu risco de acidentes e
lesões (especialmente lesões graves)
• Melhor atitude e compromisso com seu trabalho e sua empresa (ninguém
gosta de trabalhar em uma empresa perigosa)

• Formação em um ambiente do qual participa diariamente, já que todos nós,
em algum momento, somos usuários da via
• Melhora do clima e motivação no trabalho

• Aumento da segurança viária também “fora do trabalho”
• Obter informação sobre diferentes formas de mobilidade, seguras e
sustentáveis

QUAIS OS BENEFÍCIOS PARA A MINHA EMPRESA?
• Redução das perdas decorrentes dos acidentes
• Diminuição das horas de trabalho perdidas

• Redução nos custos operacionais das frotas
• Uso mais efetivo dos veículos
• Melhoria da cultura geral de segurança
• Reforço da reputação da empresa

QUAL É O PAPEL DA FUNDACIÓN MAPFRE?

www.segurancaviarianaempresa.com

A FUNDACIÓN MAPFRE coloca à disposição da empresa esta ferramenta para que
ela mesma administre a mobilidade de seus funcionários, podendo oferecer
formação a seus funcionários através dos diferentes cursos sobre fatores de
risco

POR QUE A FUNDACIÓN MAPFRE?

Porque já passaram pelo programa mais de 350 empresas, 17.000 funcionários
e 60.000 módulos de formação (dados somente dos anos 2012 e 2013)
Porque a missão da Área de Prevenção e Segurança Viária da FUNDACIÓN
MAPFRE tem como objetivo principal reduzir os acidentes de trânsito TAMBÉM
NO ENTORNO DO TRABALHO

PROGRAMA DE
FORMAÇÃO
Segurança Viária para
funcionários

CURSOS
12 cursos on-line sobre Segurança Viária. Gratuitos. Organizados em 2 grupos
Fatores Comuns (4 cursos) – para qualquer funcionário
F. Humano

F. Via

F. Veículo

Pedestres

Profissionais (8 cursos) – para aqueles que, em algum momento, utilizam a via como
ferramenta de trabalho
Veículos
adaptados

Condutor
Comercial

Condutor
ônibus

Trabalhador
motociclista

Trabalhador da
construção

Transporte
rodoviário

Limpeza
das Vias

Pedestres

Processo de implantação

FATORES COMUNS

FATOR HUMANO
Explica a importância de manter a atenção no volante e os elementos que
podem interferir na direção e provocar acidentes de trânsito dentro de seu
entorno de trabalho. O curso aborda temas como:

▌ Fadiga
▌ Sono
▌ Fatores Psicológicos
▌ Drogas e álcool

▌ Medicamentos
▌ Distrações
Voltar

FATORES COMUNS

FATOR VIA
Este curso destina-se a explicar o conteúdo relacionado com a circulação,
sinalização vertical e horizontal, semáforos, agentes e normas estabelecidas. O
curso aborda temas como:

▌ Cruzamentos sinalizados e com preferência
▌ Sinalização “Dê a preferência”, rotatórias, cruzamentos
▌ Paradas, estacionamentos
▌ Condições climáticas

Voltar

FATORES COMUNS

FATOR VEÍCULO
Baseia-se no conhecimento dos requisitos, documentação e peças de reposição
que todo condutor de veículo deve levar consigo e como deve agir em caso de
acidente para melhorar a segurança no trânsito e solucionar os problemas com
facilidade. O curso aborda temas como:

▌ Documentação em vigor
▌ Cuidados dos pneus, luzes
▌ Cinto de segurança, uso do capacete

▌ Manutenção do veículo
▌ Dispositivos de retenção infantil
Voltar

FATORES COMUNS

PEDESTRES
Os trabalhadores podem ir caminhando até seu local de trabalho ou combinar o
uso de um transporte motorizado com caminhada. Por esta razão, este curso
explica, em termos gerais, quais as situações mais adequadas como pedestre

Voltar

PROFISSIONAIS

CONDUTOR DE VEÍCULOS ADAPTADOS
Este curso destina-se àquelas empresas que circulam com veículos adaptados,
são profissionais do transporte, transportam doentes, deficientes, idosos, etc. O
curso explica o que deve ser evitado e como conseguir uma atenção ótima na
hora de dirigir, assim como os elementos que podem interferir no ato de dirigir e
provocar acidentes de trânsito dentro de seu entorno de trabalho. O curso aborda
temas como:

▌ Alimentação
▌ Distrações

▌ Manobras
▌ Direção Defensiva
Voltar

PROFISSIONAIS

CONDUTOR COMERCIAL
Este curso destina-se a pessoas em cuja atividade comercial o veículo é utilizado
como ferramenta de trabalho. O curso baseia-se nos itens de prevenção e como
se antecipar aos acidentes, utilizando todos os meios necessários para evitá-los

▌ Alimentação
▌ Distrações
▌ Carga
▌ Direção Defensiva

Voltar

PROFISSIONAIS

CONDUTOR DE ÔNIBUS
Este curso destina-se àquelas pessoas que trabalham com ônibus e transportam
muitos passageiros. O curso oferece orientações sobre quais devem ser os
hábitos do condutor e o comportamento dos passageiros a fim de evitar
acidentes. O curso aborda temas como:

▌ Hábitos Alimentares
▌ Atenção e Distrações
▌ Manobras Habituáis
▌ Direção Defensiva

Voltar

PROFISSIONAIS

TRABALHADOR MOTOCICLISTA
Este curso destina-se àquelas pessoas que utilizam a motocicleta como
ferramenta de trabalho. O elemento mais importante na segurança do motociclista
é o fator humano, o próprio condutor. O curso baseia-se na conscientização da
capacidade de dominar o veículo e quando, devido às circunstancias pessoais.
Os temas abordados neste curso são:

▌ Hábitos Alimentares
▌ Atenção e Distrações
▌ Carga
▌ Direção Defensiva

Voltar

PROFISSIONAIS

TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO
Este curso explica o uso correto das vias internas e externas, bem como a
importância da sinalização nas referidas vias e nos trajetos “in itinere”

▌ Trânsito nas Vias Internas
▌ Trânsito nas Vias Externas
▌ Sinalização
▌ Atitude Preventiva

Voltar

PROFISSIONAIS

TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Este curso ensina a otimizar as rotas no transporte de mercadorias e a realizar
uma correta gestão do consumo de combustível na rodovia, além de informar
sobre veículos de transporte específicos.

▌ Aspectos Gerais
▌ Transporte de Mercadorias
▌ Transporte Específico
▌ Abastecimento de Combustível

Voltar

PROFISSIONAIS

LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS
O conteúdo deste curso são os veículos, equipamentos e máquinas, as atuações
em determinadas vias e o risco e a prevenção nelas, os acidentes “in itinere” e a
sinalização

▌ Veículos, Máquinas e Equipamentos
▌ Vias (Risco e Prevenção)
▌ Sinalização

Voltar

PROFISSIONAIS

PEDESTRES
Este curso explica, de maneira genérica, quais as ações dos pedestres. Também
ensina ações específicas, como o acompanhamento de diferentes grupos e a
sinalização de segurança

Voltar

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

Cadastro da empresa no programa de formação. Ao cadastrar-se como gestor você
poderá acompanhar a formação dos funcionários
Coordenação e lançamento interno
Avaliação da evolução da formação. Relatórios parciais. Entrega de diplomas.
A qualquer momento você pode entrar em contato, via e-mail, com a FUNDACIÓN
MAPFRE
.

CONTATO

• Telefone: (11) 2663-5295
• E-mail: secretariatecnica@seguridadvialenlaempresa.com
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