
BOAS PRÁTICAS PARA UM 
TRÂNSITO MAIS SEGURO

DIREÇÃO 
DEFENSIVA

Acidentes automotivos são a segunda maior demanda para
a saúde pública brasileira, além de acarretarem grandes 
transtornos para as empresas e os envolvidos. Por isso, a 
direção defensiva é extremamente necessária na gestão de
sua frota.

Você sabia que...
São  reportados  mais  de  1 milhão de acidentes  por  ano  no Brasil?
O curso de Direção Defensiva é uma exigência recente, sendo obrigatório
para habilitação apenas a partir de 2004?
A cada 22 minutos, uma pessoa morre vítima de um acidente de trânsito?
Metade dos acidentes acontecem apenas a 10 km de distância  da casa
dos motoristas?

#00. Conceito
Conheça, a seguir, a importância da direção defensiva para a diminuição de acidentes e 
avarias em sua empresa.

Finalidades da direção defensiva

Ÿ Qualidade ao dirigir: a direção defensiva é parte importante do treinamento de 
motoristas.

Ÿ Segurança: investir em práticas de direção defensiva previne acidentes.
Ÿ Regularização: para obtenção e renovação da habilitação, é exigido o Curso de 

Direção Defensiva.

#01. Conhecimento

Abrange todo o conhecimento das informações necessárias para o trânsito. Isso 
engloba leis, veículo, equipamentos de transporte e condições adversas de condução.

A direção defensiva procura reduzir ou evitar as condições adversas. Nesse caso, todos 
os elementos contam, como:

Ÿ Iluminação: iluminação precária, mau uso do farol alto.
Ÿ Tempo: chuva, vento e condições de visibilidade e capacidade de direção reduzidas.
Ÿ Vias: má sinalização e conservação, defeitos de construção, mau planejamento da 

pista.
Ÿ Trânsito: congestionamentos, grande movimento de veículos e pedestres, tráfego 

de veículos pesados, comportamento dos condutores.
Ÿ Veículo: manutenção dos itens de segurança, como luzes, pneus, suspensão, freios 

e espelhos.
Ÿ Carga: acondicionamento das cargas, volumes, distribuição de peso, valor e demais 

fatores.
Ÿ Condutor: estado físico, mental, deficiências físicas ou visuais, comportamento do 

condutor em geral.

#02. Atenção
Engloba todas as situações de alerta e cuidado aos elementos do ambiente. A atenção exige uma 
postura profissional por parte do condutor. Por isso, é preciso tratar de distrações que tirem a 
atenção, tais como:
Ÿ Conversas paralelas.
Ÿ Sistemas de som.
Ÿ Uso de dispositivos móveis.
Ÿ Utilização de remédios.
Ÿ Sono e fadiga.

#04. Habilidades
Perícia e conjunto de habilidades que permitem a condução do veículo de forma correta e 
eficiente. Esse princípio envolve:

Ÿ Conhecimento de manobras.
Ÿ Conhecimento dos limites e das funcionalidades do veículo.
Ÿ Habilidades motoras e de raciocínio rápido para o trânsito.
Ÿ Planos de ação em condições adversas de via, tempo e veículo.

#03. Previsão
A capacidade do condutor de antecipar situações e agir de forma adequada. Em direção 
defensiva, práticas envolvendo os tópicos citados anteriormente permitem que o motorista possa 
prever e se manter no controle da situação.

#05. Ação
Por fim, a ação envolve a direção defensiva na prática. Saber fazer manobras perigosas sem 
causar acidentes, por exemplo, é primordial para motoristas de veículos pesados e de cargas 
que necessitam de maior cuidado no transporte.


