
Por que ter uma política de segurança no trânsito para frotas?

Sumitomo Chemical América Latina



A Sumitomo Chemical América Latina 
(SCLA) em sua política de segurança, para 
o uso de veículos pertencentes à sua 
frota ou alugados por esta, tem por 
objetivo a prevenção dos acidentes de 
trânsito, e com isso alcançar sua 
diminuição, criando consciência e cultura 
de segurança nos motoristas.  

A quem se aplica? 

Isto se aplica a todos os funcionários da 
Sumitomo que utilizam veículos 
corporativos da companhia, tanto da 
frota própria quanto de veículos 
alugados.



É seu dever como motorista cumprir:

O descrito na política, 
em outras normas e leis 

de trânsito,

Realizar os treinamentos 
e participar de ações de 
segurança no trânsito,

Informar a 
quilometragem do 

veículo que você utiliza,

Ser promotor e defensor 
da segurança dentro e 
fora da empresa para 

estimular a mudança de 
comportamento em 

pessoas próximas a você.



Suas responsabilidades como motorista: 

Cuide do estado e manutenção do veículo que utiliza.

O uso do cinto de segurança será obrigatório tanto para o motorista quanto para os passageiros do veículo, de acordo com a 
legislação do país. Utilizar assentos para bebês e permitir que crianças sejam transportadas no assento dianteiro deverá estar 
sujeito à legislação local vigente.

É proibido, enquanto dirige, o uso de telefone celular, computadores, dispositivos eletrônicos com fones de ouvido ou 
reprodutores de vídeo com tela exposta.

O local mais seguro e adequado para transportar bagagem, mochilas e caixas é o porta-malas, não sendo recomendado levar 
bagagem solta dentro do veículo.

Como funcionário, é proibido dirigir o veículo à noite, das 21h00 às 06h00. No caso do Chile, das 21h00 às 07h00.

É proibido dirigir veículos da empresa depois de ingerir álcool, drogas ou medicamentos que possam provocar a diminuição dos 
reflexos, sonolência ou reações que coloquem em risco a sua vida ou a vida de outras pessoas.



Pontos importantes a ter em consideração para uma direção segura:

• Respeite as regras de trânsito. 

• Preveja as condições do trânsito e do meio ambiente. 

• Adeque a velocidade às condições da via, do clima e 
do trânsito. 

• Ao realizar uma ultrapassagem, é preciso tomar todas 
as precauções, de forma segura e apenas caso seja 
estritamente necessário. Nunca ultrapasse em locais 
proibidos. 

• Em caso de chuva, redobre as precauções. Ao início, 
forma-se na via uma película que tornará a pista 
escorregadia. Reduza a velocidade, aumente a 
distância de seguimento do veículo à frente. 
Mantenha as luzes acesas e evite o embaçamento 
para uma boa visibilidade. 



Pontos importantes a ter em consideração para uma direção segura:

• Mantenha os faróis em bom estado e dirija sempre com os 
faróis acesos, isso permite ver e ser visto. 

• Cuide dos seus pneus, realize inspeções periódicas e a 
calibração. A calibração deve ser realizada sempre com os 
pneus frios. Nunca viaje com os pneus desgastados. Consulte 
o manual e as recomendações do fabricante. 

• Caso se sinta cansado ou sonolento, pare o veículo e 
descanse. Caso precise realizar viagens longas, faça paradas 
de pelo menos  15 minutos a cada 2 horas. 

• Se estiver passando por uma situação emocional que afete 
suas capacidades de direção, não dirija. Consulte um 
profissional. 

• Em condições climáticas muito adversas e quando for 
necessário (chuvas intensas, inundações, vendavais, 
nevoeiro, etc.) procure um local seguro para estacionar.



Em caso de um acidente de trânsito:  

• Pare o veículo em um local seguro. 

• Verifique se alguma pessoa precisa de 
atendimento médico e peça ajuda. 

• Sinalize para advertir outros motoristas 
sobre o acidente. 

• Ligue para o perito e ative o seguro. 

• Entre em contato com seu superior imediato 

• Anote toda a informação necessária, tire 
fotos do local e do acidente. 

• Em no máximo 72 horas, você deverá 
preencher o formulário de notificação de 
acidente de veículo.



É importante lembrar que todo funcionário que faça uso de um veículo da frota ou alugado 
deverá realizar os treinamentos em Segurança no Trânsito, completando todas as atividades 

presenciais e virtuais às quais seja convidado a participar. 

A segurança no trânsito é uma tarefa de todos,  

contamos com o seu apoio! 

 


