
 

 Webinar 
 “Sobrevivência no trânsito: uma questão de atitude”  

 

 
Apresentação: o Brasil é o quinto colocado no ranking mundial de acidentes de trânsito, ficando atrás 
de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Anualmente ocorrem mais de 1 milhão de acidentes de trânsito 
(1 acidente a cada 30 segundos), mais de 350 mil feridos e mais de 50 mil mortes. Destas, 35 mil estão 
diretamente ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) os acidentes de trânsito já representam a primeira causa de mortes na faixa etária de 15 a 
29 anos em países como o Brasil, Índia e China. 
Quer estejamos na condição de condutor ou pedestre, reduzir estes números é missão de todos nós, pois 
para realizarmos nossas atividades diárias de trabalho ou lazer, dependemos dele: o Trânsito.  
 
Objetivos:  

 Informar e conscientizar os participantes sobre a triste realidade vivida diariamente por 
motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres no enfrentamento desta batalha chamada 
Trânsito; 

 Demontrar “porque” e “como” ocorrem os diversos tipos de acidentes e “o que” fazer para evitá-
los; 

 Permitir que os participantes atuem como multiplicadores da consciência segura. 
 

E também no caso de empresas: 
 Reduzir o número de acidentes envolvendo os colaboradores da empresa; 
 Reduzir os custos diretos e indiretos de acidentes envolvendo os colaboradores da empresa; 
 Reduzir perdas operacionais;  
 Demonstrar que a empresa preocupa-se com a integridade física dos colaboradores e seus 

familiares, buscando adotar alternativas que visem à melhoria da qualidade de vida. 
 
A quem se destina: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.  
 
Conteúdo programático:  

 Uma batalha chamada Trânsito (Realidades e estatísticas no Mundo, no Brasil); 
 O ciclo da Sobrevivência no Trânsito (Conhecimento, Habilidade, Atenção, Previsão, Ação e 

Lições aprendidas); 
 Fatores de risco e como enfrentá-los com segurança (Fator humano, Fator veículo, Fator clima e 

meio ambiente, Fator social e legal.  
 Os sentidos (Visão, Audição, Tato e Olfato); 
 Visão Periférica e Pontos Cegos; 
 Interferências negativas (Cansaço; Álcool; Drogas e Medicamentos). 

 
Carga horária: total de (1,5) horas. 
 
Data e horário: 07/mai/14, quarta-feira, das 19:00 as 20:30. 
 
Modalidade e recursos instrucionais: ensino a distância on-line, áudio facilitador-participantes, chat, 
compartilhamento de telas e vídeo. 
 
Facilitador: Luiz Roberto Mesquita de Castro Cotti  
Graduado em Engenharia de Operação Mecânica Automobilística (FEI - 1978) e Engenharia de Segurança 
do Trabalho (FUNDACENTRO - 1980), com MBA em Negócios do Varejo (FIA - 2012), especialização em 
Administração de Empresas (FGV - 1985) e Manutenção Industrial (IMT - 1986). Diretor da Castro Cotti 
Gestão Empresarial Ltda., empresa dedicada à criação, desenvolvimento e aplicação de modelos 
diferenciados de educação e treinamento. Idealizador e gestor do Projeto Sobrevivência no Trânsito, ONG 
dedicada à informação e conscientização de condutores de veículos sobre os princípios básicos e técnicos 
para a prática da direção segura e econômica. Vinte e cinco anos de experiência em gestão de frotas de 
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veículos rodoviários de pequeno, médio e grande porte; profunda vivência no desenvolvimento e 
implantação de sistemas de controles operacionais, de custos, de prevenção de perdas e de saneamento 
empresarial, e coordenação de grandes equipes para a melhoria contínua da qualidade na prestação de 
serviços. Professor da Fundação Instituto de Administração (FIA) no curso de Pós-Gradução em Logística 
e Distribuição. Consultor e palestrante sobre “Prevenção de Perdas na Gestão de Frotas” e “Redução de 
acidentes de trânsito”. Autor dos livros “Formulários para Administração Racional da Frota” (Editora STS - 
1990), “Sobrevivência no Trânsito: Uma Questão de Atitude” (Editado pelo Projeto Sobrevivência no 
Trânsito - 2011) e dos artigos da série “Sobrevivência no Trânsito”. 
                     
Investimento: R$70,00 (setenta reais) por participante.  
 
Forma de pagamento: via depósito bancário em nome de Castro Cotti Gestão Empresarial Ltda., CNPJ: 
09.274.818/0001-77, Caixa Econômica Federal, Agência 3032, Conta: 003.000192-6. Por favor, envie o 
comprovante de depósito bancário para o email cotti@castrocotti.com.br. 
 
Inscrição:  

 A data limite para inscrição é 05/mai/14. 
 Preencha os dados no formulário de inscrição. 
 Escolha a forma de pagamento (PagSeguro ou Depósito bancário). 
 Após confirmação do pagamento, aguarde e-mail confirmando a inscrição. 
 Aguarde “e-mail convite” do curso contendo o link para a sala virtual que deverá ser acessado 

nas datas e horários do curso. Recomendamos acessá-lo 15 minutos antes do horário de início 
do curso. 

 
Cancelamentos, substituições e alterações: 

 O cancelamento da inscrição ou a substituição do inscrito deverão ser comunicados em até (03) 
dias úteis antes do início do curso. Caso contrário será cobrado 50% do valor da inscrição. 

 A ausência do inscrito na sala virtual ou presencial, na data e horário do curso, incorrerá na não 
devolução do valor da inscrição. 

 Caso ocorram cancelamentos ou transferências por parte da Castro Cotti Gestão Empresarial, 
que impossibilitem a participação do inscrito, será feita a devolução do valor da inscrição no 
prazo de até (03) dias úteis.  

 A Castro Cotti Gestão Empresarial reserva-se o direito de alterar datas, horários, locais ou 
mesmo cancelar cursos, informando previamente todos os inscritos. 

 
 

ESTE CURSO PODE SER REALIZADO NO MODELO IN COMPANY – CONSULTE-NOS 
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