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Mudança na condução
Pesquisas confirmam que mais de 90% de todas as lesões, colisões, 
NÃO por falta de habilidade ao volante. O curso One More Second 
apresentará aos motoristas um novo conceito, “mudança de atitude e 
comportamento”, com intuito de encorajá-los a fazer escolhas conscientes 
e deliberadas que conduzirão a uma direção segura – e fazê-lo TODAS as 
vezes que estiverem ao volante. Este curso especial desafia os motoristas 
a se tornarem mais conscientes e repensarem seu estilo de direção a fim 
de ajudar a combater a direção agressiva e distraída que tem alcançado 
níveis sem precedentes. 

As ações dos motoristas ao volante são influenciadas por muitos fatores – oscilações de humor, políticas da empresa, agendas dos filhos, prazos 
de trabalho, trânsito, clima e outros. E a atitude do motorista pode ser transformada radicalmente em um instante em resposta a fatores externos 
ou internos. O curso One More Second ensina os motoristas a reconhecerem tais fatores e fornece ferramentas para ajudá-los a administrar suas 
emoções e reações evitando desfechos destrutivos.  

Quase 80% dos motoristas – milhões no total – 

relataram já ter vivenciado raiva, agressão e até 

perseguição nas estradas enquanto dirigiam (AAA 

Foundation for Traffic Safety)

Todos os dias, só nos EUA, aproximadamente 9 pessoas 

morrem e mais de mil  são feridas em acidentes 

causados por distração do motorista (NHTSA)

Reinventado o treinamento
defensivo dos motoristas.

Novas contratações 
Bases fortes para orientação do motorista 

Motoristas experientes 
Pequeno e interessante curso de reciclagem  

Motoristas de alto risco 
Treinamento dirigido para abordar questões
específicas

Treinamento prático a partir da 
segurança do escritório em casa.

O curso de atualização interativo de direção defensiva 

eDriving One More Second® de 3 horas é uma 

alternativa ideal para a direção ao volante enquanto 

a pandemia COVID-19 continua a perturbar o 

treinamento presencial.

* NHTSA
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Segmentos de conteúdo totalmente 
narrados, com texto para acompanhamento, 
transmitem informações em pequenas doses.

“Viajens” de vídeos completos ajudam os 
motoristas a explorar os perigos da cidade, das 
estradas e da direção urbana tudo a partir da 
segurança do escritório em casa.

O formato interativo ajuda os motoristas a 
praticar a identificação de ameaças antes que se 
tornem perigos inevitáveis.

As verificações de conhecimento garantem 
que as informações críticas serão entendidas e 
retidas.

O suporte para 12 idiomas garante que as 
lições importantes do curso One More Second 
poderão ser compartilhadas com seus motoristas 

Transformar o tempo de 
inatividade do motorista 
durante a COVID-19 em 
tempo de  atualização.

O curso One More Second apresenta uma nova definição de direção defensiva – um 
conjunto de princípios fundamentais que, combinados com um sistema de direção 
planejado e com a atitude correta e habilidades suficientes, guiarão as ações 
do motorista. O objetivo da direção defensiva é reduzir riscos de colisões ou incidentes 
apesar das ações de outros usuários das vias ou das condições de direção. Este curso intro-
duz uma abordagem sistemática que ajuda os motoristas a adotar uma atitude consistente 
sempre que estiverem ao volante. Usando um sistema planejado de condução, eles come-
terão menos erros e terão mais capacidade de recuperar e corrigir uma situação.  

O formato interativo do curso One More Second 
de 3 horas utiliza todos os estilos de aprendiza-
gem e uma variedade de mídias interativas para 
manter a atenção do motorista:

Conteúdo envolvente


