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IDEIAS QUE SALVAM VIDAS: 
15 CONFERÊNCIAS, 1,2 MIL 
PARTICIPANTES

“O único número aceitável é zero”. A frase da 

conferencista australiana Janet Dore sintetiza bem o espí-

rito que norteou os debates do Congresso Internacional de 

Trânsito, realizado em Porto Alegre de 17 a 19 de julho. A 

iniciativa do governo do Rio Grande do Sul, por meio do 

Detran/RS, reuniu gestores, especialistas e profissionais do 

trânsito do Brasil, Argentina, Austrália, França e Espanha. 

O evento teve mais de 1,2 mil participantes inscritos e mar-
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cou os 15 anos do Detran gaúcho, trazendo para o Centro 

de Convenções Barra Shopping Sul experiências bem-suce-

didas na redução de acidentes de trânsito. Ao todo, foram 

15 palestras, seguidas de debates que consolidaram, no 

final do Congresso, duas certezas. Por um lado, ainda há 

muito o que fazer, mas a boa notícia é que já existe um 

acúmulo de experiências que aponta na direção do “único 

número aceitável”.

Foto: Fábio Nassif

Esse acervo de conhecimentos se materializou 

também em acordos internacionais. O Detran/RS e a De-

legação Interministerial para a Segurança Viária, do Mi-

nistério do Interior francês, assinaram memorando de en-

tendimento para compartilhar experiências e desenvolver 

ações conjuntas. O acordo prevê também visitas técnicas e 

cooperação para o alcance da meta da Década de Ação 

pela Segurança no Trânsito, proposta pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), que é reduzir em 50% as mor-

tes no trânsito até 2020. Na mesma direção, também foi 

assinado acordo entre o Detran/RS e a Agência Nacional 

de Segurança Viária da Argentina (ANSV).

O governador Tarso Genro recepcionou os par-

ticipantes, destacando que o momento é muito significativo 

para o Estado. “As nossas políticas, organizadas pelo De-
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O EVENTO TEVE MAIS DE 
1,2 MIL PARTICIPANTES 
INSCRITOS 

tran/RS, pela Secretaria da Administração e por outros ór-

gãos, já estão apresentando um efeito extraordinário. Mas 

de nada adianta termos grandes projetos estratégicos,  se 

não cuidarmos do cotidiano das pessoas. É preciso saber 

fundir o dia a dia das pessoas com a história. Esse con-

gresso está associado a essa ideia”.

O Congresso Internacional de 

Trânsito, que teve como slogan central 

“Ideias que salvam vidas”, foi marca-

do pelo otimismo com os resultados das 

ações já realizadas no Brasil, mas com o 

alerta de que o caminho ainda é longo. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

apontou que, em 2009, aproximadamente 1,3 milhões de 

pessoas morreram em acidentes de trânsito em 178 países. 

No Brasil, o número de óbitos por acidentes com transporte 

terrestre aumentou em 24% entre os anos de 2002 e 2010, 

passando de 32.753 para 40.610, segundo levantamento 

do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Minis-

tério da Saúde, divulgado no ano passado.

Na avaliação do diretor-presidente do Detran/

RS, Alessandro Barcellos, a união de esforços, a articu-

lação entre os órgãos públicos e a prioridade dada ao 

Uma pergunta organizou toda a conferência do 

diretor-presidente do Detran/RS, Alessandro Barcellos, na 

abertura do Congresso Internacional de Trânsito: o que é 

capaz de salvar uma vida? Respostas vindas da França, 

Espanha e Argentina, países visitados por uma comitiva 

gaúcha no início do ano, inspiraram o gestor a promover 

um evento para disseminar essas ideias que salvaram (e se-

guem salvando) vidas. “Ficamos impactados ao conhecer o 

que parecia ser impossível: a inversão da lógica perversa 

das estatísticas de acidentes de trânsito”. Essa percepção 

passou, então, a nortear o desenvolvimento e a implanta-

ção de um conjunto de políticas no Rio Grande do Sul.

Essas políticas, relatou Barcellos, orientaram-se, 

entre outras coisas, pela concepção de que o papel de um 

departamento de trânsito não é meramente cartorial, de 

providenciar e administrar a emissão de determinados 

documentos, mas é de, principalmente, integrar todos os 

atores envolvidos no tema da circulação. “Com esse papel 

de elemento aglutinador, o Detran gaúcho está procuran-

do construir um novo olhar sobre a gestão do trânsito”.  

Como presidente da instituição, ele reconhece a grande 

responsabilidade que pesa sobre os administradores en-

carregados dessa tarefa, já que o problema dos acidentes 

de trânsito chegou a patamares de uma verdadeira epide-

mia mundial, levando a Organização das Nações Unidas 

a estabelecer uma década pela segurança no trânsito.

A gravidade do problema exige a atuação em 

diferentes frentes ao mesmo tempo e envolve a mudança 

tema vêm permitindo a construção de uma política pública 

de combate à violência no trânsito. “Essa atitude tem sido 

fundamental para que iniciemos uma trajetória em direção 

à redução da acidentalidade”.

A CEGUEIRA NA 
AUTOAVALIAÇÃO É UM DE 
NOSSOS PRINCIPAIS PROBLEMAS

de vários paradigmas de educação e comportamento. “O 

indivíduo saudável busca preservar sua própria vida. Mas 

essa lógica desmorona quando vemos muitas dessas pes-

soas no trânsito. O que explica que pessoas aparentemente 

pacientes tornem-se agressivas quando estão dirigindo um 

automóvel? Serão elas vítimas de alguma patologia?”.  A 

grande arma a ser utilizada nesta guerra, defendeu o di-

retor-presidente, é a educação. “Educação com ‘E’ maiús-

culo, que não se limita à educação formal, mas envolve 

também uma luta com princípios e valores, onde quer que 

haja oportunidade para ela ser travada”.

IDEIAS QUE SALVAM VIDAS: 15 CONFERÊNCIAS, 1,2 MIL PARTICIPANTES

Auditório lotado na abertura do Congresso

Alessandro Barcellos, diretor-presidente 
do Detran-RS

Foto: Mariana Tochetto

Foto: Fábio Nassif
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A CULPA É SEMPRE DO OUTRO

OS PRIMEIROS RESULTADOS NO RIO GRANDE DO SUL

Para ilustrar as dificuldades dessa luta e a natu-

reza dos obstáculos a serem superados, Alessandro Bar-

cellos referiu-se a uma pesquisa realizada pelo Detran/RS, 

segundo a qual a população do Rio Grande do Sul consi-

dera, de modo geral, os motoristas gaúchos agressivos e 

mal-educados. E fez um teste com o público: “Quem aqui 

acha que o trânsito é violento?”. Quase todos levantaram 

as mãos. “E quem se acha violento no trânsito?”. Desta vez, 

os risos foram bem maiores que as mãos erguidas. “Essa 

cegueira na autoavaliação é um dos principais problemas 

que enfrentamos. Não há autocrítica, só se aponta a falha 

do outro com uma lente de aumento. A culpa é sempre a 

imprudência e a imprecisão do outro”.

Após pouco mais de um ano e meio de imple-

mentação, os resultados das políticas articuladas no Es-

tado já podem ser comemorados. Entre elas, Alessandro 

Barcellos destacou a importância da criação do Comitê 

Estadual de Segurança no Trânsito, coordenado pelo vice-

-governador Beto Grill, e da definição da Política Estadual 

de Trânsito, discutida previamente em plenárias regionais 

com diferentes setores da sociedade. Dois programas, em 

especial, estão alterando o panorama da acidentalidade 

no Estado e mudando comportamentos: a Operação Bala-

da Segura e a Operação Viagem Segura.

A Operação Balada Segura é uma ação trans-

versal que conta com o trabalho da Brigada Militar, de 

órgãos de trânsito municipais, como a EPTC, e da Polí-

cia Civil, em que o Detran atua como um aglutinador de 

competências. O objetivo é coibir a embriaguez ao volante 

por meio de blitze de educação e fiscalização realizadas 

durante as noites e as madrugadas. “Em um ano de ope-

ração, já conseguimos uma redução de 33% no número de 

vítimas fatais em Porto Alegre nos horários em que ocor-

rem as blitze”. 

“PRECISAMOS ROMPER 
O PARADIGMA DO SÓ UM 
POUQUINHO NÃO FAZ MAL”

“Há um comportamento caricatural aí que deve 

ser enfrentado. É o comportamento de quem critica os limi-

tes ao excesso de velocidade e diz que não faz nenhuma 

diferença andar a 90 km/h quando o limite é 80, de quem 

acha que beber só um pouquinho não tem problema, ou 

que andar apenas alguns metros na contramão não faz 

mal algum. Precisamos romper o paradigma do “só um 

pouquinho não faz mal.”

A CEGUEIRA NA AUTOAVALIAÇÃO É UM DE NOSSOS PRINCIPAIS PROBLEMAS

Já a Operação Viagem Segura, que também en-

volve diversas instituições, entre elas a Brigada Militar e a 

Polícia Rodoviária Federal, é realizada nos feriadões, em 

pontos críticos mapeados pelo Detran/RS com base nos 

acidentes dos últimos cinco anos. No feriado de Páscoa 

deste ano houve uma redução de 46% no número de víti-

mas fatais em relação ao ano anterior. 

Barcellos atribuiu uma parte considerável do 

êxito desses dois programas à decisão de integrar com-

petências e otimizar recursos. Além dessas operações, ele 

apontou ainda outras iniciativas como responsáveis pela 

melhoria dos indicadores: a criação de campanhas de 

comunicação voltadas para públicos específicos (como jo-

vens e idosos), a ampliação do número de processos de 

suspensão do direito de dirigir e o combate à impunidade. 

O dirigente reconheceu, entretanto, que ainda há muito 

por fazer e que essa é uma longa batalha. “Enquanto hou-

ver uma morte no trânsito que poderia ter sido evitada, a 

nossa luta continuará.”

A ESTRATÉGIA 
DA ARGENTINA PARA
SALVAR VIDAS

A experiência argentina de integração territorial 

da gestão viária foi o tema da conferência do diretor-exe-

cutivo da Agência Nacional de Segurança Viária (ANSV), 

Felipe Rodriguez Laguens, durante o Congresso Internacio-

nal de Trânsito.  Laguens contou como nos últimos cinco 

anos o governo argentino, articulado com as províncias 

e municípios, vem trabalhando para reduzir os índices de 

acidentes e mortes no trânsito, com sucesso. 

Para contextualizar a problemática enfrentada 

no país vizinho, o diretor-executivo da ANSV fez um res-

gate sobre a formação do estado nacional argentino. “Em 

1853, quando as províncias argentinas entraram em acor-

do para estabelecer uma Constituição única para o país, 

não se levou em conta o tema da segurança do trânsito. A 

autonomia provincial deveria ser respeitada, e apenas al-

gumas atribuições foram reservadas ao governo nacional. 

Uma delas dizia respeito à regulamentação da navegação 

dos rios que cortavam o país, pois estes tinham um caráter 

interestadual. A jurisdição sobre as estradas existentes na 

ARGENTINA CHEGOU A TER 
8 MIL MORTES 
NO TRÂNSITO POR ANO.

época, no entanto, cabia a cada uma das 24 províncias 

argentinas, resultando em diferentes normas, leis e critérios 

nas políticas de segurança viária”. 

Nesse cenário, a Argentina chegou a ter 8 mil 

mortes no trânsito por ano. Em 2007, o então presiden-

te Néstor Kirchner firmou com a maioria das províncias 

um pacto nacional sobre segurança viária. Começou-se 

a falar sobre a necessidade de se integrar e coordenar 

as políticas na área. Em fevereiro de 2008, o governo da 

recém-empossada presidente Cristina Kirchner lançou o 

Plano Nacional de Segurança Viária. Em abril de 2008, o 

parlamento aprovou, por unanimidade, a Lei Nacional de 

Segurança Viária, que em seu artigo 1º cria a ANSV, au-

tarquia responsável por articular políticas com as diversas 

províncias.  Além disso, ficou determinado que os recursos 

financeiros necessários para a criação e sustentação de 

sua estrutura viriam de 1% dos valores das apólices de se-

guros dos automóveis. 

“Nesse momento, a presidente fixa um objeti-

vo muito ambicioso: reduzir em 50% a sinistralidade no 

trânsito. Lançado o plano, aprovada a lei, 

cria-se a estrutura da agência, que possui 

características muito similares à da Dire-

ção Geral de Tráfego da Espanha”. Se-

gundo Laguens, 23 das 24 províncias do 

país aderiram à lei, algo que era consi-

derado quase impossível por muitos. “Isso 

não aconteceu por habilidade política do 
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governo federal, e sim porque os governadores reconhe-

ciam uma problemática terrível. Foi uma demonstração de 

seriedade e responsabilidade”.

Outra importante vitória da ANSV foi a cons-

tituição de seu Comitê Consultivo. Formado por ONGs e 

associações de vítimas de acidentes de trânsito, entre ou-

tras organizações da sociedade civil, o Comitê atua como 

uma controladoria das ações da autarquia e tem a função 

de apresentar soluções. “Os membros dessas organizações 

sentem que foram eles que criaram a agência. É a melhor 

coisa que pode acontecer a nós, funcionários públicos: um 

organismo do Estado ser tomado como próprio pela cida-

dania”. 

Entre as políticas adotadas no âmbito da agên-

cia, Laguens destacou a licença nacional para dirigir, ou 

seja, a utilização dos mesmos critérios de avaliação em 

todo o país; o código único de infrações; e o programa 

de educação viária para alunos de escolas primárias. Se-

gundo ele, estas e outras medidas contribuíram para a 

melhoria de alguns índices, como a redução em 15% da 

velocidade média no trânsito do país e em 60% dos índices 

de alcoolemia, além do crescimento em 38% do uso de 

cinto de segurança e em 19% da utilização de capacetes 

por motociclistas

A ESTRATÉGIA DA ARGENTINA PARA SALVAR VIDAS

COOPERAÇÃO: A RECEITA 
ESPANHOLA PARA REDUZIR 
ACIDENTES

Articulação e cooperação entre instituições e go-

vernos locais. Em um país com as peculiaridades da Espa-

nha, esta foi a forma encontrada pela Direção-Geral de 

Trânsito (DGT) para reduzir os índices de acidentalidade 

e sair de uma posição incômoda no ranking europeu de 

violência no trânsito. Mas apesar dos bons resultados, o 

país segue perseguindo a meta de reduzir a zero o índice 

de lesões decorrentes de trânsito. A receita espanhola foi 

apresentada pela Diretora-Geral de Trânsito do país, Ma-

ría Seguí Gómez, no Congresso Internacional de Trânsito.  Felipe Rodriguez Laguens, diretor-executivo da Agência Nacional de Segurança Viária (ANSV) da Argentina

María Seguí Gómez, diretor-geral da Direção-Geral de Trânsito (DGT), da Espanha

Foto: Fábio Nassif

Foto: Fábio Nassif
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COOPERAÇÃO: A RECEITA ESPANHOLA PARA REDUZIR ACIDENTES

“Cooperamos, cooperamos e, quando estivermos cansa-

dos, cooperamos. Com quem? Com todos os que de uma 

maneira, ou outra, têm competência nessa matéria”, disse. 

Em 2003, a Espanha ocupava a 17ª posição no 

ranking europeu de países com menor mortalidade no trân-

sito. Em 2009, passou a ocupar a 9ª posição. No período, 

as medidas adotadas reduziram o índice de 128 mortos 

por milhão de habitantes para 59 mortos por milhão de 

habitantes. Os resultados foram obtidos por meio de um 

plano estratégico de longo prazo, que incluiu a criação de 

um Observatório de Trânsito, aumento na fiscalização e no 

rigor da legislação, mudanças na formação de condutores 

e incremento no número de agentes nas ruas.

María Seguí destacou as características da Espa-

nha como um potencial obstáculo para o êxito das ações, 

já que a DGT tem competência limitada e muitas das inicia-

tivas, como conservação de estradas, sinalização, registro 

de veículos e habilitação de condutores são compartilha-

das com outras instituições. A política de trânsito naque-

le país precisa ser integrada com as de 17 comunidades 

autônomas, 52 províncias e oito mil municípios. “Mas a 

realidade fragmentada da Espanha não pode ser obstácu-

lo para uma ação integrada e conjunta”, alertou. 

A diretora da DGT explicou que a estratégia es-

“COOPERAMOS, COOPERAMOS 
E, QUANDO ESTIVERMOS 

CANSADOS, COOPERAMOS”

panhola baseia-se em três eixos: educação (não somente 

aos condutores), legislação rígida e infraestrutura de trân-

sito. Essa estratégia é colocada em prática a partir da visi-

bilidade e da transparência, do acesso aos dados públicos 

e do uso das evidências para o embasamento das ações. 

“A redução nos índices tem que ser acompanhado de uma 

análise do perfil das vítimas”.  

María Seguí destacou também a importância 

da cooperação entre instituições na Espanha. Campanhas 

educacionais e de promoção da saúde, ações voltadas às 

seguranças nas estradas e fiscalização rigorosa são políti-

cas compartilhadas com diferentes ministérios. “Cada um 

de nós ocupa um pequeno cargo em alguma instituição, e 

é através da integração e da sinergia que conseguiremos 

solucionar este grave problema de saúde pública”.

Em 2010, a Espanha teve 2.478 mortes e 

23.129 lesões hospitalares decorrentes de acidentes de 

trânsito. Um plano estratégico de segurança viária prevê, 

até 2020, reduzir o índice de mortos e feridos graves no 

trânsito, além de reduzir o impacto socioeconômico dos 

acidentes. Para a médica-cirurgiã, o compromisso da Dé-

cada de Ação para a Segurança do Trânsito, de redução 

em 50% do índice de mortes, ainda é pouco. 

Em 40 anos, as mortes nas ruas e estradas fran-

cesas foi reduzida a menos do que um quarto do número 

inicial: de cerca de 18 mil em 1972, para menos de qua-

tro mil atualmente. Essa experiência – que é ainda mais 

notável se considerado o aumento da frota em três vezes 

naquele país - foi relatada, no Congresso Internacional de 

Trânsito, por Joël Valmain, conselheiro técnico para ques-

tões internacionais do Delegado Interministerial pela Segu-

rança Viária da França. 

A caminhada, contou Valmain, começou em 

1972, ano em que foi criada a Delegação Interministerial 

pela Segurança Viária na França, com o objetivo específi-

co de reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. 

O resultado foi obtido, nessas quatro décadas, graças a 

uma série de medidas, como a obrigação do uso de cin-

to de segurança e de capacete, a realização de testes de 

alcoolemia e o controle de velocidade. A articulação ins-

titucional entre diversos ministérios franceses também foi 

fundamental para esse resultado.  

A Delegação Interministerial, subordinada ao 

Ministério do Interior, é presidida por um nome indicado 

pelo primeiro-ministro e tem a missão de trabalhar em 

conjunto com outras pastas no tema da segurança viária. 

“Todos os ministérios são importantes: o da Educação, por 

exemplo, pode ajudar na conscientização dos jovens; o do 

Trabalho, na execução de planos de ação em segurança 

no trânsito nas empresas, e o da Saúde, com aspectos téc-

nicos trazidos pelos médicos.” 

ARTICULAÇÃO MINISTERIAL 
FOI DECISIVA PARA REDUZIR 
MORTES NA FRANÇA

Na França, as políticas públicas para a área são 

definidas com base nas informações do Observatório In-

terministerial de Segurança Viária, que coleta e sistematiza 

os dados de todos os ministérios. “É preciso conhecer as 

características da acidentalidade viária, do contrário não 

é possível tomar decisões. Temos que saber quem dirige, 

Émilie Vasquez, do setor de Negócios Internacio-
nais do Civipol, conselho pertencente ao Ministé-
rio do Interior da França

Foto: Fábio Nassif
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quando dirige, se são jovens ou não etc. Quando analisa-

mos os dados dos acidentes, podemos estabelecer relações 

com outras políticas, como a de mobilidade”. 

Segundo Valmain, 21% das mortes na França 

são de jovens de 18 a 24 anos, uma super-representação, 

já que essa faixa etária representa apenas 9% da popu-

lação. Outro grupo bastante vulnerável é o de motociclis-

tas. Enquanto as motos são apenas 2,5% da frota total de 

veículos na França, seus condutores representam 25% das 

mortes em acidentes de trânsito. Além disso, 30% das ocor-

rências fatais tem o álcool como fator – desses casos, 92% 

dos envolvidos são do sexo masculino. 

Para o especialista, a prioridade é mudar o com-

portamento dos motoristas, e uma das formas é por meio 

ARTICULAÇÃO MINISTERIAL FOI DECISIVA PARA REDUZIR MORTES NA FRANÇA

do controle e da sanção. Valmain relatou que há 10 anos 

o governo francês implementou um sistema automatizado 

de radares que possibilita que a multa chegue à casa do 

infrator dois dias após o flagrante da infração. “Controle 

e punição devem estar ligados. As pessoas precisam saber 

por que são punidas”. 

É necessário, ainda, segundo ele, um trabalho 

de formação e educação, e a realização de campanhas 

de comunicação. “Se quisermos ter uma política de se-

gurança eficaz, temos que dar prioridade à mudança de 

comportamento. É preciso fazer a conscientização, desde 

a mais tenra idade, de que a segurança viária é impor-

tante. A prevenção deve ser prioridade”. Uma das ideias 

que vem sendo executadas pela Delegação Interministerial 

pela Segurança Viária é a disponibilização obrigatória de 

bafômetros nos estabelecimentos noturnos, como bares e 

discotecas, com equipamentos fornecidos pelos próprios 

proprietários das casas noturnas. 

Após a exposição de Valmain, Émilie Vasquez, 

do setor de Negócios Internacionais do Civipol, conselho 

pertencente ao Ministério do Interior da França dedicado à 

exportação do conhecimento francês nas áreas de polícia, 

fiscalização e segurança civil, explicou como funciona a 

transmissão da experiência do país em matéria de segu-

rança viária e policiamento a outras nações de diversos 

continentes. Ela destacou, como exemplo, um trabalho de 

modernização da polícia de trânsito realizado em Beirute, 

no Líbano.

JANET DORE: “NOSSAS PALAVRAS 
PRECISAM VIRAR AÇÕES”

Uma das conferências mais aguardadas no Con-

gresso Internacional de Trânsito foi a da australiana Janet 

Dore, da Transport Accident Comission (TAC), órgão do 

Estado de Victoria encarregado dos seguros de acidentes 

de trânsito. A executiva-chefe encerrou o evento contando 

como as ações da TAC, em especial as mundialmente fa-

mosas campanhas de comunicação, conseguiram reduzir 

em mais da metade as vítimas de acidentes de trânsito em 

12 anos.

Perguntada sobre o porquê de os vídeos serem 

muitas vezes chocantes, Janet aproveitou para dar um re-

cado aos governos: “É preciso ter coragem. Quando a 

TAC mostrou seu primeiro comercial, em 1989, eram re-

gistradas quase 800 mortes no trânsito em Victoria, um 

estado pequeno, com menos de 6 milhões de habitantes. 

Em 2011, esse número havia caído para 278. Hoje sa-

bemos que apenas através de mensagens fortes consegui-

mos que as pessoas se engajem nas campanhas e mudem 

suas atitudes diárias. No início, os governantes de Victoria 

ficaram temerosos, mas hoje nos apoiam completamente. 

Seguiremos trabalhando, porque o único número aceitável 

é zero”. 

A TAC é um órgão estatal que atua na prevenção 

de acidentes, gerencia o seguro por acidentes terrestres e 

financia os serviços de atendimento de urgência, hospita-

lares e de cuidados de longo prazo. “Muitas das vítimas 

dos acidentes passam a ser atendidos por nós pelo resto 

da vida, e o custo disso é altíssimo. Um tetraplégico de 25 

anos vai viver mais 40 ou 50 anos e os cuidados anuais 

com sua saúde chegam a A$ 1 milhão (em dólar austra-

liano, equivalente aproximadamente a R$ 2 milhões). Por 

isso, eu sou uma CEO que trabalha para que seu negócio 

acabe. Não quero ter mais clientes”. 

A executiva explicou ainda que a TAC surgiu 

após o governo de Victoria identificar que o sistema pri-

vado não estava funcionando, e que deixava as pessoas 

Joël Valmain, conselheiro técnico para questões internacionais do Delegado Interministerial pela 
Segurança Viária da França.

Janet Dore: “É preciso ter coragem”

Foto: Fábio Nassif
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desassistidas, com muitas dificuldades na hora de obter 

os valores devidos. “Nós agimos segundo um sistema de 

‘apesar da culpa’, isso é, tratamos todos os envolvidos nos 

acidentes de forma igual”. 

Com orçamento anual de A$ 1,3 bilhão (arreca-

dados majoritariamente do seguro que cada proprietário 

de veículo paga anualmente) e mais de A$ 7 bilhões em 

caixa, a TAC gasta cerca de A$ 1 bilhão por ano com in-

denizações e tratamentos. O restante do dinheiro vai para 

o financiamento dos serviços de atendimento e resgate, 

projetos de segurança no trânsito e para as campanhas 

de educação na mídia. Quanto a essas campanhas, Dore 

garantiu que todos os filmes e ações estão fundamentados 

em dados retirados dos prontuários de acidentes, assim 

como de pesquisas diretas com os habitantes do estado, 

que são analisados por estudiosos (a TAC mantém uma 

Universidade em Victoria que se dedica apenas à seguran-

ça no trânsito). 

“Nossos dados, depois de analisados, nos mos-

traram que o álcool é o grande fator de risco. Por isso, 

criamos a campanha Bloody Idiot (Grande Idiota e/ou 

Idiota Sanguinário, em um jogo de palavras de duplo sen-

tido em inglês)”. Essa expressão tornou-se comum entre os 

australianos e relaciona o ato de dirigir alcoolizado a uma 

tremenda estupidez. “Lembro o horror dos nossos gover-

nantes com o uso de um palavrão no filme. Depois dessa 

campanha, os dados identificaram que grande parte da 

população considerava que o álcool só era risco quando a 

pessoa estava muito bêbada. Então, criamos a campanha 

Only a Litle Bit [só um pouco acima do limite], mostrando 

que mesmo uma pequena quantidade de álcool acima do 

limite legal pode causar grande estrago”. 

Janet também falou do excesso de velocidade, 

outro grande vilão no trânsito de Victoria: “Para combater 

o excesso de velocidade, criamos a campanha Don’t fool 

yourself, speed kills (Não se engane, a velocidade mata), 

que mostrava que trafegar em velocidade apenas 5km/h 

menor pode fazer toda diferença entre a vida e a morte.”  

Da mesma forma que com a campanha sobre o álcool, 

as pessoas apoiaram completamente a ação, mas também 

admitiram que excediam o limite de velocidade. 

Por isso, disse ela, apenas as campanhas publici-

tárias não resolvem, a segurança de trânsito deve ser feita 

nas ruas. “Nesses 20 anos de existência, a TAC financiou 

a compra de bafômetros, radares fixos e móveis, câmeras 

de flagrante de avanço de semáforo. Criamos também os 

‘booze buses’ (ônibus da bebida), que são espaços educa-

tivos voltados principalmente para os jovens, onde eles po-

dem inclusive fazer o teste do bafômetro. E lá é obrigatório 

fazer o teste. Não há saída!”. 

Os jovens foram os alvos seguintes da TAC, já 

que são grande parte das vitimas: “Entre 19 e 25 anos, os 

jovens acumulam muitos fatores de risco ao dirigir, como 

a inexperiência, a distração, o sentimento de invulnerabi-

lidade característico da idade e o uso de álcool e drogas. 

Nossa campanha teve o título Your mate’s life is in your 

hands (A vida do seu parceiro está nas suas mãos), e pediu 

aos jovens que fizessem filmes falando sobre o tema. A 

resposta foi impressionante. Nossas pesquisas mostraram 

que os jovens respondem muito mais quando a mensagem 

lhes chega através de seus iguais”.

Janet Dore falou ainda do uso das redes sociais 

nas ações de segurança no trânsito, dando como exemplo 

uma campanha no Facebook: “Uma cidade de menos de 

50 habitantes em Victoria, chamada Speed (Velocidade), 

se prontificou a mudar de nome por um mês para Speed-

kills (Velocidade mata) caso nossa página reunisse 10 mil 

curtidas. Conseguimos isso em apenas um dia. Um mora-

dor desta mesma cidade, chamado Phil Down (para baixo, 

para menos) se ofereceu para mudar seu nome para Phil 

Slowdown (Desacelere) se tivéssemos 20 mil curtidas... e 

conseguimos isso em uma semana”. 

No encerramento da conferência, Janet Dore de-

clarou: “Vim aqui para ouvir. Só porque resolvemos ser 

ousados, não quer dizer que temos todas as respostas. 

Ouvi muita coisa boa aqui, que vou levar comigo. Nossas 

palavras precisam virar ações, pois são as ações que sal-

A consultora da Área Técnica de Vigilância e 

Prevenção de Violência e Acidentes do Ministério da Saú-

de, Cheila Marina de Lima, apresentou no Congresso Inter-

nacional de Trânsito números preocupantes sobre as taxas 

de mortos e feridos por acidentes com transporte terrestre 

no Brasil. “Apesar das ações já implementadas, o Brasil 

tem muitos desafios pela frente e nada a comemorar quan-

do se fala em vítimas de trânsito. A verdade é que preci-

samos trabalhar muito para alcançar a meta estabelecida 

pela OMS”.

JANET DORE: “NOSSAS PALAVRAS PRECISAM VIRAR AÇÕES”

OS DESAFIOS DO PROJETO 
VIDA NO TRÂNSITO

Uma das iniciativas para superar essa realidade 

é o projeto Vida no Trânsito, uma ação global criada com 

foco no planejamento e execução de projetos para redu-

zir lesões e mortes nos 10 países que concentram metade 

das vítimas de acidentes de trânsito em todo mundo. O 

projeto Vida no Trânsito é desenvolvido pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), Organização Panamericana 

de Saúde (OPAS), Fundação Bloomberg Philanthopies e 

Johns Hopkins University (UJH) e, nesta edição, conta com 

a participação de cinco capitais brasileiras: Palmas (TO), 

Curitiba (PR), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG) 

e Teresina (PI).

As ações do projeto estão sendo executadas em 

duas etapas. A primeira teve início em 2011, se estende 

até 2012 e passa pela definição dos alvos a serem atingi-

dos, a criação do Plano de Ações e a busca de parcerias. 

Já a segunda etapa será executada entre 2013 e 2015.

Na avaliação da economista Tanara Sousa, que 

coordena uma equipe de pesquisadores que acompanham 

a implantação do projeto em Palmas e em Teresina, a cons-

Cheila Marina de Lima, consultora da Área Téc-
nica de Vigilância e Prevenção de Violência e 
Acidentes do Ministério da Saúde

Tanara Sousa, coordenadora do Núcleo de Estudos 
e Pesquisa em Trânsito e Álcool
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trução de bancos de dados confiáveis e o aperfeiçoamento 

da análise sobre os fatores de risco são os principais de-

safios. Para ela, o detalhamento desses fatores, principal-

mente aqueles relacionados ao consumo de álcool e à velo-

cidade, vão permitir o direcionamento eficaz das políticas 

públicas.  “Uma das maiores dificuldades para a imple-

mentação de políticas de combate à violência no trânsito é 

a falta de dados confiáveis e aprofundados”. 

No Congresso Internacional de Trânsito, foram 

apresentados relatos sobre o andamento do projeto nas 

cinco capitais.

Belo Horizonte
A diretora de Atendimento e Informação da 

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 

(BHTrans), Jussara Bellavinha, também coordenadora do 

Vida no Trânsito na capital mineira, contou como o projeto 

fortaleceu o trabalho de cooperação entre as áreas de se-

gurança no trânsito e saúde.  

Os dados de acidentes coletados em Belo Ho-

rizonte passaram a ser encaminhados ao Ministério da 

Saúde, onde são cruzados com as informações de inter-

nações em todo o país. De posse desses novos dados, uma 

comissão analisa as causas, locais e horários dos aciden-

tes, assim como o perfil das vítimas. “A atuação, tanto da 

fiscalização e da prevenção, quanto dos agentes de saúde, 

fica facilitada. O número de vítimas tem aumentado, mas a 

quantidade de mortes está reduzindo, em função da quali-

ficação do pré-atendimento hospitalar, por exemplo.” 

Campo Grande
Ivanise Rotta, chefe da Divisão de Educação 

para o Trânsito da Agência Municipal de Transporte e 

Trânsito (Agetran) de Campo Grande (MS), apresentou a 

experiência mato-grossense, que também envolveu a qua-

lificação de dados estatísticos. Segundo ela, antes do pro-

jeto a coleta de dados de acidentes de trânsito em Campo 

Grande era realizada apenas por meio da análise dos Bo-

letins de Ocorrência (BOs). Hoje, esses dados são enviados 

ao Ministério da Saúde, que os cruza com suas próprias 

informações. “Assim, podemos sistematizar essas novas in-

formações e pôr em prática nossas ações”.

Palmas
Marta Maria Malheiros Alves, presidente da 

Comissão Projeto Vida no Trânsito em Palmas, e Magnus 

Matos, coordenador da Subcomissão de Gestão e Análise 

de Dados relataram como a capital do Tocantins elegeu as 

parcerias e a informação como armas principais contra 

a violência no trânsito.  Essas medidas já resultaram em 

avanços como a redução de 19,3% de feridos graves e 

mortos, de 9,12% das vítimas não fatais e de 14,39% no 

número de acidentes. “Nós estamos iniciando esse proces-

so. O que está claro é que a redução de acidentes graves 

e fatais será resultado de um esforço coletivo. Nenhum ór-

gão isolado terá êxito nesta luta”.

Teresina
Audea Lima, Superintendente Municipal de 

Transportes e Trânsito de Teresina, contou que o municí-

pio optou pela criação de uma comissão intersetorial e 

Jussara Belavinha, Diretora de Atendimento e 
Informação da Empresa de Transportes e Trânsito 
de Belo Horizonte S/A (BHTrans), coordenadora 
do Vida no Trânsito em BH.

Ivanise Rotta, chefe da Divisão de Educação para 
o Trânsito da Agência Municipal de Transporte e 
Trânsito (Agetran) de Campo Grande (MS)

Marta Maria Malheiros Alves, presidente da Co-
missão Projeto Vida no Trânsito e integrante da 
Vigilância Epidemiológica Municipal, em Palmas 
(TO)

Audea Lima, Superintendente Municipa de Trans-
portes e Trânsito de Teresina

Celso Mariano, diretor de Educação da Secretaria 
de Trânsito (Setran) de Curitiba

também apostou nas parcerias com outras instituições. Ela 

apresentou a Operação Salva Vidas como exemplo de 

ação integrada que já trouxe resultados positivos. No pe-

ríodo de um ano, as vítimas fatais em acidentes de trânsito 

caíram de 225 para 161, uma redução de 30%, que ficou 

muito acima da meta. “O que é mais importante é que 

salvamos 69 vidas. Esse exemplo mostra a importância das 

parcerias. Neste caso específico, um mais um é mais que 

dois”.

Curitiba
O diretor de Educação da Secretaria de Trânsito 

(Setran) de Curitiba, Celso Mariano, apresentou a estraté-

gia da capital paranaense, baseada em três eixos: aprimo-

ramento e integração das informações, desenvolvimento 

de ações de prevenção tendo como base dados confiáveis, 

e integração intersetorial. “As soluções são relativamente 

simples, mas nem tudo que é simples é fácil”. 

A média de mortes por 100 mil habitantes em 

30 dias caiu de 18,7 em 2010 para 17,5 no ano passado, 

abaixo da média estabelecida. A média de mortes e feri-

mentos graves por 10 mil veículos em 30 dias, que era de 

15,2 em 2010, passou para 14,5 no ano passado. Esses 

números mostram, segundo o diretor da Setran, que ainda 

há muito por fazer.
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O técnico do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, re-

velou no Congresso Internacional de Trânsito que o custo 

anual dos acidentes de trânsito no Brasil é de aproximada-

mente R$ 40 bilhões. A quantia é uma atualização dos úl-

timos dados tabulados pelo IPEA, em 2005 e 2006. Dentro 

desse número está o custo com acidentes em aglomerados 

urbanos, superior a R$ 9 bilhões, e o custo dos acidentes 

em rodovias, de aproximadamente R$ 30 bilhões. 

Segundo a pesquisa do IPEA, o custo médio uni-

tário de um acidente com morte no Brasil é de mais de 

R$ 566 mil em rodovias e R$ 229 mil em aglomerados 

urbanos. Já acidentes com lesão custam, em média, R$ 

116 mil em rodovias e R$ 27 mil em aglomerados urbanos.  

O custo é formado basicamente por componentes como 

perda de produção (43%), danos à propriedade (30%) e 

custos médico-hospitalares (16%). No quesito perda de 

produção, estima-se o quanto a vítima produziria segundo 

sua classe social, de acordo com a expectativa de vida do 

brasileiro. 

O técnico do IPEA falou ainda da mudança do 

perfil de acidentados: “Em 1996, os motociclistas eram 

apenas 2,1% das vítimas, enquanto em 2010 eles foram 

25%. Como as motos são muito usadas por trabalhado-

res, o custo se torna muito maior”. De moto ou de carro, 

Carlos Henrique considera que o panorama para o futuro 

é sombrio: de 1998 a 2009, as taxas de vendas de motos 

subiram 12% ao ano e as de carro, 7% ao ano. Enquanto 

isso, o produto interno bruto cresceu em média 4% ao ano. 

“A situação tende a piorar, uma vez que a taxa de mo-

IPEA ESTIMA CUSTO ANUAL 
COM ACIDENTES NO BRASIL 
EM R$ 40 BILHÕES

torização no Brasil ainda é baixa, se comparada com as 

grandes potências europeias e os Estados Unidos”.

No Brasil, a média de motorização é de 10 veí-

culos para cada 100 habitantes. Nos EUA e na Europa, 

essa taxa chega aos 60 veículos para cada 100 habitantes. 

“A indústria automobilística já percebeu isso e está aumen-

tando sua presença no país”. Para Carlos Henrique, limitar 

o acesso ao transporte individual não é a saída: “Precisa-

mos, isto sim, aplicar medidas que incentivem o uso racio-

nal do transporte individual e oferecer alternativas coletivas 

de locomoção”. 

O palestrante conclamou os representantes de 

órgãos governamentais a participarem da atualização da 

pesquisa de custos dos acidentes de trânsito que o instituto 

pretende realizar até o fim de 2012. “Com os números em 

mãos, é possível pressionar os agentes decisórios quanto à 

adoção de políticas que atuem na redução do impacto dos 

acidentes na vida dos brasileiros e na economia do País”.

Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, técnico do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
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