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F undado em 1959, o Insurance Institute for Highway 
Safety (IIHS) tornou-se, ao longo desses quase 60 anos 
de atuação, uma referência internacional em estudos 

automotivos. De início focado apenas na prevenção de colisões 
de trânsito de baixa velocidade – uma preocupação constante 
das companhias de seguros ligadas a esse centro de pesquisa 
–, o instituto logo estenderia seus trabalhos a um vasto leque 
de estudos relacionados tanto à segurança viária quanto à 
segurança veicular, influenciando notoriamente a maneira como 
os carros são pensados e produzidos nos Estados Unidos – e, 
consequentemente, no mundo todo. 
Seus crash-tests, rankings de veículos e outras pesquisas 
têm levado a público, principalmente, informações de grande 
impacto a respeito dos efeitos das colisões de trânsito nos 
carros e em seus passageiros, mas também sobre aspectos 
específicos, como a forma pela qual o desenho dos acessos 
às rodovias pode minimizar os acidentes na hora em que um 
veículo sai de uma via paralela para a estrada principal, os 
perigos associados à fadiga do motorista e os fatores de risco 
determinantes em condutores adolescentes – um problema 
típico dos Estados Unidos, onde você pode conseguir a licença 
para dirigir antes dos 18 anos.
Não apenas as companhias de seguros e as montadoras, mas 
também as autoridades de trânsito têm prestado atenção a 
tudo o que o IIHS sinaliza, seja para a melhoria da legislação 
acerca do deslocamento e da produção de automóveis, seja para 
o aprimoramento de suas vias, na construção de rotatórias – 
um objeto de estudo do instituto – e em outras iniciativas.
Nos últimos dez anos, as ações do IIHS tiveram à frente a figura 
de Adrian Lund, um estudioso da ciência comportamental que 
agora está prestes a se aposentar – em janeiro do ano que vem, a 
presidência do instituto será assumida por David L. Harkey, diretor 
de pesquisa em segurança no trânsito da Universidade da Carolina 
do Norte. Mas, antes de passar o cargo, Lund conversou com 
a reportagem da Revista CESVI, nesta entrevista exclusiva que 
você vai ler agora. Nela, um dos personagens mais importantes 
da pesquisa automotiva mundial fala sobre o trabalho desenvolvido 
pelo IIHS e também das mudanças que esse tipo de estudo – 
semelhante ao que o CESVI faz no Brasil – pode promover para a 
maneira como nos relacionamos com o automóvel.  

Como a sua experiência como cientista 
comportamental contribuiu para o seu 
trabalho como presidente do IIHS?
Essa experiência me deu a vantagem de compreender a 
dificuldade que é modificar o comportamento humano. Como 

as colisões de trânsito, na maioria das vezes, são provocadas 
por algum tipo de erro do motorista, as pessoas acabam 
concluindo que mudar as atitudes desse condutor é a melhor 
forma de se evitar o risco de um acidente. No entanto, dirigir 
é uma resposta quase automática do corpo e é muito difícil 
mudar isso. Por exemplo, as pessoas sabem que é mais 
seguro usar cinto de segurança, e mesmo assim muita gente 
deixaria de usá-lo se não houvesse uma legislação exigindo. 
Ou seja, o comportamento é algo realmente muito difícil de 
modificar e é importante reconhecer que há outras maneiras 
de prevenir acidentes.
 
Quais são as principais diferenças, entre a 
época que você chegou ao IIHS e agora, no 
design dos carros voltado para as colisões 
de trânsito de baixa velocidade?
Nos Estados Unidos, os carros na verdade ficaram menos 
resistentes a danos em colisões de baixa velocidade em 
comparação com os anos 80, quando eu entrei no instituto. 
Naquela época, havia um padrão de para-choque que não 
tinha dano nenhum num crash-test de 8 km/h. Esse padrão 
começou a cair no fim da década de 1980, quando exigiram 
uma resistência a danos de apenas 4 km/h. Felizmente, agora 
estamos vendo novas tecnologias nos carros americanos 
capazes de evitar que muitas dessas colisões de baixa 
velocidade aconteçam. Sozinho, o aviso de colisão dianteira 
está reduzindo em 27% as colisões na traseira do carro 
à frente e, se juntarmos isso à frenagem automática de 
emergência, esse tipo de acidente cai pela metade. A 
eficiência é tão grande que, em resposta a uma iniciativa do 
IIHS com a National Highway Traffic Safety Administration 
[órgão americano de regulamentação do trânsito], as 
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montadoras têm concordado em tornar a frenagem 
automática de emergência um padrão para todos os veículos 
novos a partir de 2022.

As estradas americanas estão mais  
seguras agora do que eram dez anos atrás? 
Essa resposta é complicada. Os carros são desenvolvidos hoje 
em dia de um modo que protegem muito mais seus ocupantes 
no caso de um acidente e, cada vez mais, os veículos têm 
saído de fábrica com tecnologias que, em primeiro lugar, 
evitam que o acidente aconteça. Contudo, ao mesmo tempo, 
nossas estradas estão ficando mais perigosas porque alguns 
Estados do país têm aumentado as velocidades máximas 
permitidas nas vias. Como resultado, nos últimos dois anos, 
conforme nossa economia se recupera da recessão, os 
Estados Unidos têm tido um aumento no número de mortes 
provocadas por acidentes automobilísticos.

Como você tem visto a resposta dos países 
à Década de Ação pela Segurança no 
Trânsito da ONU?
Tem havido uma resposta muito significativa à iniciativa da 
ONU. Além do estímulo para que os governos repensem suas 
próprias ações de segurança viária, há uma receptividade 
crescente à ideia de programas de informação direcionada 
ao consumidor. O Global NCAP [órgão que avalia a segurança 
de cada modelo de veículo], do qual o IIHS é um membro 
associado, tem sido um instrumento para auxiliar no início de 
programas de testes de segurança veicular na América Latina 

(Latin NCAP) e no Sudeste Asiático (Asean NCAP). Além disso, 
a imprensa tem sido muito receptiva a esses programas na 
Índia e, mais recentemente, também na África do Sul. Esses 
trabalhos já significam conquistas de aprimoramento no 
design de segurança dos veículos nesses locais, mas há um 
longo caminho a percorrer, uma vez que ainda existem muitos 
veículos novos sendo vendidos ao redor do mundo que não 
atendem aos padrões básicos de segurança da Europa ou dos 
EUA. Ainda assim, eu acredito que as pessoas vão exigir mais 
informações sobre a segurança de seus carros agora que elas 
sabem que têm uma fonte objetiva para isso.

As companhias de seguros nos  
EUA entendem a importância  
do tipo de estudo desenvolvido  
por centros de pesquisa como o IIHS?
O instituto foi criado por seguradoras porque essas companhias 
acreditaram que uma compreensão científica das colisões de 
carros poderia ajudar a solucionar o problema. Então, talvez o 
trabalho do IIHS não tenha exatamente mudado o entendimento 
das seguradoras, mas, sim, intensificado essa crença. Quanto a 
isso, as informações proporcionadas pelo IIHS – e especialmente 
pela nossa organização irmã, o Highway Loss Data Institute – 
têm dado às companhias novos insights a respeito de como os 
danos ao veículo e os ferimentos estão intimamente ligados ao 
próprio design dos automóveis. Muitas dessas seguradoras 
estão usando os resultados que divulgamos para ajudá-las a 
determinar os prêmios de seguro para diferentes modelos de 
veículos. As companhias estão aprendendo rapidamente sobre 
os benefícios – ou falta deles, em alguns casos – associados 
às novas tecnologias veiculares e sobre as consequências, para 
o trânsito, de mudanças que estão se dando na sociedade, 
como a legalização do uso recreativo da maconha. E muitas 
das seguradoras compartilham nossos índices relacionados às 
colisões de alta velocidade com seus segurados – num esforço 
para proteger seus clientes da potencial tragédia que é um 
acidente de trânsito. 

Qual você considera a maior contribuição 
dos estudos automotivos do IIHS ao longo 
desse seu período como presidente?
Virei presidente em 2006. Na década que se passou desde 
então, a equipe do IIHS tem sido pioneira em muita coisa: 
um estudo para ajudar os Estados americanos a entender 
que leis podem reduzir os acidentes com motoristas 
adolescentes; a avaliação do reforço de teto como fator de 
segurança em capotamentos, e a introdução desse item 
em nosso programa de crash-tests; o estudo de como as 
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pessoas estão morrendo em colisões frontais dos carros 
modernos; o estudo do design de assentos booster e a 
introdução dessa avaliação como forma de estimular o 
desenvolvimento desse tipo de assento para proteger 
crianças; estudos inspiradores sobre os benefícios das 
rotatórias tanto para a segurança quanto para o fluxo do 
trânsito; o teste de protetores traseiros em caminhões 
grandes que resultou em aprimoramentos voluntários das 
montadoras para evitar que os carros sejam engolidos por 
baixo da região traseira desses veículos maiores nos acidentes; 
a pesquisa sobre bloqueadores de ignição para evitar que as 
pessoas dirijam após consumir bebida alcoólica; o estudo de 
tecnologias que evitam a colisão, e o desenvolvimento de testes 
que demonstram os benefícios da frenagem automática de 
emergência. Todos esses estudos estão ajudando a mudar o 
risco envolvido no deslocamento de automóveis. 

Que IIHS você está deixando  
para o próximo presidente? 
Há muita coisa ainda que o próximo presidente do IIHS 
vai ter de fazer. Os EUA tiveram mais de 37 mil pessoas 
morrendo em acidentes de trânsito em 2016, o segundo ano 
consecutivo de alta nesse tipo de morte. Uma questão-chave 
será compreender a extensão do quanto as novas tecnologias, 
incluindo os carros autônomos, podem evitar que as colisões 
aconteçam e assegurar que essa nova tecnologia está sendo 

lançada de um jeito seguro. O instituto tem uma estrutura 
de ponta para testar esses novos veículos. Ainda assim, 
será importante continuar a estudar outros fatores para 
reduzir os danos e os ferimentos envolvidos nos acidentes 
de trânsito. Como vai levar muitos anos para desenvolver e 
organizar muitas dessas tecnologias de prevenção, continua 
vital procurar opções para que os veículos protejam seus 
ocupantes no caso de a colisão acontecer, e também buscar 
caminhos para modificar as vias para que os acidentes 
diminuam, além de tornar os acostamentos mais generosos 
para aqueles envolvidos num acidente.

Falando nisso, os carros autônomos  
já são uma questão para as seguradoras?
Os autônomos ainda não são uma realidade, mas as 
companhias já estão olhando para eles de maneira bem 
cuidadosa. Como seguradoras, elas querem ser capazes de 
oferecer um seguro para esses carros quando estiverem 
disponíveis, mas ainda não sabem como os sinistros desses 
veículos podem ser diferentes daqueles dos automóveis atuais. 
Teoricamente, os carros deveriam bater menos quando no 
modo autônomo – afinal, já somos testemunhas dos benefícios 
de tecnologias como a frenagem automática de emergência –, 
mas não sabemos quem vai comprar esses carros nem como 
eles serão usados. E esses fatores serão fundamentais para 
estimar o risco que eles representarão. 


