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pioneiro na América Latina em termos de levantamento de 
dados sobre a violência das nossas vias: é a Investigação 
Avançada de Acidentes de Trânsito (IAAT). O trabalho 
consiste no acompanhamento e reconstituição de acidentes 
de trânsito reais, por enquanto na cidade de Campinas, 
com padronização no tratamento desses dados. E o objetivo 
é ambicioso: apontar aos órgãos públicos as causas dos 
acidentes no âmbito de seus três fatores principais – a via, 
o veículo e o condutor. 
Se esse trabalho atingir suas metas, logo as autoridades 
de trânsito não terão mais a desculpa da falta de 
informações con� áveis para tomar as medidas de que o 
Brasil tanto precisa.
Conheça todos os detalhes sobre esse importante projeto 
nesta entrevista exclusiva do chairman da comissão da SAE 
responsável pelo IAAT: Oliver Schulze, gerente sênior de 
engenharia de desenvolvimento de produto da Takata.

Como nasceu a ideia desse projeto?
Cerca de 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil em 
acidentes de trânsito, o que é um número inaceitável. Uma 
das ações que nós, na SAE, já vínhamos discutindo há 
algum tempo é a pesquisa de acidentes. Por que pesquisa 
de acidentes? Porque você só consegue tomar ações para 
melhorar uma situação que está ruim no trânsito a partir 
do momento em que sabe como são e onde estão os 
problemas. Sem saber isso, � ca muito difícil fazer qualquer 
coisa realmente efetiva. Então conseguimos, no � nal de 
2015, � rmar um convênio entre a SAE e a Emdec [Empresa 
Municipal de Desenvolvimento de Campinas], que trata 
do trânsito em Campinas, para iniciar esse projeto que 
começou entre março e abril do ano passado. O objetivo 
é justamente este: entender o que está acontecendo para 
tomar as ações necessárias. 

Onde está sendo feito esse 
levantamento de dados?
A Emdec é uma empresa de trânsito urbano. Ela não 
abrange estradas, portanto não posso entrar com esse 
trabalho nas rodovias. Por uma questão de estrutura, 
nesse primeiro momento estamos trabalhando num raio 
de 5 quilômetros ao redor da Emdec, que � ca no centro de 
Campinas. Nesse espaço, acontecem muitos acidentes. Por 
enquanto, é importante que a distância seja razoavelmente 

Um dos problemas crônicos do Brasil no combate 
aos acidentes de trânsito é a falta de estatísticas 
con� áveis. Há diferenças importantes nos resultados 

apresentados dependendo da fonte dos dados, da forma 
como cada Estado trata essas informações, de o envolvido 
num acidente ter morrido no local da ocorrência ou 
semanas depois, no hospital. Essa falta de informações 
precisas tem uma consequência nefasta: desestimula ações 
efetivas das autoridades para reduzir os acidentes. Sem um 
direcionamento consistente sobre como e onde agir, � ca 
mais difícil convencer um governo a fazer investimentos em 
prol da segurança no trânsito – isso sem entrar na questão 
do desinteresse político.
Mas dá para ter esperança de um futuro melhor. Um 
convênio de empresas capitaneado pela Comissão Técnica 
de Segurança Veicular da SAE Brasil (Sociedade de 
Engenharia da Mobilidade) está desenvolvendo um projeto 

UMA COISA É VOCÊ SABER QUANDO ACONTECEU O ACIDENTE E QUANTA GENTE MORREU. OUTRA COISA 
É SABER POR QUE O ACIDENTE ACONTECEU – REALMENTE IR FUNDO NAS CAUSAS, PARA COM ISSO 
TER INFORMAÇÕES QUE GEREM AÇÕES CORRETIVAS
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próxima porque a rapidez da operação é fundamental. 
Quando acontece um acidente, a comunicação com a equipe 
tem de ser muito ágil para que as pessoas que vão fazer a 
coleta de dados cheguem ao local quase que imediatamente. 

Que tipo de dados vocês levantam ali?
Imagine dois carros batendo num cruzamento. É importante 
eu conseguir fotografar o trajeto percorrido pelos dois 
carros, entender a perspectiva de cada motorista, a 
infraestrutura viária nesse trecho – se havia sinalização 
ou se um arbusto estava escondendo uma placa, se tinha 
buraco na via... E aí analisamos também o ponto inicial de 
colisão, que é o ponto exato no qual os carros se chocaram, 
e também o ponto � nal da colisão, onde os carros pararam 
depois do impacto da batida. Tudo isso é levantado na 
reconstituição. Além disso, é importante que eu entenda 
quais deformações ocorreram no carro, a gravidade dos 
ferimentos das vítimas, e até fazer um acompanhamento 
dessas pessoas nos hospitais durante algumas semanas...

Acho importante você explicar 
a diferença desse levantamento 
de dados para o que existe atualmente.
O Estado de São Paulo tem feito um bom trabalho de 

conseguir números de acidentes e de vítimas mais 
detalhados que a média. Mas eu diria que é só a pontinha 
do iceberg. Uma coisa é você saber quando aconteceu 
o acidente, quais os veículos envolvidos e quanta 
gente morreu. Outra coisa é saber por que o acidente 
aconteceu. O veículo tinha ABS? ESP? O pneu estava 
careca? Chovia no local? Havia neblina? Realmente ir 
fundo nas causas, para com isso ter informações que 
gerem ações corretivas depois.

Em que ponto o projeto está?
No momento, está em fase de renovação. Acredito que a 
partir de março possamos retomar e � rmar um convênio 
por quatro anos. Digo quatro anos porque é o tempo em que 
permanece uma prefeitura, o mesmo secretário de trânsito... 
Após esse período, teremos realmente dados estatísticos 
que nos darão a possibilidade de trabalhar com profundidade. 
Nós já � zemos um levantamento de dados entre abril e 
dezembro de 2016, antes disso foi a documentação e o 
treinamento, e nessa fase nós já coletamos mais de 80 
dados de acidentes, e hoje temos 25 reconstituições. Nossa 
meta para a próxima etapa é, todo mês, coletar 12 casos 
e fazer 5 reconstituições. Também pretendemos fazer uma 
análise tanto da sinalização vertical quanto da horizontal, com 
o apoio da 3M, que vai entrar nesse nosso convênio.

Esse projeto contou 
com expertise internacional?
Isso mesmo. A Idiada, que é uma empresa de engenharia 
espanhola, coopera fazendo as reconstituições dos acidentes, 
e contamos com especialistas da Bosch vindos da Alemanha. 
Eles já visitaram Índia e China, os piores países do mundo em 
termos de acidentes junto com o Brasil, e implementaram 
programas nesses países. Agora vieram ao Brasil para fazer 
o treinamento da equipe do IAAT. Inclusive os formulários 
para coleta de dados em campo são os que a Bosch já tem. É 
importante ainda falar que existe um programa internacional 
chamado IGLAD [Initiative for Global Harmonisation of 
Accident Data], que visa a uma coleta de dados de acidentes 
mundo afora de uma maneira padronizada. Espero que, já 
com os dados de 2016, consigamos ingressar no IGLAD. Eu 
vou poder comparar o que acontece aqui em Campinas com 
o que acontece na Índia, com o que acontece na Áustria, nos 
Estados Unidos, e assim por diante. Realmente queremos 
algo de nível internacional. É um esforço que se soma ao que 
temos feito aqui com a participação da Bosch e do Mackenzie 

O BRASIL É REALMENTE UM DESAFIO, 
TANTO PELO COMPORTAMENTO DAS 
PESSOAS QUANTO PELA ESTRUTURA 
VIÁRIA. UM BURACO NA ESTRADA AQUI É 
DIFERENTE DE UM BURACO NA ALEMANHA: 
LÁ É UMA IRREGULARIDADE NO PISO, E 
AQUI É UMA CRATERA

em Campinas, a Takata em Jundiaí, a Idiada em São Paulo, os 
membros da comissão da SAE em parceria com a Emdec. 

Quais as limitações atuais do projeto?
Como eu disse, estamos limitados a um perímetro 
urbano. Precisaríamos abranger também estradas, o que 
necessitaria de uma outra autoridade envolvida. Além 
disso, hoje ainda trabalhamos das 8h às 17h nos dias de 
semana, mas muitos acidentes acontecem à noite. Quando, 
na retomada deste ano, os trabalhos já estiverem � uindo 
bem, vamos buscar uma metodologia para levantar dados 
também de � nal de semana e períodos noturnos. Então 
a meta para médio prazo agora é estender os horários, 
abranger também estradas e, quem sabe, levar o modelo 
desse projeto para mais lugares. Sei que é impossível 
fazer no país inteiro, mas, se � zermos em algumas 
cidades, isso pode servir como uma base importante. Na 
Alemanha temos o GIDAS [Banco de Dados de Acidentes 
da Alemanha], e ele está em Dresden e Hannover, duas 
cidades. Só pelo exemplo saído dessas duas bases, o 
governo alemão já consegue tomar ações importantes. 

Você citou diversas empresas 
empenhadas nesse projeto. O que 
a iniciativa privada ganha com 
esse envolvimento?
Por meio da pesquisa de acidentes, essas empresas � cam 
sabendo, em primeira mão, o que elas precisam desenvolver. 
Por exemplo, a Takata criou um airbag especí� co para evitar 
o choque entre motorista e passageiro dentro do veículo. 
Como essa ideia surgiu? Por meio do conhecimento de 
pesquisas de acidentes, identi� camos que há ferimentos 
causados por esse tipo de choque entre as pessoas no 
interior do carro. Uma empresa como a Bosch, se descobrir 
pela investigação de acidentes que acontece muita, vamos 
supor, colisão contra poste afetando o ocupante traseiro... 

Ela vai procurar desenvolver um sistema de segurança que 
evite ou minimize os efeitos desse impacto. Para a indústria, 
é muito importante entender o tipo de acidente que mais 
acontece para desenvolver novas tecnologias. 

Trabalhar com segurança viária 
no Brasil é mais difícil?
O Brasil é realmente um desa� o, tanto pelo comportamento 
das pessoas quanto pela estrutura viária. As empresas tentam 
desenvolver tecnologias para preservar o pedestre, mas muitas 
vezes aqui o pedestre reage à proximidade rápida de um carro 
de maneira mais “criativa” que a de um europeu, atravessando 
fora da faixa. Um buraco na estrada aqui é diferente de um 
buraco na Alemanha: lá é uma irregularidade no piso, e aqui é 
uma cratera. As lombadas não são padronizadas, você encontra 
lombadas que parecem o pico do Everest de tão elevadas. 
Então não adianta pegar uma solução de tecnologia enlatada 
de fora e querer aplicar aqui. É preciso observar todas essas 
particularidades, e uma pesquisa séria sobre acidentes pode 
ajudar nessas questões.

Falta sensibilidade do poder 
público para as mortes no trânsito?
Vou dar um exemplo: aqui cai um avião, e o país inteiro � ca 
sensibilizado. Com toda razão, porque é uma tragédia. Mas 
morrem 100, 200 pessoas nesse tipo raro de acidente, 
enquanto que no trânsito é como se caísse um avião todo 
santo dia no Brasil. E as pessoas não � cam escandalizadas. 
Falta realmente uma mobilização, porque a questão nem é 
econômica. Um projeto como o nosso tem um custo para 
o órgão público muito baixo. Falta é coordenação política 
e ter as pessoas técnicas trabalhando, gente que entenda 
realmente do assunto, e não políticos. De uma forma 
generalizada no Brasil, quando entra um novo gestor do poder 
executivo, ele se vê pressionado a dar secretarias e cargos 
para aliados políticos, e aí a gestão de trânsito vai para a 
mão de uma pessoa que nunca trabalhou com engenharia de 
trânsito, não conhece a realidade da violência do trânsito, 
desconhece as boas práticas de outros países. Mas não 
acho que seja hora de criticar, porque problema é o que 
não falta no nosso país. A hora é de arregaçar as mangas. 
Acabamos tendo de nos envolver um pouco na política porque 
se torna necessário para que nosso projeto siga adiante. Mas 
o nosso objetivo é fazer um programa muito bom, de nível 
internacional. E que traga, de fato, uma contribuição efetiva 
para a redução das mortes no trânsito brasileiro. 
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