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Resumo Executivo
A Organização Mundial da Saúde estima que o número de mortes no trânsito chegou a 1,35
milhão por ano, com as taxas mais altas de fatalidades no trânsito em países de baixa renda
(WHO, 2018). O Relatório de Status Global sobre Segurança no Trânsito 2018 destaca que,
embora os veículos em países de alta renda estejam cada vez mais seguros, apenas 40 de
175 países (23%) adotaram os padrões de segurança veicular prioritários, conforme
recomendado pelas Nações Unidas (WHO, 2018).
O objetivo geral desta pesquisa é apoiar a adoção de padrões de segurança veicular
prioritários para todos os novos veículos em âmbito global. Quatro países (Argentina,
Brasil, Chile e México) são usados como estudo de caso.
Os três padrões de segurança veicular de maior prioridade são:
1. Padrões mínimos de proteção a colisões, ou seja, regulamentações que ajudem a
proteger os ocupantes em colisões com impacto frontal e lateral;
2. Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) para evitar colisões; e
3. Medidas de proteção de pedestres para melhorar a segurança para os Usuários
Vulneráveis do Trânsito (VRUs), incluindo pedestres e ciclistas.
Este projeto estende trabalhos anteriores (Cuerden et al. 2015 & Wallbank et al. 2016) para
considerar as vidas que poderiam ser salvas e as lesões que poderiam ser evitadas pela
aplicação de uma gama mais ampla de regulamentações de segurança veicular entre 2020 e
2030 nos mesmos quatro países considerados anteriormente (Brasil, Argentina, Chile e
México). Também vai além para demonstrar a relação custo-benefício da aplicação destas
regulamentações. O conjunto completo de padrões de segurança prioritários consi derados
neste estudo inclui:
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Algum progresso já foi feito no sentido da implementação desses padrões prioritários, como
resultado de esforços nos quatro países para adotar padrões mínimos de proteção a
colisões. Se essas iniciativas tiverem continuidade, o presente estudo estimou que essas
regulamentações de proteção a colisões evitarão 11.000 mortes de ocupantes de
automóveis até 2030. Também estimou que, se forem adotadas as regulamentações para
ESC, proteção de pedestres de segurança secundária, e AEB para VRU, mais 14.000 vidas
poderiam ser salvas durante o período de 2020 a 2030 (12.000 das quais seriam VRUs).
No total, se Argentina, Brasil, Chile e México adotassem o conjunto completo de padrões
de segurança veicular prioritários a partir de 2020, mais de 25.000 vidas poderiam ser
salvas e mais de 170.000 lesões graves poderiam ser evitadas até 2030.
Os benefícios e custos para as medidas que vão além dos padrões mínimos de proteção a
colisões foram calculados para cada país considerando fatalidades e lesões graves. Os
resultados de cada país foram usados para determinar os anos nos quais as medidas
atingem uma relação custo-benefício positiva (índice superior a 1) em cada um dos quatro
países:
Tabela 1: Anos nos quais as medidas atingem relação custo-benefício positiva
Ano no qual ESC atinge
relação custo-benefício
positiva

Ano no qual medidas
para proteger VRUs
atingem relação custobenefício positiva

Argentina

2022

2024

Brasil

2022

2023

Chile

2021

2022

México

2024

2023

Geral

2022

2023

País

Além disso, a relação custo-benefício cumulativa entre 2020 e 2030 foi calculada para os
quatro países, novamente considerando apenas mortes e lesões graves 1:


ESC = 2,75



Medidas para proteger VRUs = 1,98

1

Contando apenas os benefícios para fatalidades, a relação custo-benefício cumulativa entre 2020 e 2030 para
os quatro países é de: 1,58 para ESC e 0,61 para Medidas para proteger VRUs.
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Os resultados mostram que, em toda a região, a regulamentação do ESC terá relação custobenefício positiva dentro de dois anos de implementação, embora o México levará quatro
anos para conseguir isso, o dobro do tempo de qualquer outro país. Dos quatro países, o
México tem a segunda maior frota de carros para equipar com ESC, e a mais antiga.
Tendências recentes mostram uma redução em lesões fatais e graves para os ocupantes de
carros e uma introdução relativamente lenta de carros novos no México; portanto, a relação
benefício-custo estimada aumenta mais lentamente do que na Argentina, no Brasil e no
Chile.
Além da redução em fatalidades prevista acima, estima-se que mais de 15.000 vidas teriam
sido salvas entre 2020 e 2030, se ações regulatórias anteriores tivessem assegurado que o
ESC fosse instalado em toda a frota de veículos até 2020. Este benefício adicional não será
alcançado por causa do tempo que levará para a rotatividade da frota e para carros mais
antigos não equipados com ESC serem substituídos.
Deve-se notar que a modelagem apresentada aqui é baseada na suposição de que as
tendências atuais continuem, mas há dados limitados de fatalidades sobre os quais basear
essas tendências para alguns países. Como resultado, se as melhorias de segurança para
ocupantes de veículos implícitas nesses países diminuírem, ou se os números de fatalidades
relatados estiverem sujeitos a um grau de subnotificação e surgir uma tendência alternativa,
os benefícios do ESC poderão ser muito maiores. Da mesma forma, se a proporção da frota
de automóveis renovada a cada ano aumentar, então o retorno do investimento em
instalação de ESC será maior e realizado mais cedo. Portanto, propõe -se que a situação deva
ser monitorada e as implicações para a economia do ESC devam ser reconsideradas se novas
evidências surgirem.
Para as medidas de proteção de VRUs, a relação custo-benefício para a região deve se
tornar superior a 1 em 2023, embora na Argentina isso não ocorrerá até 2024. Dos quatro
países, a Argentina tem a menor proporção de pedestres nas mortes por colisão de trânsito
no país (10%). Ocupantes de carros (50%) e motociclistas (30%) respondem pela maioria dos
usuários de trânsito mortos na Argentina. Isso explica por que as mudanças para proteger os
usuários vulneráveis do trânsito (pedestres e ciclistas) exigiriam o maior tempo antes de
fornecer um retorno positivo sobre o investimento em mudanças na frota de veículos.
O método aplicado para este estudo considera os efeitos da introdução de padrões de
segurança veicular no número de fatalidades e lesões graves em ocupantes de automóveis e
pedestres e ciclistas (coletivamente denominados Usuários Vulneráveis do Trânsito, ou
VRUs). Especificamente, para ocupantes de automóveis, o modelo calcula o custo-benefício
da regulamentação do ESC, cintos de segurança e fixações aprovados para todas as posições
de assentos e proteção dos ocupantes em colisões frontais e laterais. Para VRUs (pedestres
e ciclistas), o modelo de custo-benefício estima o impacto da regulamentação de um
sistema VRU-AEB, que evita colisões, e a regulamentação de proteções para pedestres
relacionadas ao desenho de para-choques dianteiros, que diminuem as lesões resultantes
de uma colisão.

3.0

iii

PPR867

Vehicle safety standards: 2018 update

Os benefícios apresentados representam o benefício econômico para a sociedade da
redução de fatalidades ou lesões graves. O método de Avaliação de Vida Estatística (VSL) foi
usado para fornecer essas estimativas. Ele equipara a perda econômica devido a uma
colisão de trânsito em termos de PIB per capita (e baseia-se em uma abordagem de
"disposição de pagar", medindo a preferência de indivíduos a pagar para evitar lesões). Os
custos são os custos para o consumidor, ou seja, o valor extra que os consumidores teriam
de pagar para equipar um novo veículo com a tecnologia associada. Os coeficientes
benefício-custo (BCRs) são apresentados para cada grupo de usuários de trânsito; valores
maiores que 1 indicam que os benefícios são maiores que os custos incorridos. Por exemplo,
um BCR de 2,3 pode ser interpretado da seguinte forma: "para cada dólar gasto pelos
consumidores na compra de veículos com essas tecnologias, há um retorno de US$ 2,30 em
benefício econômico para a sociedade".
Devido às incertezas nos valores de entrada e nas suposições usadas, e ao fato de que as
previsões do futuro são inerentemente incertas, os resultados finais também estão sujeitos
a um grau de incerteza. Como observado acima, os dados de fatalidade utilizados neste
estudo foram obtidos de dados de mortes no trânsito relatados, e pode haver proble mas de
subnotificação que poderiam afetar os benefícios de fatalidades estimados (potencialmente
subestimando-os se o número real de mortes aumentasse mais rapidamente ou diminuísse
mais lentamente do que os números relatados). Além disso, há suposições co nsideráveis
sobre o número de lesões graves, que foram estimadas usando um processo de fatoração
simples baseado em dados da Grã-Bretanha, o que significa que o número estimado de
lesões graves evitadas pode não refletir verdadeiramente os números observad os em cada
país. Dadas essas incertezas, recomenda-se que os coeficientes de benefício-custo previstos
sejam considerados com a devida cautela.
Deve-se observar que os Fabricantes e Fornecedores de Equipamentos Originais muitas
vezes não podem fornecer informações de custos diretamente, por se tratar de informações
comercialmente sensíveis. Portanto, este estudo utilizou os custos fornecidos em relatórios
disponíveis publicamente, que foram então verificados pelo Global NCAP. Entende-se que a
precificação de automóveis é complexa, com fortes pressões de mercado influenciando os
preços de varejo, particularmente nos segmentos de preços mais baixos. Portanto, a
precisão dos custos usados neste estudo é ainda mais limitada pela incerteza sobre a
proporção que seria transferida para o cliente final. Conforme relatado neste estudo, o valor
total de mercado dos custos foi comparado com os benefícios sociais, embora possa ser
possível que o preço de varejo de um automóvel não aumente (ou não possa aumentar) na
mesma proporção.
As principais recomendações decorrentes desta pesquisa são:
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Dado o potencial de salvar vidas e prevenir lesões graves, recomenda-se que os
quatro países estudados aprimorem as regulamentações atuais para cintos de
segurança, fixações de cintos de segurança e proteção a colisões, implementandoas onde necessário, e as apliquem sem mais demora, além de implementar
regulamentações para o ESC e medidas de proteção a pedestres imediatamente.
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Os coeficientes benefício-custo previstos para o ESC indicam que este deve ser
implementado nos quatro países, uma vez que terá retorno positivo em cada país
até 2024, no máximo, e o BCR global é consideravelmente superior a 1. Esse
benefício para a região não seria realizado se um ou mais países não
implementassem ou adiassem a implementação das regulamentações. A
consistência é vital para os fabricantes que fornecem para a região, e um atraso
poderia afetar em cascata os quatro países que esperam o alinhamento. A
legislação também garantiria que o ESC penetrasse em todos os segmentos do
mercado automotivo (incluindo veículos menores). Portanto, por razões de
harmonização, igualdade de proteção e para maximizar o potencial declarado de
salvar vidas, deve-se considerar a implementação coordenada de uma
regulamentação de ESC em todos os quatro países o mais breve possível.



Os coeficientes benefício-custo previstos para as medidas de VRU indicam que
estas também devem ser implementadas na região. Mais uma vez, um atraso na
implementação por qualquer um dos países significaria que o nível total de
benefício não será alcançado.



Recomenda-se que o Brasil implemente imediatamente a Regulamentação 95 da
ONU para proteção contra impacto dos ocupantes de automóveis em caso de
impacto ou colisão lateral. Os outros três países deste estudo anunciaram que
adotarão essa regulamentação (embora o prazo seja incerto no México). O melhor
cenário seria que a Regulamentação 95 da ONU fosse harmonizada em toda a
América Latina sem demora, particularmente considerando-se o potencial dessas
medidas de segurança secundárias de salvar vidas na região. Portanto, recomendase ainda que o México conclua a implementação das regulamentações de
proteção a colisões para cumprir sua parte nessa harmonização.



Com a implementação de qualquer regulamentação, medidas apropriadas serão
necessárias para garantir o cumprimento. Esta pesquisa não investigou
detalhadamente se seriam necessárias mudanças consideráveis na aplicação da
legislação de segurança veicular em qualquer um dos quatro países para obter os
benefícios previstos. No entanto, essa necessidade deve ser reconhecida
juntamente com as previsões apresentadas.
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1

Introdução

A Organização Mundial da Saúde estima que o número de mortes no trânsito chegou a 1,35
milhão por ano, com as taxas mais altas de fatalidades no trânsito em países de -baixa renda
(WHO, 2018). O Relatório de Status Global sobre Segurança no Trânsito 2018 destaca que,
embora os veículos em países de alta renda estejam cada vez mais seguros, apenas 40 de
175 países (23%) adotaram os padrões de segurança veicular prioritários, conforme
recomendado pelas Nações Unidas (WHO, 2018). A Figura 1 mostra quais países aplicam os
principais padrões internacionais de segurança veicular (em verde).

Figura 1: Países que aplicam os padrões de segurança veicular prioritários da ONU (WHO,
2018) 2
Os três padrões de segurança mais importantes são:
1. Padrões mínimos de proteção a colisões, ou seja, regulamentações que ajudem a
proteger os ocupantes em colisões com impacto frontal e lateral. Isso corresponde
as Regulamentações 943 e 954 da ONU.

2

Relatório de Status Global sobre Segurança no Trânsito 2018 - ISBN 9789241565684. Países que aplicam os
padrões de segurança veicular prioritários da ONU. Figura 15 (página 616) no Relatório de Status Global sobre
Segurança no Trânsito (gho_road_safety_vehicle_standards_2018.png)
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2. Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) para evitar colisões (Regulamentação ONU
1405).
3. Padrões para melhorar a segurança de pessoas no trânsito que não estejam em
automóveis, em particular os Usuários Vulneráveis do Trânsito (VRUs), incluindo
pedestres e ciclistas. Esses sistemas podem ser sistemas primários de segurança (ou
prevenção de colisão) ou sistemas secundários de segurança (ou proteção a
colisões/redução de lesões). A Regulamentação da ONU 127 6 para proteção de
pedestres incentiva um desenho frontal mais "suave" nos automóveis.
Globalmente, apenas 49 países (27%) aplicam a regulamentação de teste de impacto frontal
da ONU e 47 (26%) aplicam a regulamentação de teste de impacto lateral. Da mesma forma,
46 países aderem à regulamentação da ONU para o ESC e 44 para proteção de pedestres. Os
países que aplicam as regulamentações do ESC e de proteção de pedestres são países de
alta renda (WHO, 2015).
Em 2015, as Nações Unidas definiram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169
metas, que estimularão ações nos próximos 15 anos em áreas de importância para a
humanidade e o planeta. Entre outras coisas, os objetivos visam acabar com a pobreza e a
fome, combater a desigualdade e garantir a proteção duradoura do planeta e seus recursos
naturais. A segurança no trânsito faz parte do Objetivo 3: garantir vidas saudáveis e
promover o bem-estar para todos em todas as idades. Especificamente, o Objetivo 3
estabelece a meta 3.6: “Até 2020, reduzir pela metade o número de mortes e lesões globais
decorrentes de acidentes de trânsito” (Nações Unidas, 2016. p.20).
Para atingir esse objetivo, é evidente que é necessário fazer mais para melhorar a segurança
veicular, em particular a dos automóveis de passeio, que constituem a maioria da frota de
veículos em muitos países. Como mostrado na Figura 1, a América Latina está muito atrás
do número de padrões internacionais de segurança veicular vistos na Europa. Embora esse
número não leve em consideração os padrões de segurança locais, aind a é provável que
haja chances consideráveis de salvar vidas se forem aplicados padrões mínimos de
segurança harmonizados por meio de iniciativas de segurança em todo o mundo.
A Assembleia Geral da ONU adotou recentemente uma resolução que aceita 12 metas
voluntárias de desempenho para fatores de risco de segurança no trânsito (United Nations,
General Assembly, 2018). A meta proposta de relevância para este projeto é:

3

Nações Unidas (1995, conforme emendas). Regulamentação Nº 94. Disposições uniformes relativas à
homologação de veículos no que diz respeito à proteção dos ocupantes em caso de colisão frontal.
4

Nações Unidas (1995, conforme emendas). Regulamentação Nº 95. Disposições uniformes relativas à
homologação de veículos no que diz respeito à proteção dos ocupantes em caso de colisão lateral.
5

United Nations (2017). Regulamentação Nº 140. Disposições uniformes relativas à homologação de
automóveis de passeio no que diz respeito a Sistemas de Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC).
6

Nações Unidas (2012, conforme emendas). Regulamentação Nº 127. Disposições uniformes relativas à
homologação de veículos motorizados no que diz respeito a seu desempenho em segurança de pedestres.
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“Meta 5: Até 2030, 100% dos veículos novos (definidos como produzidos,
vendidos ou importados) e usados deverão atender a padrões de segurança de
alta qualidade, como as regulamentações prioritárias recomendadas pela
ONU, as Regulamentações Técnicas Globais ou as exigências equivalentes de
desempenho nacionais.” (WHO, 2018)
As regulamentações prioritárias da ONU para veículos, conforme o Indicador Global
proposto para esta meta, são:


Regulamentações da ONU Nº 94 e 95 (proteção contra impacto frontal e lateral);



Regulamentação da ONU Nº 140 (Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC));



Regulamentação da ONU Nº 127 (segurança de pedestres);



Regulamentações da ONU Nº 16 e 14 (cintos de segurança e fixações de cintos de
segurança).

1.1

Contexto

Em 2015, a TRL realizou uma análise estatística para determinar quantas vidas poderiam ser
salvas no Brasil se regulamentações secundárias mínimas de segurança de automóveis e
programas de testes do consumidor fossem aplicados a novos veículos (Cuerden et al.,
2015). Essa análise foi então ampliada por Wallbank et al. (2016) para prever quantas
mortes e lesões de usuários de automóveis poderiam ser evitadas em quatro países da
América Latina (Argentina, Chile, México e, do estudo anterior, Brasil). As principais
regulamentações consideradas foram as Regulamentações Nº 14 7, 168 (cintos de segurança
e suas fixações), 94 (proteção dos ocupantes em colisão frontal) e 95 (proteção dos
ocupantes em colisões laterais).
Os resultados sugeriram que a implementação dessas regulamentações evitaria:


Entre 570 e 1.400 fatalidades na Argentina



Entre 390 e 750 fatalidades no Chile



Entre 900 e 3.500 fatalidades no México



Entre 12.000 e 34.000 fatalidades no Brasil.

7

Nações Unidas (1970, conforme emendas). Regulamentação Nº 14. Disposições uniformes relativas à
homologação de veículos no que diz respeito a fixações de cintos de segurança, sistemas de fixação ISOFIX,
fixações top tether ISOFIX e posições de assentos i Size.
8

Nações Unidas (1970, conforme emendas). Regulamentação Nº 16. Disposições uniformes relativas à
homologação de:
I.
cintos de segurança, sistemas de retenção, sistemas de retenção infantil e sistemas de retenção
infantil ISOFIX para ocupantes de veículos motorizados
II.
Veículos equipados com cintos de segurança, lembretes de cintos de segurança, sistemas de
retenção, sistemas de retenção infantil e sistemas de retenção infantil ISOFIX e sistemas de retenção
infantil i-Size.
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Sistemas de segurança primários (por exemplo, ESC) não foram considerados, nem o
impacto de sistemas projetados para reduzir colisões ou lesões associadas aos VRUs.

1.2

Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é apoiar a adoção de regulamentações mínimas de
segurança para veículos em todo o mundo, usando os quatro países latino -americanos
(Argentina, Brasil, Chile e México) como estudo de caso. Este projeto visa ampliar a pesquisa
anterior para demonstrar o custo-benefício da aplicação de regulamentações na região
entre 2020 e 2030.
O estudo considera a introdução de padrões mínimos de segurança veicular na Argentina,
no Brasil, no Chile e no México (os quatro países do estudo). Os padrões considerados são:


Cintos de segurança e fixações aprovados para todas as posições de assentos
(Regulamentações 14 e 16 da ONU)



Proteção dos ocupantes em colisões frontais (Regulamentação 94 da ONU)



Proteção dos ocupantes em colisões laterais (Regulamentação 95 da ONU)



Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) (Regulamentação 140 da ONU ou a
Regulamentação Técnica Global equivalente, UN GTR 89)



Proteção de pedestres (Regulamentação 127 da ONU ou UN GTR 910)



Sistemas de Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis do
Trânsito (VRU)

9

Nações Unidas (2008, conforme emendas). Regulamentação Técnica Global (GTR) Nº 8. Sistemas Eletrônicos
de Controle de Estabilidade.
10

Nações Unidas (2010, conforme emendas). Regulamentação Técnica Global (GTR) Nº 9. Segurança de
pedestres.
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1.3

Conteúdo deste relatório

Este relatório documenta a pesquisa realizada para determinar os potenciais benefícios e
custos associados à implementação das regulamentações (conforme listado no parágrafo
anterior) nos países da América Latina (Argentina, Chile, México e Brasil).


A seção 2 descreve o método de análise e a modelagem usados para investigar as
mudanças nas populações de mortes de ocupantes de veículos e usuários
vulneráveis do trânsito.



A seção 3 introduz as características de população e de segurança no trânsito
para cada um dos quatro países. Também fornece as evidências obtidas sobre o
tamanho da frota de veículos e os níveis de segurança de veículos existentes.



A seção 4 fornece as previsões de mortes futuras com base nos dados existentes
sobre mortes no trânsito.



A seção 5 contém os benefícios previstos associados a cada uma das medidas
regulatórias.



A seção 6 contém os os custos estimados associados a cada uma das medidas
regulatórias.



A seção 7 reúne os benefícios e custos estimados com a discussão da provável
relação custo-benefício das regulamentações.



A seção 8 apresenta as conclusões resultantes desta pesquisa e as implicações
para futuras mudanças regulatórias nos quatro países.

Deve-se observar que, durante a revisão das características de segurança no trânsito,
determinou-se que até 2020 (a data de implementação de interesse para este estudo) os
quatro países já terão implementado as regulamentações de segurança secundárias
cobrindo cintos de segurança e suas fixações e proteção a impactos laterais e frontais. Os
cronogramas para a implementação das regulamentações de proteção de impacto frontal e
lateral no México parecem improváveis agora, com pouco tempo antes das datas propostas;
no entanto, datas de implementação alternativas não estão disponíveis para inclusão no
modelo. Portanto, os benefícios dessas medidas já estão incorporados às estimativas de
fatalidade da “linha do tempo atual” apresentadas na Seção 4.1. Como resultado, as seções
que investigam os benefícios (Seção 5), custos (Seção 6) e a relação custo-benefício (Seção
7) estão limitadas às outras três medidas regulatórias (ESC e proteção a usuários vulneráveis
do trânsito através da adoção de regulamentações de segurança para pedestres e AEB para
VRUs).
Os benefícios acumulados das regulamentações de segurança secundárias foram calculados
para apoiar o desenvolvimento das tendências da "linha do tempo atual". O número de
vidas salvas pela implementação desses regulamentos é fornecido no Appendix C. Se a
implementação das regulamentações de segurança secundárias no México for cancelada ou
adiada, os números para o México poderiam refletir o potencial perdido em reduções de
fatalidades, em vez de benefícios.
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2

Método

O método aplicado para este estudo considera as implicações para os padrões de segurança
veicular em duas populações de usuários de trânsito:
1. Fatalidades e lesões graves para ocupantes de automóveis
2. Mortes e lesões graves de pedestres e ciclistas (coletivamente denominados
Usuários Vulneráveis do Trânsito, ou VRUs, neste relatório), excluindo outros VRUs
(por exemplo, motociclistas)
Especificamente, o modelo calcula o custo-benefício para os ocupantes de automóveis da
regulamentação da medida de segurança primária ESC (com desempenho do sistema em
conformidade com a Regulamentação 13H da ONU) e as seguintes regulamentações de
segurança secundárias: cintos de segurança e fixações aprovados para todas as posições de
assentos (Regulamentações 14 e 16 da ONU) e proteção dos ocupantes em colisões frontais
e laterais (Regulamentações 94 e 95 da ONU).
Da mesma forma, o modelo de custo-benefício para VRUs estima o impacto da
regulamentação de um sistema VRU-AEB que evite colisões, e a regulamentação de
proteção de pedestres (Regulamentação 127 da ONU), que diminui as lesões em caso de
colisão.
Deve notar-se que os benefícios apresentados no conteúdo principal deste relatório estão
limitados aos benefícios econômicos associados à redução do número de fatalidades e
lesões graves, não levando em conta outros benefícios, como redução de lesões que não
sejam graves. Como os sistemas de segurança veicular examinados neste estudo
provavelmente serão eficazes na redução de todos os tipos de lesões, os resultados estão
ligeiramente subestimando o coeficiente benefício-custo. Deve-se também observar que os
cálculos relacionados a lesões graves são baseados em consideravelmente mais supos ições
do que aquelas para fatalidades, devido às informações limitadas disponíveis sobre lesões
não fatais em cada país.
Deve-se observar também que os benefícios dessas regulamentações não são
necessariamente diferentes para as duas populações. Por exemplo, é possível que a
introdução do ESC também reduza o número de fatalidades e lesões graves em VRUs, pois
reduzirá o número de motoristas que perdem o controle do veículo e colidem com um
pedestre. No entanto, os dados disponíveis de mortes dos quatro países são limitados,
portanto é impossível obter informações sobre o número de colisões de cada tipo e
potenciais sobreposições populacionais. Além disso, a estimativa da eficácia de cada recurso
de segurança na eliminação ou redução de fatalidades e lesões graves normalmente é
limitada por uma suposição na análise ao grupo primário de interesse (por exemplo,
ocupantes de automóveis no caso de ESC). Como resultado, dois modelos são
desenvolvidos, um para ocupantes de automóveis e um para VRUs, e apenas o impacto dos
recursos de segurança descritos acima é considerado dentro de cada modelo. Os autores
reconhecem que isso pode levar a uma ligeira subestimação dos benefícios de algumas
tecnologias, quando consideradas como medidas individuais. O potencial de supe restimação
devido à contagem dupla de mortes dentro de um pacote de medidas é evitado com a
suposição de que nenhum benefício pode ser atribuído a uma medida da outra população alvo.
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2.1

Modelo de ocupantes de automóveis

As principais etapas do modelo de ocupantes de automóveis são descritas na Figura 2. Cada
etapa é descrita com mais detalhes nas seções a seguir.

1

• Estimar o número de mortes de ocupantes de automóveis entre 2020 e 2030, assumindo que as tendências atuais nas taxas de
mortalidade de ocupantes de automóveis por veículo e número de veículos registrados continuem

2

• Estimar a redução potencial nas mortes de ocupantes de automóveis alcançada pela implementação de uma regulamentação
para Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) em 2020

3

• Usando a mesma metodologia do projeto anterior, reavaliar a redução potencial de mortes de ocupantes de automóveis com a
implementação das regulamentações de segurança secundárias, conforme já planejado

4

• Estimar o benefício econômico de mortes de 2020 a 2030 se esses padrões mínimos de segurança forem estabelecidos e
implementados

5

6

• Estimar o custo da aplicação das novas regulamentações a todos os automóveis novos entre 2020 e 2030
• Gerar um modelo de custo-benefício para avaliar a re dução potencial em comparação com os custos da
im plementaçã o de uma nova re gulamentação para ESC em 2020

Figura 2: Etapas de modelagem para o modelo de ocupantes de automóveis

2.1.1

Número de referência de fatalidades

Antes de estimar quantas vidas poderiam ser salvas através da implementação das
regulamentações de segurança veicular, é importante entender quantas fatalidades
provavelmente haverá em cada país entre hoje e 2030 se os padrões de segurança veicular
se desenvolverem conforme o planejado. Essas estimativas de número de referência de
fatalidades precisam levar em conta o atual cronograma de regul amentação (ou seja,
qualquer regulamentação cuja introdução esteja planejada entre agora e 2030?) e a
proporção da frota equipada com cada tecnologia (por exemplo, através da adoção
voluntária da tecnologia pelos consumidores, ou fabricantes colocando os e quipamentos de
fábrica nos veículos, mesmo que isso não seja exigido pela regulamentação). Essa
implementação planejada de regulamentações no atual cronograma, a adoção voluntária de
tecnologias e estimativas de número de referência incluem algumas das regulamentações
listadas na Seção 1.2.
Ao estimar o número de mortes de ocupantes de automóveis, é importante contabilizar os
níveis de exposição. Por exemplo, o número de fatalidades provavelmente será influenciado
pela quantidade de deslocamentos em automóveis (mais mortes são esperadas quando há
mais deslocamentos em automóveis) e pelo tamanho da população (mais mortes são
esperadas em países com população mais alta).
O primeiro passo para estimar essa número de referência de fatalidades foi extrapolar para
o futuro a taxa de fatalidade de ocupantes de automóveis. Existem várias medidas de
exposição que poderiam ser usadas para essa taxa, algumas das quais provavelme nte estão
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mais correlacionadas com os números de mortes do que outras. Uma hierarquia dessas
medidas de exposição é apresentada na Tabela 2.
Tabela 2: Hierarquia de medidas de exposição para mortes de ocupantes de automóveis
Classificação

1

Medida

Descrição

Comentários

Passageirosquilômetros de
automóveis

Unidade de medida que
representa o transporte de um
passageiro em automóvel por um
quilômetro

A medida preferida de exposição
para risco de ocupantes de
automóveis.

Unidade de medida que
representa o deslocamento em
automóvel por um quilômetro

Isso não leva em conta o número de
passageiros em cada veículo,
portanto pode subestimar o risco dos
ocupantes de veículos com mais
ocupantes.

Número de automóveis
registrados em cada país

Isso não leva em conta a distância
percorrida por cada automóvel e,
consequentemente, o nível de
exposição ao risco de colisão para os
ocupantes.

Número de pessoas que vivem
em cada país

Isso não leva em conta quantas
pessoas se deslocam em automóveis,
ou por qual distância. Esta é uma
estimativa grosseira do risco de
segurança no trânsito.

Quilômetros de
automóveis

2

Automóveis
registrados

3

4

População

Para os quatro países modelados neste relatório, foi realizada uma revisão das medidas de
exposição disponíveis. A Tabela 3 mostra as medidas de exposição usadas, onde as medidas
com maior classificação foram priorizadas em relação a outras medidas disponíveis.
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Tabela 3: Medidas de exposição usadas para a modelagem por país
País

Medida (classificação)

Source

Argentina

Automóveis registrados (3)

Organização Internacional de Fabricantes de Veículos
Automotores (OICA, 2017)

Brasil

Automóveis registrados (3)

Organização Internacional de Fabricantes de Veículos
Automotores (OICA, 2017)

Chile

Automóveis registrados (3)

Organização Internacional de Fabricantes de Veículos
Automotores (OICA, 2017)

México

Passageiros-quilômetros11 (1)

Estimativas do Transporte Passageiros da Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OECD, 2018)

Para fazer as previsões de fatalidade, a taxa de fatalidade de ocupantes de automóveis 12 foi
inserida em gráficos para os últimos anos disponíveis. A taxa nos últimos anos levará em
conta qualquer regulamentação que já tenha sido introduzida (a partir de 2015, o último
ano disponível de dados de mortes na maioria dos países). A taxa de fatalidade foi então
extrapolada para o futuro, assumindo uma tendência exponencial 13. Estes dados recentes
não incluem contribuições significativas para a segurança da proteção contra colisão frontal
ou lateral, proteção de pedestres ou AEB para VRUs. No entanto, poderiam incluir as
influências das regulamentações existentes sobre cintos de segurança e, potencialmente, a
adesão voluntária do ESC, uma vez que essas medidas tiveram a oportunidade de estar
presentes em veículos envolvidos em colisões em um nível substancial.
Para estimar as fatalidades, a medida de exposição também foi prevista para o futuro,
assumindo-se uma tendência linear semelhante à observada nos últimos anos. Outros
cenários foram modelados como parte da análise de sensibilidade (vide 0). As previsões da
taxa de mortalidade e as previsões registradas de automóveis/passageiros-quilômetros
foram combinadas para estimar o número de referência de fatalidades.
No entanto, essas estimativas de fatalidade não levam em conta nenhuma regulamentação
planejada entre hoje e 2030, ou devem ser incluídas em um novo cenário regulatório, uma

11

Observe que esses números são rotulados como "passageiros -quilômetros" e não como "passageirosquilômetros por automóvel" - presumimos que esses números representem estes últimos e não incluam
passageiros-quilômetros por outros modos (reconhecemos que isso pode não estar correto, mas a magnitude
da medida de exposição não é realmente importante para este trabalho, desde que a tendência ao longo do
tempo nesta medida seja semelhante para passageiros-quilômetros por automóvel).
12

Os dados de fatalidade foram obtidos, quando possível, de fontes nacionais ou de estatísticas resumidas
publicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou pelo Fórum Internacional de Transportes (ITF). Esses
dados foram convertidos para a definição padrão (morte dentro de 30 dias do acidente), conforme descrito na
Seção 3.2.
13

Uma tendência exponencial foi escolhida, uma vez que se mostrou adequada aos dados e garante que a taxa
de fatalidade não atinja zero (o que seria irrealista) para qualquer país durante o período de interesse para
esta análise (2020-2030).
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vez que o impacto destas não será evidente dentro da atual tendência de mortes. Tabela 4
descreve os prazos para cada uma das regulamentações. Ela contém as regulamentações
planejadas para implementação, bem como aquelas já adotadas na legislação.
Para levar em conta essas regulamentações, o modelo combina estimativas da eficácia da
tecnologia da literatura (discutidas em mais detalhes na seção 2.1.2 para ESC, 2.2.2 para
AEB para VRUs e 2.2.3 para proteção de pedestres) com estimativas da adoção da
tecnologia dentro da frota de automóveis.
Estas últimas estimativas são baseadas em um processo de modelagem que considera
tanto:


A adoção voluntária, em que a disseminação da tecnologia é liderada pela disposição
dos fabricantes em inserir os componentes necessários nos veículos e a disposição
dos consumidores em pagar por eles.



Adoção obrigatória gerada por uma intervenção política. Nesse caso, todos os
veículos ou todos os tipos de veículos serão obrigados a cumprir com as exigências
regulamentares até uma data de implementação.

Mais detalhes dessa modelagem são fornecidos no 0. As regulamentações de segurança
secundárias (testes de colisão frontal e lateral e cintos de segurança) também são
modeladas, usando um método semelhante ao aplicado no projeto anterior da TRL
(Wallbank et al., 2016).
As estimativas finais de número de referência de fatalidades preveem quantas mortes de
ocupantes de automóveis haverá em cada ano entre agora e 2030, assumindo-se que nada
mude no cronograma atual de regulamentação e que a segurança no trânsito continue a
mudar como nos últimos anos.
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Argentina

Instalação e uso de cintos
de segurança
Teste de colisão frontal
para novos modelos
Sistemas antibloqueio de
frenagem (ABS)
Teste de colisão frontal
(sem controle sobre a
conformidade da
produção)

Brasil

Instalação obrigatória de
airbags frontais e ABS

Lembretes de cintos de
segurança em todos os
veículos novos para a
posição do motorista

Teste de colisão frontal
para todos os novos
veículos
ISOFIX ou LATCH em
novos modelos

Cintos de segurança para
os bancos dianteiros

Teste de colisão

Regulamentação ESC
planeada - atualmente
adiada

lateral para todos
os novos veículos

ISOFIX ou LATCH em todos
os veículos novos

Instalação e teste de
cintos de segurança e
pontos de fixação

ISOFIX ou LATCH em
todos os veículos novos

Lembretes de cintos de
segurança
Instalação obrigatória
de airbags frontais

Diretivas CE para
proteção contra colisão
frontal e lateral

ABS
Uso do cinto de segurança
nos bancos dianteiros

México

Especificações de
segurança do cinto de
segurança
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Uso do cinto de
segurança nos bancos
traseiros

Instalação e teste de
cintos de segurança e
pontos de fixação

2022

Teste de colisão lateral para
novos modelos

Fixações de cintos de
segurança

Chile

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Pré
2015

Tabela 4: Cronograma de regulamentações (medidas obrigatórias) por país

Testes de impacto
frontal e lateral,
ABS e lembretes de
cintos de segurança
para novos modelos

Testes de impacto
frontal e lateral,
ABS e lembretes de
cintos de segurança
para veículos novos
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2.1.2

Regulamentações ESC

Fontes da literatura foram revisadas para determinar como o Controle Eletrônico de
Estabilidade (ESC) pode afetar grupos-alvo de vítimas de acidentes de automóveis com
lesões fatais.
A revisão da literatura identificou uma grande seleção de estudos retrospectivos de alta
qualidade sobre a eficácia do ESC na prevenção de colisões. Chegar ao melhor valor
estimado que seja representativo da faixa de resultados desses estudos não é fácil, porque
os valores relatados variam amplamente devido a diferentes focos em relação a:


Regiões geográficas (principalmente EUA, Austrália ou países europeus) ,



Categorias de veículos (por exemplo, automóveis de passeio (definição dos EUA ou
da UE), SUVs, LTVs, 4WDs),



Tipos de colisão (por exemplo, todas as colisões, colisões de veículo único,
capotamentos ou colisões de vários veículos) e



Gravidade da colisão (todas as colisões, incluindo danos materiais apenas, todas as
colisões com lesões, graves, KSI ou fatais).

A metanálise conduzida por Høye (2011), que incorpora a maioria das fontes individuais
relevantes identificadas, foi considerada a fonte mais apropriada para uma estimativa de
valor único, pois concilia os diferentes resultados e aumenta o poder estatístico das
estimativas para grupos de vítimas fatais menores. O foco desta tarefa de modelagem de
ocupantes de automóveis é em vítimas fatais em automóveis de passeio (incluindo SUVs de
acordo com a definição européia de veículos M1). A estimativa de eficácia mais aplicável
por Høye para este enfoque foi identificada como sendo 38%, para uma população-alvo de
automóveis envolvidos em colisões "relacionadas a ESC". Estimativas alternativas de eficácia
(maior e menor) também são modeladas como parte da análise de sensibilidade ( 0).
Nos dados estatísticos de colisão "STATS19" relatados pela polícia nacional para a GrãBretanha (de 2011 a 2015), 1.133 ocupantes de automóveis morreram em acidentes
envolvendo "perda de controle" como fator contribuinte para o automóvel. Estes foram
classificados como a população-alvo "relacionada a ESC". A amostra continha um total de
3.252 mortes de ocupantes de automóveis, dos quais 2.991 ocorreram em acidentes onde
um policial ajudou no local (ou seja, fatores contribuintes poderiam ser atribuídos).
Portanto, 37,9% das mortes de ocupantes de automóveis (1.133/2.991) estavam na
população-alvo do ESC.
No entanto, esta amostra (GB, 2011–2015) foi parcialmente equipada com ESC (na
proporção de cerca de 55%, de acordo com os cálculos de dispersão da frota), ou seja,
muitas colisões relevantes para o ESC já foram evitadas. Segundo Høye (2011), o ESC é
considerado 38% eficaz para colisões fatais na população-alvo. Portanto, o número de
fatalidades que teriam ocorrido sem a instalação da peça pode ser aproximado como 1.432.
Isso significa que a proporção de fatalidades de ocupantes de automóveis relevantes para o
ESC- (se a frota não estivesse equipada) poderia chegar a 43,5%.
O número comparativo dos dados nacionais da FARS para colisões fatais no trânsito nos EUA
é estimado em 26,3%. Uma estimativa central desses dois valores (de Grã-Bretanha e EUA)
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foi usada para aproximar a população-alvo da eficácia do ESC nos quatro países latinoamericanos deste estudo. A média de 43,5 e 26,3% é de 34,9% (as estimativas maior e
menor são usadas na análise de sensibilidade – vide 0).
A aplicação do valor da eficácia a esse subgrupo da população com fatalidades de ocupantes
de automóveis gera um valor de eficácia para a população total de 13,3%.
2.1.3

Regulamentações de segurança secundárias

Uma vez que o efeito do ESC foi contabilizado nas estimativas de fatalidade, a metodologia
aplicada aos projetos anteriores (Cuerden et al., 2015 & Wallbank et al., 2016) foi repetida
para estimar quantas vidas poderiam ser salvas devido à introdução de melhorias
secundárias de segurança. Essas melhorias incluem a proteção dos ocupantes nas colisões
frontais e laterais (Regulamentações 94 e 95 da ONU) e cintos de segurança e fixações para
todas as posições de assentos (Regulamentações 14 e 16 da ONU). Observe que o impacto
destas é modelado como um coletivo, e o impacto das regulamentações i ndividuais não
pode ser desagregado.
Por uma questão de brevidade, o método completo não é apresentado neste relatório, mas
detalhes completos podem ser encontrados em Wallbank et al. (2016). Em termos gerais, o
método aplicado nesta fase consiste em três tarefas principais:
a) Avaliar o impacto que os desenvolvimentos secundários de segurança de automóveis
na Grã-Bretanha tiveram na redução das mortes de ocupantes de automóveis desde
1990.
b) Identificar os anos de referência na Grã-Bretanha que a atual frota de veículos e a
situação de segurança nos quatro países latino-americanos refletem de maneira
mais próxima.
c) Assumindo-se que desenvolvimentos secundários semelhantes poderiam ser vistos
nos mercados emergentes após a adoção das mesmas regulamentações, prever o
impacto das mudanças na segurança veicular nesses mercados emergentes, dado o
impacto estimado na Grã-Bretanha e o ano de referência.
A Tarefa a) desenvolveu modelos estatísticos usando dados da Grã-Bretanha para prever o
número de mortes de usuários de automóveis que teriam ocorrido se a segurança
secundária não tivesse melhorado ao longo do tempo. Usando este modelo, foi possível
estimar que, entre 2002 e 2020, melhorias na segurança secundária dos automóveis terão
evitado cerca de 1.600 (11%) fatalidades. É necessário extrapolar além dos dados existentes
para que a tendência da Grã-Bretanha possa ser mapeada para os quatro países latinoamericanos durante todo o período de avaliação.
Reconhece-se que esses modelos provavelmente representam uma subestimativa do
benefício de mortes real por duas razões: em primeiro lugar, as melhorias na segurança
secundária provavelmente reduziram o número total de vítimas, já que algumas vítimas que
teriam sido levemente feridas na colisão não são feridas em automóveis mais modernos;
essa redução no número total de vítimas não pode ser incorporada ao modelo, levando a
uma subestimativa da eficácia. Em segundo lugar, a regulamentação do cinto de segurança
exige que lembretes do cinto de segurança sejam instalados pelo menos para o banco do
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condutor. Estes demonstraram ser eficazes para incentivar o uso do cinto de segurança (Lie
et al., 2008), (Freedman et al., 2009) e as taxas de uso do cinto de segurança são mais baixas
na América Latina do que na Grã-Bretanha tanto atualmente quanto na ocasião da
implementação das regulamentações de colisão frontal e lateral (vide Tabela 10 na Seção
3.3). Assim, se a regulamentação do cinto de segurança for capaz de melhorar
substancialmente o uso do cinto na América Latina, haveria um benefício potencialmente
maior associado à proteção que as regulamentações fornecem aos ocupantes com cinto.
A Tarefa b) comparou os resultados dos testes do Latin NCAP nos automóveis mais vendidos
em cada mercado com os níveis históricos de segurança da frota na Grã-Bretanha. Os vídeos
de testes do NCAP para as marcas e modelos mais populares foram vistos por especialistas
em segurança veicular e classificados usando critérios de pontuação (vide Seção 2.2 em
Wallbank et al. (2016)). Isto estabeleceu um ano de referência para cada país que
representa o ano equivalente para veículos no Euro NCAP (vide Tabela 5).
Tabela 5: Ano de referência para cada país (estabelecido a partir de trabalho anterior de
Cuerden et al., 2015 e Wallbank et al., 2016)
País

Ano de
referência

Argentina

2002

Brasil

2001

Chile

2003

México

2000

Esses números foram baseados apenas em dados de teste de colisão frontal, porque essa
era a única configuração de teste de colisão disponível para muitos dos veículos do Latin
NCAP.
Desde que o trabalho de Wallbank et al. foi concluído em 2016, o estudo dos resultados
publicados pelo Latin NCAP mostra que a classificação por estrelas para automóveis não tem
um padrão claro de melhoria na proteção dos ocupantes adultos. A classificação por estrelas
para ocupantes adultos atribuída pelo Latin NCAP para automóveis avaliados entre 2010 e
2018 é mostrada na Figura 3; os anos são agrupados (2010-2012, 2013-2015, 2016-2018),
uma vez que, em média, apenas 12 automóveis são testados a cada ano.
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Figura 3: Classificações por estrelas para ocupantes adultos atribuídas para modelos
testados pelo Latin NCAP por ano
A distribuição das classificações por estrelas em 2016-18 é semelhante à observada nos
primeiros anos do Latin NCAP (2010-12), sugerindo que houve pouca melhoria na proteção
dos ocupantes adultos durante esse período 14. Os dados sugerem que pode ter havido uma
mudança em 2013-15, com proporcionalmente mais classificações de 4-5 estrelas atribuídas
aos automóveis testados; no entanto, é provável que isso esteja relacionado à maior
proporção de testes patrocinados pelos fabricantes (58% em comparação a 42% em 201012), pois classificações mais altas seriam esperadas para os "melhores" automóveis que
esses fabricantes produzem e testam. Evidências dos dados de vendas de cada país sugerem
que os modelos mais populares vendidos não refletem os modelos patrocinados pelos
fabricantes para testes do Latin NCAP e, como esses modelos populares mostraram pouca
mudança neste período, não há evidências que sugiram que os anos de referência.
mudaram substancialmente desde o trabalho de Wallbank et al.

14

Houve algumas mudanças na classificação por estrelas do Latin NCAP em 2013/14 e 2016, portanto as
classificações por estrelas não são diretamente comparáveis ao longo do tempo. Por exemplo, o teste de
impacto lateral foi adicionado à classificação de proteção para ocupantes adultos. No entanto, isso apenas
sujeita o veículo às mesmas exigências que para os automóveis na Europa a partir de 1997 (dentro do Euro
NCAP e testes regulatórios - obrigatórios para novos modelos em 1997 e todos os novos veículos em 2003).
Não é que os limites de desempenho tenham sido alterados em resposta a avanços demonstráveis no
desempenho de segurança.
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Dito isso, com os prazos regulatórios propostos, mas ainda não implementados, se
aproximando para a proteção de colisão frontal e lateral no México 15, parece razoável
revisar o ano de referência ligeiramente desde o estudo anterior. Reconhece -se que as
datas de implementação (como identificado na Tabela 4) são improváveis de serem
atingidas agora. No entanto, os instrumentos regulatórios estão pelo menos sendo
discutidos. Para levar em conta essa intenção e eliminar qualquer impressão falsa de
precisão, a mesma data foi aplicada a todos os quatro países, e foi definida como 2001.
Pode-se inferir a partir dessa data que a segurança piorou na Argentina, no Brasil e no Chile
desde o relatório da pesquisa de 2016. Essa não é a intenção; embora, de acordo com os
resultados do teste do Latin NCAP, melhorias ainda sejam necessárias para que todos os
automóveis novos na região atendam aos padrões de proteção contra colisão para
ocupantes de automóveis aplicados na Europa em 2003. Em vez disso, a implicação da data
de 2001 é que a segurança veicular secundária nos quatro países incluídos neste estudo está
geralmente 15 anos atrás daquela da Grã-Bretanha; em 2016, os padrões nesses países
estão aproximadamente no mesmo nível da Grã-Bretanha em 2001.
Para compensar a ausência de um teste de impacto lateral e diferenças na instalação de
airbags frontais e laterais entre a Europa e os mercados emergentes, uma data de referência
adicional (1995) também foi aplicada a todos os mercados na modelagem anterior. Neste
estudo, essa data foi movida em um ano (1996) para levar em conta a progressão em
direção a exigências regulatórias para proteção de colisão lateral na América Latina. Essa
análise secundária oferece um limite superior para as mortes de usuários de automóveis
que poderiam ser evitadas pela implementação eficiente das regulamentações - os
resultados dessa análise são apresentados como parte da análise de sensibilidade no 0.
A Tarefa c) quantificou as mudanças nas fatalidades esperadas em cada país se
regulamentações de segurança secundárias fossem introduzidas, levando em conta as
fatalidades evitadas observadas na Grã-Bretanha, o ano de referência para padrões de
segurança veicular e a rotatividade atual de veículos. Isso envolve uma decisão sobre a
rapidez com que o impacto de melhores padrões de segurança será sentido. A Tabela 6
resume as características de cada frota de veículos.
Tabela 6: Resumo das características da frota em cada país
Argentina

Brasil

Chile

México

Grã-Bretanha

2015

2015

2015

2015

2001

População

43.418.000

205.962.000

17.763.000

125.891.000

57.424.200

Nº de veículos registrados

13.736.000

42.743.000

4.445.000

37.354.000

29.747.130

Nº de automóveis
registrados

10.413.000

35.471.000

3.125.000

26.937.000

23.898.844

15

Conforme estabelecido na Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015.
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% de veículos registrados
que são automóveis
Crescimento nos
automóveis registrados em
relação ao ano anterior
Nº de novos automóveis
registrados
% de automóveis
registrados com <1 ano de
idade
Taxa de motorização
(automóveis por população)

76%

83%

70%

72%

80%

3%

2%

4%

5%

3%

481.000

2.123.000

212.000

892.000

2.431.770

5%

6%

7%

3%

10%

0,24

0,17

0,18

0,21

0,42

Esses dados demonstram que uma proporção similar de veículos em cada país são
automóveis (cerca de 70-83%), e isso é comparável à Grã-Bretanha durante o ano de
referência (80%); o crescimento em automóveis registrados também é semelhante, mas,
comparado á Grã-Bretanha, uma proporção muito menor de automóveis é nova a cada ano
(de 3% no México em 2015 para 7% no Chile em 2015 vs. 10% na Grã-Bretanha em 2001).
Com base nesses dados, as mortes evitadas pela segurança secundária estimadas usando o
modelo da Grã-Bretanha foram ajustadas para levar em conta o fato de que as frotas de
automóveis nos quatro países da América Latina estão tendo uma rotatividade mais lenta
do que na Grã-Bretanha durante o ano de referência. As mortes evitadas foram fatoradas 16
para representar um 'cronograma semelhante', no qual as as mortes evitadas na GrãBretanha foram multiplicadas por 45% para a Argentina, 59% para o Brasil, 67% para o Chile
e 33% para o México.
2.1.4

Benefício econômico das mortes evitadas

Uma vez que a redução geral nas fatalidades foi prevista como resultado das
regulamentações, esse número foi então usado para estimar a redução potencial de lesões
graves. A estimativa de lesão grave é baseada em um processo de fatoração simples, usando
dados nacionais da Grã-Bretanha (STATS19) para estimar a proporção de vítimas fatais para
graves em cada um dos cenários relevantes e, em seguida, considerando as diferenças na
eficácia do ESC para mitigar lesões graves ou fatais. Mais detalhes sobre a abord agem
adotada podem ser encontrados no 0.
Então, em linha com a metodologia utilizada no estudo anterior (Wallbank et al. (2016)), o
método de avaliação de vida estatística (VSL) foi usado para quantificar o benefício
econômico das reduções nas mortes previstas devido à introdução das regulamentações.

16

Os fatores foram calculados dividindo a "% de automóveis registrados com <1 ano de idade no país da
América Latina" pela "% de automóveis registrados com <1 ano de idade na Grã-Bretanha em 2001".
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Os métodos VSL baseiam-se na disposição de pagar para evitar lesões e estão relacionados
ao PIB per capita. Esses números podem ser comparados entre países e são prontamente
computáveis a partir de dados de impacto na saúde. No entanto, como as evidências sobre
a disposição de pagar são variadas, uma série de estimativas é produzida para cada país.
Bhalla et al. (2013) revisaram uma série de estudos VSL relevantes e mostram que o prejuízo
econômico das mortes devido a uma colisão de trânsito foi estimado entre 70 e 137,6
unidades do PIB per capita. Além disso, a perda econômica de uma lesão grave resultante
de uma colisão de tráfego foi estimada em 17 unidades do PIB per capita.
Tabela 7: Prejuízo econômico das mortes usando o método VSL
Previsão PIB per capita
(2018)
(2018 USD) – vide Figura
11

Prejuízo econômico de
uma morte por colisão de
trânsito
(2018 USD, milhares)

Prejuízo econômico de
uma lesão grave por
colisão de trânsito
(2018 USD, milhares)

12.924

904 – 1.778

220

Brasil

8.807

616 – 1.212

150

Chile

14.186

993 – 1.952

241

8.321

583 – 1.145

141

Argentina

México

Para os fins desta análise, a estimativa média dos dois valores apresentados para o prejuízo
econômico de uma morte em cada país foi usada na análise. O impacto das estimativas mais
altas e mais baixas é examinado na análise de sensibilidade (0).
Conforme descrito em Wallbank et al. (2016) há uma falta de concordância sobre o que
deve ser incluído nessas estimativas VSL, em particular em relação a medidas
essencialmente não quantificáveis, como o valor da dor e do sofrimento. Por exemplo, o
Departamento de Transportes do Reino Unido estima que os custos (Department for
Transport, 2012) sejam substancialmente maiores do que aqueles na Tabela 7 (cerca de US$
2,8 milhões) e, portanto, devem ser interpretados com cautela.
2.1.5

Custos das regulamentações

As exigências incluídas nas regulamentações secundárias de segurança para a segurança dos
ocupantes de automóveis afetarão o projeto dos veículos. Conforme mencionado na Seção
2.1.3, as regulamentações consideradas são aquelas associadas à proteção dos ocupantes
nas colisões frontais e laterais (Regulamentações 94 e 95 da ONU) e ci ntos de segurança e
fixações para todas as posições de assentos (Regulamentações 14 e 16 da ONU). Essas
medidas de segurança exigirão recursos de design específicos para os seguintes elementos
de um automóvel:
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As fixações do cinto de segurança, a sua geometria e a resistência local da estrutura
em torno da fixação



Um lembrete de cinto de segurança para o motorista (conforme exigido na
Regulamentação 16 da ONU)



Inclusão em potencial de um limitador de carga e pré-tensor no cinto de segurança
(não é estritamente necessário segundo as Regulamentações 94 e 95 da ONU, mas
necessário para atender às normas da indústria na Europa e outras regiões e
também para melhorar o desempenho no mundo real)



Airbags (à frente e ao lado dos ocupantes dos bancos dianteiros)



Força adicional através dos "pilares A" (os dois pilares mais à frente dos ocupantes,
que se estendem desde o chassi até o teto do automóvel)



Caminhos de carga gerenciados da frente do automóvel até o compartimento do
ocupante



Força adicional nas soleiras laterais e nas molduras das portas e nas portas



Força adicional nos "pilares B" (a segunda fila de pilares do chassi até o teto, entre a
primeira e a segunda fila de assentos)

Informações publicadas sobre o custo dessas características de design foram buscadas na
literatura. A intenção da pesquisa foi encontrar um preço indicando o custo de adicionar
esses elementos a um projeto de veículo que não atendesse às exigências regulamentares
(ou seja, o custo para tornar conforme um veículo não conforme). Em resposta a essa busca,
os insights vieram de estudos encomendados pelo Departamento de Transporte dos EUA,
NHTSA (Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário), juntamente com a
implementação de Padrões de Segurança nos EUA. Esses estudos são extremamente
detalhados em suas estimativas de custos. Os veículos são desmembrados em componentes
individuais e quaisquer peças novas ou modificadas são, então, precificadas levando em
conta o material, a fabricação, as contribuições comerciais, etc. Os preços devem ser
representativos da indústria, não de um único fabricante. Uma limitação é que os preços
vêm de automóveis dos EUA, em vez de veículos dos quatro países considerados para este
estudo. Não se sabe qual viés isso pode criar ou se os custos são amplamente equivalentes
entre essas duas regiões, mas presume-se que os preços dos EUA tendam a ser
conservadores (mais altos do que nos quatro países) para a maioria dos elementos que
contribuem para o custo. Quando vários preços estavam disponíveis para o mesmo
elemento, um valor médio foi derivado antes de se tratar a inflação.
Embora os detalhes dos estudos da NHTSA não tenham paralelos, alguns estão se tornando
bastante obsoletos agora; assim, para criar um valor equivalente para comparação entre
custos, e também com benefícios calculados, todos os preços foram inflacionados para
valores de 2018. Um site de cálculo de inflação na internet foi usado para esse fim 17. No

17

http://www.usinflationcalculator.com/
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limite extremo, a influência da inflação foi mais do que o triplo do custo dos cintos de
segurança, desde o valor original fornecido em 1978 até o valor atual para 2018. Deve -se
observar que o setor automotivo pode ter experimentado taxas de inflação diferentes
(acima de "todos os bens" até o início dos anos 1980 e abaixo de "todos os bens" depois
disso), portanto é provável que esse processo de inflação seja conservador (resultando em
custos previstos mais altos do que pode realmente ocorrer).
Em contraste com essa tendência geral da inflação, um desconto também foi aplicado para
levar em conta os efeitos de aprendizado e as eficiências de produção em resposta às
exigências regulatórias. A maioria dos fabricantes que vendem automóveis na América
Latina operará com produção de alto volume. Portanto, com base na prática aplicada por
agências como a NHTSA 18 e a Agência de Proteção Ambiental dos EUA em avaliações
passadas de custo-benefício regulatório, reduções de custos por meio do "learning by
doing" (volume de produção acumulado e pequenas reformulações que reduzem custos)
foram aplicadas às estimativas iniciais de custo. Em particular, uma redução de 20% foi
assumida para todas as tecnologias com mais de três anos de idade. Esse número foi
reduzido para 16% para uma avaliação de 2016 das exigências de cintos de segurança de
três pontos, e foi aumentado para 90% para airbags (com base no progresso observado com
a tecnologia de airbag e uma análise econômica (Abeles, 2004)).
Os elementos ocupantes de automóveis onde um custo foi obtido a partir da literatura
são mostrados na Tabela 8. A soma desses elementos gera um custo total por veículo de
US$ 1.116. Esse valor foi calculado usando o Índice de Preços ao Consumidor como medida
de inflação. Para ilustrar a influência do uso de uma medida alternativa de inflação, a última
coluna mostra os custos equivalentes com a inflação baseada nas vendas de veículos novos
(U.S. Bureau of Labor Statistics, 2018). O efeito no custo total dessas medidas de segurança
é reduzir o total para 63% do total com base no IPC.
Deve-se observar que um custo para o consumidor 19 de US$ 1.116 por veículo é
excessivamente alto. Isso representa cerca de 10% do preço de varejo de um veículo para
automóveis pequenos; às vezes mais, para o modelo básico de alguns novos automóveis
pequenos no México ou no Chile. Dada a maneira sustentável pela qual esses elementos
adicionais foram adicionados aos veículos em outras regiões do mundo, esse aumento de
preço não é realista. Recentemente, a NHTSA estimou que o custo total das tecnologias de
segurança vinculadas a todos os FMVSS {Padrões Federais de Segurança de Veículos
Motorizados} adicionou uma média de US$ 1.929 (em dólares de 2012) e aproximadamente
7,6% do custo e 5,1% do peso de um modelo de automóvel de passeio do ano de 2012 nos
EUA (Simons, 2017). Isso também apoiaria o raciocínio de que o pequeno subconjunto de
tecnologias adicionais consideradas dentro dessas medidas regulatórias não deveria custar
ao consumidor US$ 1.116. No entanto, estes são os números obtidos a partir da literatura e,

18

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/fmvss/DEIS_Appx_C.pdf

19

De acordo com a definição da NHTSA, o custo do consumidor inclui materiais, mão de obra, ferramental,
montagem, custos indiretos, sobretaxas e impostos do fabricante e do revendedor. O custo de um subsistema
de componentes de um modelo pós-Padrão específico, menos o custo de um subsistema do modelo préPadrão correspondente, é igual ao custo adicional ao consumidor.
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portanto, representam as melhores e referenciáveis estimativas de custo. Uma discussão
mais aprofundada dessa questão é fornecida mais adiante, na Seção 6.3. Em última
instância, esses custos não foram atribuídos a novas intervenções, pois as exigências
regulatórias já estão sendo implementadas ou têm sua implementação planejada nos
quatro países.
Tabela 8: Custo dos elementos secundários de segurança para proteção dos ocupantes de
automóveis
Item

Custo na literatura (USD,
$)

Source

Custo (USD
2018, $)

Custo, IPC
automotivo
($)

46,46

(McLean et al., 1978)

147

71

7,5

(McCarthy and Seidl,
2014)

6

6

(Dailey, 2016)

3 x 18 = 54

51

(Dang, 2008)

38,5

35

(Fladmark and
Khadilkar, 1997)

832

542

1.116

705

Cintos de segurança
dianteiros
Lembrete do cinto
de segurança do
motorista

10,92 para VW Passat
Cintos de segurança
traseiros

25,13 para Ford F-150
26,00 para Hyundai Santa
Fe
323,42 para sedãs
asiáticos

Airbags
Estrutura de impacto
lateral
Total para
elementos
secundários de
segurança

494 para Honda Accord
720 para Ford Taurus
764 para GM Saturn

Um custo equivalente foi buscado para a instalação do ESC em um automóvel. Mais uma
vez, um estudo de desmembramento da Administração Nacional de Segurança no Trânsito
Rodoviário (NHTSA) dos EUA forneceu esse custo de US$ 111, que é relatado na introdução
do GTR da ONU. Com a inflação para preços de 2018 e a aplicação de um efeito de
aprendizado de 20%, o custo atribuído à instalação do ESC para um automóvel foi de US$
102 por veículo. No entanto, o custo mínimo para um sistema no e studo de
desmembramento foi de US$ 36,76 por veículo, em preços de 2018. Pode -se argumentar
que, se um sistema estava disponível em 2005 por esse preço, é razoável esperar que o
mesmo seja verdadeiro para 2018. No entanto, os consultores do setor recomendaram que
um custo para o consumidor de cerca de US$ 50 seja usado para representar os preços e
práticas atuais do setor. Com base nessa orientação, uma estimativa central de US$ 50 foi
adotada para o custo de instalação de um sistema ESC em um automóvel já equipado com
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ABS. Os valores subjacentes de US$ 36,76 e US$ 102 foram incorporados na análise de
sensibilidade (conforme documentado no 0).
2.1.6

Modelo de custo-benefício

Para avaliar o valor da implementação das regulamentações e medidas de segurança
associadas, é necessário comparar os benefícios com os custos. O componente final do
modelo, portanto, reúne os benefícios e custos previstos. Estes são comparados usando um
coeficiente benefício-custo, onde o valor do benefício é dividido pelo custo. Nessas
circunstâncias:


Um valor menor que 1 indica que o custo da medida excede a avaliação monetária
dos benefícios



Um valor de exatamente 1 reflete o ponto de equilíbrio em que os benefícios e
custos se equilibram uniformemente



Um valor maior que 1 indica que os benefícios superam os custos, e são essas
medidas que se tornam mais facilmente recomendadas para implementação.

Para previsões de benefícios futuros, é importante observar que um desconto foi aplicado
(0). Isso representa o conceito de que, geralmente, as pessoas preferem receber bens e
serviços agora, e não depois.
Finalmente, uma análise de sensibilidade é incluída na modelagem para investigar se algum
dos dados inseridos é excessivamente influente nos resultados ( 0). Ela também apoia uma
verificação de qualidade quanto ao nível de confiança que é apropriado, dadas as limitações
de alguns dos dados e suposições inseridos.
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2.2

Modelo VRU

As principais etapas do modelo VRU estão descritas na Figura 4. Estas se alinham
amplamente com aquelas usadas nos modelos de ocupantes de automóveis descritos na
seção 2.1.

1

•Estimar o número de fatalidades de pedestres e ciclistas entre 2020 e 2030, assumindo-se que o
atual cronograma de regulamentação para cada país seja aplicado

2

•Estimar a redução potencial em fatalidades de pedestres e ciclistas atingidapela implementação de
um sistema de Frenagem Automática de Emergência (AEB) para VRUs em 2020

3

•Estimar a redução potencial em fatalidades de pedestres e ciclistas atingida pela implementação de
uma regulamentação para proteção de pedestres em 2020

4

•Estimar o benefício econômico de mortes de 2020 a 2030 se esses padrões mínimos de segurança se
tornarem obrigatórios

5

•Estimar o custo da aplicação das regulamentações a todos os automóveis novos entre
2020 e 2030

6

•Gerar um modelo de custo-benefício para avaliar as reduções de mortes em potencial
contra os custos da implementação

Figura 4: Etapas de modelagem para o modelo VRU

2.2.1

Número de referência de fatalidades

Assim como no modelo de ocupantes de automóveis, as estimativas de referência de
fatalidades também foram necessárias para pedestres e ciclistas. Essas estimativas levam
em conta o cronograma atual de regulamentação e a adoção de tecnologias na frota.
Para estimar isso, a tendência na taxa de mortes (por exemplo, mortes de pedestres por
população20) foi extrapolada assumindo-se uma tendência exponencial 13,21,22 e a influência
das regulamentações (neste caso AEB para VRUs e proteção de pedestres) foi estimada
usando o mesmo método de modelagem para ocupantes de automóveis - isso é descrito em
detalhes no 0.

20

Observe que a população foi usada como medida de exposição para pedestres e ciclistas, já que não havia
dados de exposição disponíveis sobre o número de percursos a pé, o número de ciclistas ou a distância
percorrida usando cada meio nos quatro países.
21

Observe que a Argentina é a exceção, onde uma tendência logarítmica foi aplicada, porque isso deu
previsões mais plausíveis com base na tendência atual.
22

Assim como no modelo de ocupantes de automóveis, tendências alternativas foram investigadas como pa rte
da análise de sensibilidade (0).
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Assim, a extrapolação do número de fatalidades de referência fornece uma população -alvo
para influência das medidas de segurança de pedestres. Nesse caso, o número total de
pedestres e ciclistas mortos em colisões no trânsito são os grupos-alvo. A próxima etapa do
modelo foi estabelecer a eficácia potencial de Frenagem Autônoma de Emergência, que
detecta e responde a Usuários Vulneráveis do Trânsito (VRUs, incluindo pedestres e
ciclistas), ou proteção passiva convencional fornecida por mudanças na geometria e rigidez
das dianteiras dos automóveis.
2.2.2

AEB para VRUs

Uma revisão da literatura foi conduzida para estabelecer a eficácia relatada da Frenagem
Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis do Trânsito (VRUs). Um processo
sistemático foi adotado para esta revisão. Os resultados do processo e da pesquisa estão
documentados no 0.
Para resumir, 193 fontes potenciais de informação foram identificadas, mas após a filtragem
baseada na relevância direta, apenas 8 permaneceram. É provável que isso reflita o fato de
que a AEB para VRUs é uma tecnologia relativamente recente, e m que estratégias de
implementação detalhadas são protegidas pelos fabricantes e seus fornecedores e,
portanto, apenas analisadas em projetos de pesquisa prospectivos (benefícios preditivos).
Após avaliação crítica, quatro fontes foram excluídas e apenas quatro fontes foram
consideradas como fornecendo estimativas de eficácia relevantes de uma qualidade
adequada. A revisão dessas quatro fontes é fornecida no 0, Seção A.6.
O estudo de (Rosen, 2013) foi a fonte primária que forneceu as estimativas usadas na
modelagem. Em particular, Rosen previu que a AEB para VRUs poderia ser eficaz na
prevenção de lesões fatais ocorrendo em 48% da população de mortes de pedestres e em
55% da população de ciclistas feridos fatalmente. Estimativas de eficácia alternativa (menor)
são modeladas e fazem parte da análise de sensibilidade (0).
A aplicação dessas porcentagens aos números de referência de fatalidades permite que o
modelo calcule o número de vidas salvas a cada ano pela implementação completa da
regulamentação. No entanto, nem todos os automóveis nas regiões terão AEB para VRUs
instalados. Portanto, uma etapa adicional era necessária novamente para prever a
proporção da frota de automóveis que teria a tecnologia necessária instalada. O processo
para isso foi mencionado no modelo de ocupantes de automóveis, na Seção 2.1.1, mas é
descrito em detalhes no 0.
2.2.3

Regulamentação de proteção de pedestres

Tal como acontece com a AEB para VRUs, outra revisão da literatura foi usada para
determinar a eficácia das medidas de segurança secundárias para proteção de pedestres.
Em particular, isso se referiu às mudanças no projeto das partes da frente dos veículos
necessárias para atender às exigências da Regulamentação Nº 127 da ONU e GTR Nº 9.
O Appendix B descreve a revisão realizada e os resultados gerados. Para essa proteção
passiva de pedestres, 534 fontes potenciais de informação foram identificadas com base nos
termos da pesquisa. No entanto, apenas 40 pareceram ser relevantes após a revisão dos
resumos e apenas 10 foram avaliadas criticamente com qualidade metodológi ca adequada.
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Subsequentemente, apenas quatro fontes foram consideradas como fornecendo
estimativas de eficácia relevantes que poderiam ser aplicadas à população de VRUs com
lesões fatais e eram de qualidade adequada. A revisão dessas quatro fontes é fornecida no
Appendix B, Seção B.6.
Ao contrário da AEB para VRUs, as implicações da regulamentação para o projeto de
veículos são muito bem compreendidas, dado que existem regulamentações para a Europa
e o Japão há mais de dez anos. Assim, foi surpreendente descobrir que nenhuma análise
retrospectiva formal foi realizada para determinar a eficácia dessa legislação. Em vez disso,
estudos prospectivos foram identificados. Em particular, foram obtidas pesquisas europeias
que mostram a potencial eficácia das fases das Diretivas da CE sobre proteção de pedestres
(Hardy et al., 2006). Além disso, o GTR da ONU fornece estimativas de sua eficácia em toda
a Europa e em outras regiões do mundo. Esta última informação foi gerada por
colaboradores dos grupos de trabalho informais que desenvolvem o GTR e apoia os valores
gerais fornecidos no preâmbulo regulatório.
Dado que a previsão prospectiva de eficácia da Europa está dentro da faixa indicada para o
GTR, então isso foi usado para a modelagem. Um valor de 3,9% de eficácia foi justificado
para a população com fatalidades de pedestres e 1,4% para ciclistas mortos em colisões no
trânsito. Estimativas alternativas de eficácia (maior e menor) são modeladas como parte da
análise de sensibilidade (0).
Esses valores podem parecer baixos em comparação com as outras tecnologias investigadas
nesta pesquisa. No entanto, isso reflete os pontos de que:


Nem todas as mortes de pedestres são causadas por automóveis



Nem todas as mortes de pedestres são causadas pela parte da frente dos veículos



A regulamentação se concentra na área central da frente dos veículos



A regulamentação exclui os componentes dos veículos que não foram considerados
viáveis para incluir (no momento em que a regulamentação foi desenvolvida, por
exemplo, o entorno do para-brisa, o para-brisa e a borda dianteira do capô).



Algumas lesões ocorrerão em contatos secundários com o solo ou outras partes do
veículo ou outros veículos.



A melhoria dos níveis de proteção reduzirá a gravidade do impacto de uma colisão,
mas poderá não melhorar o resultado (por exemplo, as colisões com severidade
muito alta provavelmente ainda serão fatais).

A contabilização de todos esses aspectos leva às pequenas alegações de eficácia feitas na
regulamentação e em trabalhos anteriores de pesquisa.
2.2.4

Benefício econômico das mortes evitadas

Quanto ao modelo de ocupante dos automóveis, a redução prevista nas fatalidades entre os
VRUs foi utilizada para estimar o potencial de redução de lesões graves, utilizando a
abordagem descrita no 0. Então, a mesma abordagem VSL usada para ocupantes de
automóveis foi usada para as fatalidades de pedestres e ciclistas (vide Seção 2.1.4). A
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Tabela 7 mostra os números usados para os cálculos de benefícios econômicos concluídos
nesta etapa.
2.2.5

Custos das regulamentações

Quanto ao modelo de ocupantes de automóveis, existe a disposição no modelo de VRU para
levar em conta os custos associados à implementação de AEB para VRUs e exigências
regulatórias sobre proteção de pedestres de segurança secundária.
Discussões recentes em torno da revisão da Regulamentação Geral de Segurança para a
Comissão Europeia derivaram o custo de implementação "por veículo" para a AEB para
VRUs (Seidl et al., 2017). Este foi construído sobre inferências de uma análise de custo e
massa da NHTSA para sistemas de aviso de colisão dianteira e sistemas de frenagem
relacionados para veículos leves (Ricardo Inc., 2012). A faixa de valores derivados para esse
estudo foi de €186 a €249, assumindo-se que não existisse nenhum sistema AEB. Pegar o
ponto central dá um valor de AEB para VRU de US$ 261 por veículo, que foi usado neste
modelo.
Os custos de mudanças em um veículo necessárias para atender às exigências de proteção
de pedestres do GTR Nº 9 da ONU também foram estabelecidos por meio de um estudo de
desmembramento da NHTSA (Waltonen Engineering, Inc., 2014). O custo básico foi de cerca
de US$ 300 por veículo (em USD de 2012). Após a inflação e o desconto para o efeito de
aprendizado, o custo usado para medidas passivas de proteção de pedestres foi de US$
258 por veículo.
2.2.6

Modelo de custo-benefício

A mesma abordagem do modelo de ocupantes de automóveis foi utilizada no modelo de
VRU para comparar as estimativas de custo e benefício e fornecer um coeficiente benefício custo.
Um processo semelhante também foi usado para investigar a sensibilidade dos resultado s
do modelo às variações nas entradas de dados e suposições usadas para gerá-los.
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3

Dados principais

Esta seção apresenta os dados principais usados para a modelagem. Ela resume as
tendências atuais de população (Seção 3.1), fatalidades em acidentes de trânsito (Seção 3.2)
e a frota de veículos (Seção 3.5) para cada país. Também fornece uma visão geral dos
desenvolvimentos de segurança no trânsito relacionados a grupos de usuários específicos
(Seção 3.2) e resume as mudanças recentes na legislação de segurança veicular (Seção
3.5.4).

3.1

Dados populacionais

A Figura 5 mostra como a população de cada país mudou entre 1950 e 2015.

Figura 5: População da Argentina, Brasil, Chile e México, 1950-2015 (United Nations,
Population Division, 2017)
Nos quatro países, a população mais que dobrou entre 1950 e 2015 e, no México, a
população foi quatro vezes maior (28 milhões a 126 milhões). A taxa de crescimento nos
quatro países desacelerou nos últimos anos, com um aumento anual de 2014 a 2015 de
1,0% na Argentina, 0,9% no Brasil, 0,8% no Chile e 1,3% no México.
A ONU faz uma série de projeções para o crescimento populacional, com base em várias
suposições diferentes sobre taxas de fertilidade, mortalidade e migração. As seguintes
variantes foram selecionadas como a melhor opção para cada país, com base nas tendências
atuais de cada país:
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Argentina e México: variante média (ou seja, taxa média de fertilidade23, mortalidade
normal e migração normal)



Brasil e Chile: baixa variante (baixa taxa de fertilidade 24, mortalidade normal e
migração normal)

Detalhes completos das definições para essas variantes estão disponíveis em ‘World
Population Prospects The 2012 Revision’ (United Nations, 2013). Outras variantes são
testadas como parte da análise de sensibilidade (vide 0).
A Figura 6 mostra o crescimento populacional previsto em cada país sob essas variantes.

Figura 6: População futura prevista de Argentina, Brasil, Chile e México, 1950-2040
(United Nations, Population Division, 2017)

3.2

Dados de fatalidades em acidentes de trânsito

Em todo o mundo, existem muitas definições diferentes sobre como as fatalidades no
trânsito são contadas. Por exemplo, nos quatro países latino-americanos estudados neste
projeto, as definições são as seguintes:

23

Os países de média fertilidade são definidos como aqueles onde a fertilidade vem declinando, mas cujo nível
estimado está acima do nível de reposição de 2,1 filhos por mulher em 2005-2010. Em 2005-2010, a Argentina
teve uma taxa de 2,35 e o México, 2,29.
24

Os países com baixa fertilidade são definidos como aqueles com fertilidade total igual ou inferior ao nível de
reposição de 2,1 filhos por mulher em 2005-2010. O número para o Brasil foi de 1,78 e para o Chile foi de 1,82.
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Argentina: morte dentro de 30 dias após a colisão



Brasil: morte a qualquer momento após a colisão (como resultado das lesões
sofridas)



Chile: morte dentro de 24 horas após a colisão



México: morte a qualquer momento após a colisão

A definição "oficial" amplamente reconhecida é a morte em 30 dias, e 100 países em todo o
mundo adotam essa prática (WHO, 2018).
Como resultado das diferenças nas definições, os dados de fatalidade relatados de
diferentes países não são diretamente comparáveis sem algum ajuste. Para os fins deste
estudo, os dados de fatalidade de Brasil, Chile e México foram ajustados para apresen tar o
número de fatalidades em 30 dias. Os fatores de ajuste utilizados são 0,97 para o Brasil e
1,30 para Chile (Iaych, n.d). A Figura 7 mostra os números de fatalidades de acidentes de
trânsito ajustados para cada país. Quando existiam dados nacionais, diferentes fontes de
informação foram usadas para complementar os relatórios da Organização Mundial da
Saúde e do Fórum Internacional de Transporte da OCDE, a fim de obter o máximo de dados
possível para a análise de tendências.
A comparação do último ano de dados disponível com 2005 mostra que o número de
fatalidades aumentou nos quatro países. Esse aumento foi maior no Brasil (22%) e na
Argentina (20%) e relativamente pequeno (1%) no Chile e no México.
Os quatro países têm populações muito diferentes (como mostrado na Figura 6) portanto,
para comparar os números de fatalidades, é importante considerar essas diferenças. A
Figura 8 mostra a comparação da taxa de fatalidades por cem mil habitantes nos quatro
países.
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Figura 7: Número de fatalidades em acidentes de trânsito (em 30 dias) na Argentina
(OECD/ITF, 2017a) (WHO, 2018), Brasil (WHO, 2016), Chile (CONASET, 2017) (WHO, 2018)
e México (INEGI, 2017), 2005-2017 (no caso de disponibilidade de dados)

Figura 8: Fatalidades em acidentes de trânsito por cem mil habitantes na Argentina, Brasil,
Chile e México , 2005-2017 (no caso de disponibilidade de dados)
O Brasil tem o maior número de mortes por 100.000 habitantes, e esse número vem
aumentando nos últimos anos, até 2015, quando houve uma queda em comparação com
2014. As taxas de fatalidade dos outros três países são semelhantes (cerca de 120-130 por
milhão de habitantes) e permaneceram relativamente inalteradas desde por volta de 2010.
A Figura 9 mostra a distribuição de fatalidades por tipo de usuário do trânsito. A distribuição
de fatalidades difere substancialmente por país, embora as fatalidades de ocupantes de
automóveis sejam um grupo relativamente grande, particularmente na Argentina e no Chile.
A Argentina e o Brasil têm um grande número de motociclistas (30% e 28%,
respectivamente) e a literatura sugere que a segurança de motocicletas é uma preocupação
crescente na América Latina:
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Na Argentina, a frota de motocicletas mais do que dobrou em 5 anos, e o número de
motociclistas mortos aumentou 46% de 2010 a 2014. Desde 2012, a interação segura
entre pedestres, ciclistas e motociclistas em áreas urbanas tornou-se uma prioridade
(OECD/ITF, 2016). Medidas com melhorias de segurança transferíveis para o grupo
de motociclistas provavelmente serão especialmente valiosas sob essas condições.



Uma tendência semelhante foi observada no Chile: desde 2010, o número de
motociclistas mortos aumentou mais de 45%, enquanto o número de motociclistas
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motorizados aumentou 64%. Em 2014, o governo lançou um plano nacional para
melhorar a segurança dos motociclistas (OECD/ITF, 2016).


Um estudo em Pelotas, no sul do Brasil, mostrou que, apesar de o uso de
motocicletas ser difundido na população, 40% dos usuários de motocicletas
pesquisados relataram não usar adequadamente a cinta do capacete. No entanto,
apesar desses resultados, o relatório conclui que o aumento do número de
motocicletas não foi seguido por políticas públicas voltadas para esse veículo
específico (Seerig et al., 2016).



No México, entre 2010 e 2015, o número de motociclistas mortos aumentou em
mais de 79%. Isso se alinha com o aumento de 78% no número de veículos
motorizados de duas rodas durante o mesmo período de tempo (Statistica, 2017). É
possível que as diminuições no número de uso de automóveis e de fatalidades de
ocupantes de automóveis tenham sido acompanhadas por um aumento
concomitante no uso de motocicletas e fatalidades de motociclistas.

Figura 9: Distribuição das fatalidades por acidentes de trânsito por tipo de usuário de
trânsito na Argentina, Brasil, Chile e México, 2016 (WHO, 2018)
Em comparação com os outros países, a Figura 9 mostra que o Chile e o México têm uma
alta proporção de fatalidades de pedestres (36% e 29%, respectivamente). Na Argentina, o
número de pedestres mortos aumentou mais de 72% desde 2010; o aumento do número de
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veículos e a falta de políticas específicas direcionadas a esse grupo são fatores influentes
importantes nessa tendência (OECD/ITF, 2016).
Os ciclistas representam uma pequena proporção do total de fatalidade s (6% no Chile, mas
menos em outros países). O Relatório Anual de Segurança no Trânsito da OECD/ITF (2016)
destaca que o ciclismo está crescendo em popularidade no Chile e, em resposta a esse
crescimento, a Comissão Nacional de Segurança no Trânsito (CONASET) implementou uma
série de campanhas de conscientização.
No Brasil e no México, há grandes proporções de fatalidades no trânsito relatadas como
“Ocupantes de outros veículos”. Para o México, determinou-se que a categoria “outros”
(42%) incluía motoristas e passageiros de ônibus e veículos de mercadorias, bem como 42%
designados a uma categoria de usuários de “outros meios de transporte” (INEGI, 2017).
Como não está claro para qual grupo de usuários de trânsito estes deveriam ser atribuídos
também, dentro do modelo, essas fatalidades foram redistribuídas proporcionalmente
entre as outras categorias (para o Brasil e o México).

3.3

Evolução da segurança no trânsito

Há uma série de fatores que influenciam a segurança no trânsito em cada país, incluindo
desenvolvimento de infraestrutura, extensão de rodovias abertas versus condução urbana,
iniciativas de segurança no trânsito (por exemplo, educação, mudanças nas leis ou no nível
de fiscalização), mudanças no nível de exposição ao risco de colisão, a economia e
mudanças na frota de veículos/segurança. Esta seção (e as subsequentes Seções 3.4 sobre a
economia e 3.5 sobre frota de veículos/segurança veicular) destaca alguns dos
desenvolvimentos recentes em cada país que podem ter influenciado as tendências de
fatalidades observadas na Seção 3.2.
Desenvolvimentos de infraestrutura incluem (OECD/ITF, 2017a):
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Na Argentina, desde 2011, um total de 37.855 quilômetros de vias foram
pesquisados pela Agência Nacional de Segurança no Trânsito (ANSV) para
determinar seu nível de risco. A ANSV está agora trabalhando em conjunto com a
Direção Nacional de Trânsito (DNV) para realizar auditorias de segurança no trânsito
e para examinar trechos de vias, o que, por sua vez, permitirá a implementação de
melhorias na segurança viária.



No Chile, há atualmente uma maior concentração de veículos nas principais cidades
e, como resultado, os congestionamentos estão aumentando, especialmente
durante os horários de pico. A infraestrutura está sendo desenvolvida, e novas
alternativas de transporte público estão em construção para ajudar a mitigar isso.
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Em 2015/16, foi realizada uma análise para avaliar o desempenho e a condição da
rede rodoviária federal no México, usando a metodologia do programa internacional
de avaliação viária (iRAP). Isso resultou no desenvolvimento de um plano de
investimento para vias mais seguras. O projeto iRAP do México ajudou a resolver
problemas significativos de segurança no trânsito e a identificar soluções
apropriadas (por exemplo, sinais de trânsito em um poste vertical e marcações
viárias). Vários projetos importantes de melhoria de infraestrutura estão sendo
realizados, incluindo a instalação de barreiras de proteção, melhorias em
cruzamentos, pontes para pedestres, pontos de ônibus, marcações viárias e vias de
escape de emergência para veículos descontrolados.

Outras iniciativas de segurança no trânsito (as listadas referem-se especificamente ao Chile)
incluem (OECD/ITF, 2017a):


Mudanças no procedimento de habilitação em 2014, com novos exames teóricos e
práticos.



A adoção, em setembro de 2014, da “Lei de Emilia”, que aumenta a gravidade da
punição para motoristas bêbados que causam lesões graves ou morte.



Em agosto de 2015, o Ministério dos Transportes e Telecomunicações apresentou
um projeto de lei ao Congresso que propõe a redução do limite de velocidade
urbana de 60 para 50 km/h, alinhando o limite de velocidade padrão nessas áreas
com o da maioria dos países do IRTAD.

Apesar disso, o Chile ainda tem um dos maiores limites de velocidade nos países da América
Latina – vide Tabela 9.
Tabela 9: Limites de velocidade para automóveis de passeio, 2017 (km/h) (OECD/ITF,
2017a)
País

Áreas urbanas

Vias rurais

Autoestradas

Argentina

40-60 (a cidade de Buenos
Aires tem uma faixa de
limite de velocidade de 20
a 70 km/h)

110

120-130

Brasil

desconhecido

desconhecido

desconhecido

Chile

60 (50 proposto)

100

120

México

10-80

50

110 (100 em vias de alta
velocidade)

Além disso, no México, desde 2009, a agência de saúde tem promovido e fortalecido ações
estratégicas contra embriaguez no volante, com quatro vezes mais postos de controle em
2016 do que em 2010 (OECD/ITF, 2017a).
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A Tabela 10 resume as diferenças nas regulamentações de embriaguez ao volante (teor de
álcool no sangue, BAC, para acusação), regulamentações de cinto de segurança, leis de
capacete e telefone celular para cada país. Em resumo:


O Brasil, seguido pelo Chile, tem as regulamentações mais fortes sobre embriaguez
ao volante (e as maiores penalidades).



Regulamentações de cintos de segurança foram implementadas para passageiros
dos bancos dianteiros e traseiros em todos os países, embora as taxas de uso variem
(tanto por país quanto por posição de assento) - todas são inferiores às observados
na Grã-Bretanha (98% para condutores e 96% para passageiros em bancos
dianteiros e 81% para passageiros adultos em bancos traseiros em 2014 (DfT,
2015)).



As leis de uso do capacete normalmente se aplicam a motociclistas (embora não a
condutores de scooter no Chile), mas o mesmo nem sempre pode ser dito para os
ciclistas.



O uso manual de celulares durante a condução é ilegal nos quatro países.

Por fim, a literatura revelou alguns fatos específicos sobre estratégias de segurança no
trânsito nos quatro países, que fornecem algum contexto útil para este estudo (OECD/ITF,
2016):
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O Plano de Segurança no Trânsito da Argentina é baseado nos pilares recomendados
pela Década de Ação para Segurança no Trânsito da ONU. Metas de segurança no
trânsito estão sendo desenvolvidas.



O governo chileno lançou uma agenda de desenvolvimento ambiciosa que é a base
para o objetivo final do país de alcançar um status desenvolvido de alta renda até
2018. O governo está atualmente desenvolvendo uma nova Estratégia Nacional de
Segurança no Trânsito, que será baseada nos cinco pilares do Plano Global para a
Década de Ação para Segurança no Trânsito 2011-20.



Em 2011, o México lançou sua Estratégia Nacional de Segurança no Trânsito para
2011-20. Seu principal objetivo é reduzir em 50% o número de fatalidades e reduzir
o máximo possível de lesões e invalidez devido a acidentes de trânsito.



No Brasil, embora existam vários planos temáticos, não há uma estratégia nacional
de segurança no trânsito (OECD/ITF, 2017b).
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Tabela 10: Regulamentações de embriaguez ao volante, cintos de segurança, leis sobre uso de capacete e celular por país (taxas de uso,
quando disponíveis)
Regulamentação de
embriaguez ao volante
BAC (g/l) (OECD/ITF,
2017b)
[BAC para motoristas
profissionais
(OECD/ITF, 2017a)]
≥0,5

Argentina

[>0,0 (qualquer valoracima
de 0,0 para motoristas
profissionais]

≥0,6

Entre 0 e 0,3

Chile
≥0,3

≥0,8
[>0,3 - pode variar por
estado]
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multa de $250-1200 (indexada pelo preço
da gasolina)
Até 12 horas de detenção

multa de $930-1860
Até cassação vitalícia da habilitação
6 meses a 3 anos de detenção
Apreensão do veículo
Multa de $65-300
3 meses de suspensão da habilitação
Multa de $500-1200
Cassação vitalícia da habilitação
3 a 10 anos de detenção

Brasil

PPR867

[taxa de uso, dados disponíveis mais
recentes (OECD/ITF (2017a) ou
(2017b))]
Assentos
dianteiros

multa de $930-1860
12 a 24 meses de suspensão da habilitação
Apreensão do veículo

Entre 0 e 0,6

México

Opções de penalidades por
embriaguez ao volante (OECD/ITF,
2017b)

Ano de introdução da regulamentação
do cinto de segurança (OECD/ITF,
2017b)

Multa de $40-2000
12-32 horas de detenção
Prisão administrativa (em algumas áreas)

1995
[50% dos motoristas
em 2016]

1997
[79% em 2013]

Assentos
traseiros

Lei do capacete (OECD/ITF, 2017b)
[taxa de uso, dados disponíveis mais recentes
(OECD/ITF (2017a) ou (2017b))]

Motociclistas

Lei sobre o uso
de telefones
celulares
(proibindo uso
manual)
(OECD/ITF,
2017b)

Ciclistas

Sim (para scooters e motocicletas)
1995
[23% em 2016]

1997
[50% em 2013]

1991
[76% dos motoristas,
59% dos passageiros
em 2015]

2002
[14% em 2015]

2012 para vias urbanas
e 2015 para vias
federais
[54% em 2016]

2012 para vias
urbanas e 2015 para
vias federais
[21% em 2016]

[65% dos motoristas, 44% dos
passageiros dianteiros, 22% dos outros
passageiros em 2016]

Não

1995

desconhecido

1997

Sim, em áreas
urbanas

2005

Não

2003

Sim (para scooters e motocicletas)
[83% para motoristas, 80% para
passageiros em 2013-14]

Não (para scooters)
Sim (para motocicletas)
[99% para motoristas, 98% para
passageiros em 2016]
Sim (para scooters em 26/32 estados
federais)
Sim (para motocicletas)
[82% para motoristas, 57% para
passageiros em 2014]
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3.4

A economia

É bem reconhecido que a economia influencia a segurança no trânsito (Wegman et.al., 2017
& IRTAD/OECD/ITF, 2015). Wegman et al. (2017) investigaram os mecanismos causais para a
redução das fatalidades em acidentes de trânsito nos países da OCDE durante a recessão
econômica iniciada em 2008. Este estudo conclui que os principais mecanismos que trazem
as reduções observadas são uma redução desproporcional da condução entre motoristas de
alto risco (em particular jovens condutores) e uma redução da taxa de fatalidades por
quilômetro percorrido, provavelmente relacionadas a mudanças no comportamento dos
motoristas. No entanto, outros mecanismos plausíveis incluem mudanças nos volumes de
tráfego, reduções nas vendas de automóveis novos e mudanças nos gastos com
infraestrutura viária (IRTAD/OECD/ITF, 2015).
A medida mais amplamente reconhecida da economia em um país é o Produto Interno
Bruto (PIB). A Figura 10 mostra como essa medida mudou em cada país no período de 1960
a 2016.

Figura 10: PIB (em dólares constantes de 2010) em cada país (1960-2016) (World Bank
group, 2018)
Nos quatro países, o PIB vem crescendo, mas esse crescimento tem caído nos últimos anos
para o Brasil, alinhando-se com a entrada do país em um período de recessão. A recessão
terminou em 2017 (Financial Times, 2017) e prevê-se que o PIB continue a crescer nos
quatro países (Figura 11). A previsão do PIB foi calculada usando os números de estimativa
de crescimento do Banco Mundial até 2020. A média geométrica da taxa de crescimento
entre 2000 e 2020 foi calculada e usada como a taxa de crescimento constante de 20202030. Isso descreve o método de cálculo adotado para este estudo, embora reconheçamos
que existem outras projeções de economia centradas em diferentes pontos no futuro e que
podem ser ligeiramente diferentes no período até 2030.
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Figura 11: Previsão do PIB (em dólares constantes de 2010) em cada país (1960-2030)
(calculada usando o Grupo do Banco Mundial 2018, dados de 1960-2016)

3.5

Frota de veículos e segurança veicular

3.5.1

Veículos registrados

A Figura 12 mostra o número total de automóveis registrados em cada um dos quatro países
entre 2005 e 2015.

Figura 12: Número total de automóveis registrados na Argentina, Brasil, Chile e México,
2005-2015 (OICA, 2017)25

25

Observe que os números da Argentina e do Brasil não correspondem aos apresentados no relatório do ITF
sobre a América Latina (OECD/ITF, 2017b). No entanto, uma vez que o relatório do ITF fornece apenas uma
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A tendência mostra que o número de automóveis quase dobrou em cada um dos quatro
países ao longo do período de 11 anos.
Combinando essa informação com a tendência populacional, podemos ver que a taxa de
motorização (ou seja, automóveis por população) está aumentando em todos os quatro
países (Figura 13).

Figura 13: Taxa de motorização (automóveis por população) na Argentina, Brasil, Chile e
México, 2005-2015
Além de examinar a tendência de automóveis registrados, é importante entender como
novos automóveis entram na frota para entender a rotatividade da frota. A Figura 14 mostra
o número de automóveis novos vendidos em cada país entre 2005 e 2016.

estimativa do número de automóveis de passeio (2013) e nenhuma informação sobre registros de automóveis
de passeios novos, foi tomada a decisão de usar os números da OICA para fins desta análise. O impacto do
aumento dos números da Argentina e do Brasil para alinhar com a estimativa do ITF para 2013 foi investigado
como parte da análise de sensibilidade (0).
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Figura 14: Vendas de automóveis novos na Argentina, Brasil, Chile e México, 2005-2016
(OICA, 2017)
Houve uma grande redução nas vendas de veículos no Brasil por volta de 2014 devido à
desaceleração econômica (vide Seção 3.4). No Chile, Argentina e México, as vendas de
automóveis vêm crescendo gradualmente.
Dado o número de vendas de automóveis novos em cada país a cada ano e a mudança anual
no número de veículos registrados, parece que relativamente poucos são removidos da
frota a cada ano. Juntamente com as baixas taxas de instalação dos sistemas de proteção
ESC e VRU na frota no período considerado para a implementação regulatória, isso permitiu
supor que poucos veículos “equipados” seriam removidos da frota a cada ano; que a
instalação aumentaria em aproximadamente o número de automóveis novos vendidos em
cada país.
3.5.2

Importações e exportações

Os veículos nem sempre são produzidos e vendidos no mesmo país:


Alguns veículos são fabricados no país e posteriormente vendidos no país (chamados
de veículos "nacionais").



Outros veículos são fabricados no país e exportados para outros países (na América
Latina ou externamente)



Finalmente, alguns veículos são fabricados em outros países e depois importados
para a América Latina.

Há pouca informação disponível sobre o número de veículos que se enquadram em cada
categoria nos quatro países. No entanto, no Brasil, em 2013, estimou-se que 83% da frota
de veículos foi produzida internamente e os 17% restantes foram importados. Além disso,
em 2013, o Brasil forneceu mais da metade de todos os veículos vendidos na América
Latina; isso diminuiu em 2014 após a desaceleração econômica, mas o Brasil ainda é
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considerado um dos cinco principais mercados de veículos do mundo (Posada and Facanha,
2015).
No Chile, ocorre o contrário: a oferta de veículos para o mercado automobilístico chileno é
totalmente por importação (BBVA, 2012). A Coreia do Sul é a principal fonte de automóveis
novos vendidos no mercado local, mas, desde 2013, novos fornecedores da China e da Índia
entraram no mercado, o que aumentou o número de opções acessíveis aos consumidores e
impulsionou o crescimento nos segmentos de preço mais baixo (BBVA, 2013).
A origem dos veículos utilizados em cada país é importante se assumirmos que tanto as
regiões de origem quanto as regiões finais impõem exigências regulamentares aos veículos.
Se uma linha de produção produz veículos para duas regiões diferentes, pode ser que os
veículos atendam às exigências de ambos. No entanto, se uma linha de produção
independente direcionar os veículos apenas para um país ou região, as exigências para esses
veículos poderiam ser menos onerosas, tendo que satisfazer apenas as estipulações para
venda naquele país ou região.
Como exemplo, os automóveis produzidos para a América Latina que são baseados em
veículos europeus terão um perfil frontal e uma forma que podem (com componentes e
estruturas específicos de absorção de energia) atender às exigências de proteção de
pedestres. No entanto, não há exigência de que os veículos produzidos para o mercado dos
EUA atendam às exigências de proteção de pedestres. Portanto, os benefícios da proteção
de pedestres para exportações para a América Latina podem não ser os mesmos se eles
compartilham projetos com design de veículos para os mercados europeus ou norte americanos. Neste exemplo, os veículos de mercado dos EUA não atenderiam às exigências.
Argentina (U.S.Commercial Service, Third Edition)


Controles recentes tornaram mais difícil exportar bens de qualquer país para a
Argentina, pois o governo implementou mais processos que os importadores
argentinos devem concluir para importar produtos para o país.



No mercado interno, as vendas deverão diminuir também, devido à redução no
número de automóveis autorizados para importação, juntamente com o imposto
interno sobre veículos de alto padrão.

Brasil (U.S.Commercial Service, Third Edition)
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A demanda interna por automóveis aumentou drasticamente nos últimos anos,
passando de 1,6 milhão em 2005 para 3,8 milhões em 2013, à medida que os
programas governamentais e a estabilidade econômica aumentaram os gastos do
consumidor e elevaram grande parte da população no mercado consumidor. A
disponibilidade de crédito e os incentivos do governo para o setor automotivo
também foram essenciais para o crescimento do mercado.



Devido à importância da indústria automotiva para a economia do Brasil, sua
capacidade de criação de empregos e a influência política dos OEMs, as políticas
governamentais tradicionalmente protegeram a indústria automobilística nacional
do Brasil da concorrência internacional. Por exemplo, em 2011, o Ministério da
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Indústria, Comércio e Comércio Exterior do Brasil aumentou em 30% o imposto
sobre automóveis importados de fora da zona de comércio 26 do Mercosul. Em alguns
casos, o IPI (imposto sobre vendas) mais alto, o imposto de importação de 35% e
outros impostos relacionados aumentam o preço dos automóveis importados em
mais de 100%. O efeito dos preços mais altos dos veículos importados se reflete na
redução de 35,2% nas vendas de automóveis importados em 2012 e de 13,4% em
2013, após atingir um nível recorde de 853 mil unidades em 2011. As vendas das
marcas chinesas Chery e JAC, assim como da marca coreana Kia, foram as mais
prejudicadas. Por outro lado, as compras domésticas de modelos de luxo
importados, como BMW, Land Rover e Audi, aumentaram 30% em 2013. É
importante notar que as estatísticas de importação não incluem compras dos países
do Mercosul e do México, com os quais o Brasil tem acordos de livre comércio, bem
como importações de OEMs que possuem fábricas no Brasil.
Chile (U.S.Commercial Service, Third Edition)


O Chile não produz nem monta veículos. Como não há produção local considerável
de autopeças (apenas 10%), quase todas as peças e acessórios veiculares são
importados.



O Chile tem uma taxa de importação fixa de 6%. No entanto, à medida que o Acordo
de Livre Comércio (FTA) EUA-Chile conclui seu décimo ano, o comércio de produtos e
serviços continua sendo um sucesso retumbante. O FTA foi assinado e
implementado em 1º de janeiro de 2004, e as taxas foram reduzidas para zero em
99% das exportações dos EUA para o Chile, com todas as demais tarifas a serem
eliminadas até 2015.

México (U.S.Commercial Service, Third Edition)


O México espera captar US$ 230 milhões em investimentos automotivos. As fábricas
de montagem que produzem peças novas estão exigindo que seus fornecedores
estejam o mais próximo possível delas, para reduzir os volumes de estoque e facilitar
a entrega just-in-time. Essa mudança obrigou muitos fornecedores de primeiro e
segundo níveis dos EUA a se instalarem localmente para poder produzir a custos
mais baixos, reduzir despesas de frete e manuseio e entregar peças e componentes
muito rapidamente.



O México continua sendo o oitavo maior produtor de veículos do mundo, com 2,9
milhões de automóveis. É também o quinto maior produtor mundial de autopeças,
com 75 bilhões de dólares. A maioria das exportações do México vai para os EUA
(73%), Canadá (6,7%), Alemanha (5,7%), Brasil, Reino Unido (ambos com 2,3%),
Argentina (1,5%), etc. Investimentos recentes de montadoras estabelecidas e novos
OEMs aumentaram as oportunidades de negócios em todo o país.

26

A zona de comércio “Mercosul” é composta por cinco estados-membros soberanos: Argentina, Brasil,
Paraguai, Uruguai e Venezuela (suspensa desde dezembro de 2016); e, incorporada recentemente, Bol ívia
(desde 17 de julho de 2015).
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3.5.3

Tipos e idade dos automóveis

Além das tendências examinadas acima, a literatura revelou alguns fatos específicos sobre o
crescimento e a composição dos veículos nos quatro países, o que fornece algum contexto
útil para este estudo. Os seguintes itens fornecem um resumo dessas descobertas:



Por muitos anos, o Brasil incentivou a venda de automóveis com motores 1.0, que se
tornaram a marca da indústria automotiva brasileira nos anos 90, chegando a mais
de 70% das vendas em 2001. Essa porcentagem de automóveis 1.0 vem caindo
desde então (chegando a 36% em 2013), em favor de veículos de porte médio com
motores mais potentes. Há uma demanda crescente por veículos maiores, como
SUVs. No entanto, em comparação com outras regiões (incluindo a UE e os EUA), a
frota de veículos brasileira ainda é tipicamente menor em tamanho, mais leve e
menos potente (Posada and Facanha, 2015).



O Chile enfrenta um problema comparável ao do Brasil, onde há um desafio para
atender às demandas por veículos maiores, como os SUVs (BBVA, 2013).



Em média, os automóveis no Chile têm cerca de 9,5 anos de idade, fazendo do Chile
um dos países com os automóveis mais novos da região. No entanto, 11% dos
veículos têm mais de 20 anos (Mazzucco, 2015) mostrando que a substituição de
automóveis mais antigos ainda está em um nível baixo em comparação com outras
regiões (por exemplo, o valor equivalente no Reino Unido é de cerca de 1% (Driver
and Vehicle Licensing Agency (DVLA), 2016)).



No México, a idade média dos automóveis na frota é estimada em 16 anos (PwC,
2014).



Na Argentina, a idade média dos veículos circulantes foi de 13 anos em 2014, uma
redução significativa em relação aos 18,5 anos registrados em 2011 (U.S.Commercial
Service, Third Edition). Essa transformação radical foi ajudada pelo governo
argentino, que forneceu financiamento para a compra de automóveis novos, por
exemplo, emprestando aos compradores até oitenta por cento do dinhei ro (Gilbert,
2014).



No Brasil, a idade média dos veículos começou a crescer novamente devido à queda
significativa nas vendas. Incluindo automóveis de passeio, utilitários leves,
caminhões e ônibus, a idade média da frota em 2016 era de quase 9 anos (Valour
Internations, 2016).

A idade dos veículos dentro da frota e a distribuição entre os tipos de veículos e segmentos
de mercado é importante porque influencia a capacidade de tecnologias instaladas e m
novos veículos a se propagarem pela frota. Como exemplo, sob condições voluntárias, a
adesão do ESC na Europa começou com as classes de veículos maiores e mais caras, os
segmentos de automóveis Luxo e Executivo. Depois, houve a propagação para os segmentos
Grande e Médio (compactos). Finalmente, houve a adesão nos segmentos menores e muitas
vezes mais baratos do mercado, Pequeno e Mini, mas em muitos países a adesão voluntária
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nesses segmentos era muito limitada. Portanto, é improvável que a adesão voluntária atinja
todos os veículos em todos os segmentos, e isso não ocorrerá em tempo equivalente sem
intervenção legislativa.
3.5.4

Evoluções na segurança veicular

Argentina


Em 2011, chegou-se a um acordo com fabricantes e importadores de automóveis
para atender aos padrões europeus para veículos novos vendidos na Argentina (por
exemplo, a partir de janeiro de 2014, cada automóvel novo deveria ter Sistemas
Antibloqueio de Frenagem e airbags). Um novo acordo também foi assinado em
2014 entre os fabricantes de automóveis e o Ministério da Indústria para tornar
obrigatório o Controle Eletrônico de Estabilidade em todos os veículos novos a partir
de 2018 (OECD/ITF, 2015). No entanto, isso não aconteceu, e diz-se que foi adiado
até 2020, pelo menos (Cars Magazine, 2018).
o Deve-se notar que os airbags não são obrigatórios na Europa, nem são
necessários, estritamente, para o cumprimento das regulamentações de
proteção contra impactos, Regulamentações 94 e 95 da ONU. Além disso,
embora os airbags tenham demonstrado ser extremamente eficazes na
diminuição das lesões causadas por acidentes (Kahane, 1996), as avaliações
foram associadas à introdução de um procedimento de teste de colisão.
Portanto, a evidência é de que é um airbag adaptado para funcionar em
conjunto com o resto de um sistema de retenção que fornece o benefício,
não apenas o airbag em si.



A Agência Nacional de Segurança no Trânsito está propondo uma modificação
integral da Proposta de Lei de Trânsito Viário, que inclui o reconhecimento e a
regulamentação de veículos elétricos e quadriciclos (OECD/ITF, 2016).

Brasil

3.0



A partir de 2014, todos os automóveis vendidos e fabricados no Brasil devem estar
equipados com airbags para os ocupantes dianteiros e sistemas de freios ABS (Alves,
2015).



Com o objetivo de estimular ainda mais a indústria automotiva e atrair
investimentos, em outubro de 2012 o governo brasileiro lançou um programa
chamado Inovar Auto (Decreto 7819), destinado a apoiar o desenvolvimento
tecnológico, inovação, segurança, proteção ambiental, eficiência energética e
melhoria da qualidade na indústria automotiva. Para se beneficiar de incentivos
fiscais, espera-se que os OEMs invistam em pesquisa e desenvolvimento no Brasil e
atinjam a produção de veículos mais econômicos, com preços mais baixos e mais
seguros. O programa Inovar Auto foi válido até dezembro de 2017, e beneficiou
tanto os OEMs que já estabeleceram fábricas no país quanto outros OEMs
internacionais cujos projetos de novas unidades de produção foram aprovados pelo
governo. As empresas que se cadastram no Inovar Auto se comprometem a fazer
com que seus modelos fabricados no Brasil atinjam níveis mais altos de eficiência
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energética (ou seja, uma queda média de 12% no consumo de combustível).
(https://www.trade.gov/td/otm/assets/auto/CS_Resource_Guide.pdf)
Chile (OECD/ITF, 2016)
Melhorias recentes na segurança veicular incluem:


Airbags frontais obrigatórios (para motoristas e passageiros) em veículos leves novos
vendidos no Chile (2015)



Sistemas de fixação ISOFIX ou LATCH para veículos de 2.700 kg ou menos para
simplificar a instalação correta de sistemas de retenção para crianças sem a
necessidade de cintos de segurança (2014)



Aumento das exigências de segurança para motocicletas, incluindo normas para
recursos de motocicletas de acordo com as regulamentações internacionais (2014)



Dispositivos de segurança para ônibus interurbanos, como Sistemas Antibloqueio de
Frenagem, Controle Eletrônico de Estabilidade, luz de neblina traseira e alarmes de
ré (2013)

México (Estados Unidos do México, Ministério da Economia, 201627)
Uma grande força motriz para a segurança veicular no México veio através da liberação da
Norma NOM-194-SCFI-2015. Esta norma diz respeito aos dispositivos de segurança nos
veículos. Em particular, estabeleceu um cronograma para as exigências que governam
muitos dos itens considerados como os principais recursos de segurança. Por exemplo,


Apoios de cabeça



Cintos de segurança e lembretes de cintos de segurança (SBR)



Luzes



Freios e sistemas antibloqueio de frenagem (ABS)



Testes de impacto frontal e lateral

No entanto, a aplicação as exigências para SBR, ABS e os testes de colisão em larga escala foi
definida para o futuro (vide Tabela 4). A implementação dessas exigências apoia a ideia de
que a segurança avança como na Europa, 15 anos antes. É também uma base fundamental
para as reduções de fatalidades previstas juntamente com as melhorias secundárias de
segurança (conforme calculado no Appendix C). Sem implementação, essas vidas ainda
podem ser perdidas.

27

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436325&fecha=09/05/2016
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4

Previsões de fatalidade basais

Esta seção apresenta as estimativas de fatalidade basais para cada país. Conforme descrito
na Seção 2, essas estimativas levam em conta a tendência atual da taxa de fatalidades (para
levar em conta melhorias gerais de segurança no trânsito ao longo do tempo) e a
implementação planejada das regulamentações de segurança veicular nos cronogramas
atuais.
A Seção 4.1 mostra as previsões de fatalidade basais para os ocupantes de automóveis e a
Seção 4.2 mostra o equivalente para VRUs (pedestres e ciclistas).

4.1

Ocupantes de automóveis

Conforme explicado na Seção 2.1.1 a melhor medida de exposição foi selecionada para a
modelagem da taxa de fatalidades para cada país. A Figura 15 mostra a taxa de fatalidades
de ocupantes de automóveis por 100 milhões de passageiros-quilômetros no México e a
Figura 16 mostra a tendência de fatalidades de ocupantes de automóveis por milhão de
veículos registrados nos outros três países. Uma linha de tendência exponencial foi ajustada
aos dados de cada país para mostrar como essa taxa está diminuindo com o tempo.

Figura 15: Taxa de fatalidades de ocupantes de automóveis (por 100 milhões de
passageiros-quilômetros) no México (2005-2016)
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Figura 16: Taxa de fatalidades de ocupantes de automóveis (por milhão de automóveis
registrados) para Argentina, Brasil e Chile (2005-2015, últimos dados disponíveis
mostrados em cada caso)
O primeiro passo nas previsões de fatalidade basais é extrapolar essa tendência para
estimar a taxa de fatalidades até 2030, supondo que a tendência atual na evolução da
segurança no trânsito continue (Figura 17 e Figura 18).

Figura 17: Taxa prevista de fatalidades de ocupantes de automóveis (por 100 milhões de
passageiros-quilômetros) no México (2005-2030)
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Figura 18: Taxa prevista de fatalidades de ocupantes de automóveis (por milhão de
automóveis registrados) para Argentina, Brasil e Chile (2005-2030)
Com base nessas previsões, o número de fatalidades de ocupantes de automóveis por
milhão de automóveis registrados chegará a cerca de 62 na Argentina até 2030. A taxa de
2014 na Grã-Bretanha foi estimada em cerca de 28. No México, a previsão é de 0,37
fatalidades de ocupantes de automóveis por milhão de passageiros-quilômetro, com o
correspondente valor da Grã-Bretanha para 2016 sendo de 0,12. Assim, se continuarem,
essas tendências representariam uma conquista significativa; no entanto, a diferença em
relação à Grã-Bretanha indica que mais poderia ser feito, especialmente se houvesse um
alinhamento mais próximo entre regulamentações e intervenções de segurança veicular.
Embora os dados de vítimas fatais sugiram que as fatalidades de ocupantes de automóveis
por milhão de automóveis registrados tenham caído rapidamente na Argentina (vide Figura
16), essa taxa é baseada em dados limitados. Há informações disponíveis sobre o número
total de fatalidades em acidentes de trânsito registradas na Argentina entre 2005 e 2014
(vide Figura 7), no entanto, há poucas informações sobre quantas delas são de ocupantes de
automóveis (estimativas de 2010, 2012-14 e 2016 estão disponíveis). Como resultado, essa
tendência é baseada em relativamente poucos pontos de dados.
Além disso, a revisão dos desenvolvimentos de segurança no trânsito, mudanças na
economia e mudanças no uso de veículos (Seções 3.3 a 3.5) não sugeriu quaisquer
mudanças substanciais que possam estar influenciando essas tendências. Portanto, isso leva
a questionar a confiabilidade dessas previsões; no entanto, na ausência de informações
contraditórias, elas foram usadas para o restante da análise. Suposições alternativas são
testadas como parte da análise de sensibilidade (0).
Juntamente com as previsões da taxa de fatalidades, o número de passageiros-quilômetros
(para o México) e automóveis registrados (para Argentina, Brasil e Chile) está previsto para
o futuro, assumindo uma tendência linear (Figura 19 e Figura 20).
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Figura 19: Passageiros-quilômetros previstos no México (2005-2030)

Figura 20: Número previsto de automóveis registrados na Argentina, Brasil e Chile
(2005-2030)
Essas previsões prevêem que até 2030 o número de automóveis no Brasil será superior a 60
milhões. Embora seja provável que haja fatores limitantes no crescimento da frota de
veículos (incluindo a população e a quantidade de renda disponível, que está relacionada ao
estado da economia), essas estimativas parecem realistas, dada a previsão de mudança da
população. Por exemplo, na Argentina, o número de 19 milhões de automóveis em uso
equivale a uma taxa de motorização (automóveis por população) de 0,39, se as previsões
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apresentadas na Figura 6 (Seção 3.1) forem verdadeiras; em 2001, na Grã-Bretanha, o valor
era de cerca de 0,42 (vide Tabela 6).
A taxa de fatalidades de ocupantes do automóveis e as estimativas de exposição são então
combinadas para calcular o número previsto de fatalidades de ocupantes do automóveis até
2030 (Figura 21). Aqui, pode-se notar que, embora o número de fatalidades no trânsito
tenha aumentado em todos os quatro países, o número de fatalidades de ocupantes de
automóveis tem diminuído na Argentina e no México durante todo o período de avaliação, e
a previsão é de que continue a diminuir. Mudanças modais com um maior ônus de
fatalidades de motociclistas poderiam de alguma forma explicar essas tendências (dados do
México apoiam essa explicação, (INEGI, 2017)).

Figura 21: Número previsto de fatalidades de ocupantes de automóveis em cada país
(2005-2030)
Finalmente, ajustes são feitos para levar em conta as regulamentações que serão (ou já
foram) introduzidas em cada país antes de 2030. Estes baseiam-se no atual cronograma das
regulamentações propostas, que diferem para cada país (vide Tabela 11).
Além dessas regulamentações, também é necessário levar em conta a adesão voluntária do
ESC à frota por meio da escolha do consumidor (incentivada pelo Latin NCAP) e da
implementação pelos fabricantes. Conforme descrito no Apêndice A, essa adesão voluntária
é modelada com base na adesão observada na Europa em condições semelhantes, onde se
estima que levaria 20 anos para atingir o nível máximo de adesão voluntária de todos os
novos veículos equipados com ESC (60% para os quatro países).
O efeito dessa adesão voluntária é modelado prevendo primeiro quantos veículos novos
entram na frota com ESC instalado a cada ano, e então combinando isso com a estimativa
de eficácia de ESC (38%) da literatura (Seção 2.1.2) e a população-alvo (35%) - esse processo
é descrito na íntegra na Seção 5.1.
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Tabela 11: Regulamentações de segurança veicular para ocupantes de automóveis
propostas nos prazos atuais (ano de implementação por país)
Argentina

Brasil

Chile

México28

Teste de colisão frontal para novos
modelos

2014

2012

n/a

2019

Teste de colisão frontal para todos os
novos automóveis

2016

2014

2016

2020

Teste de colisão lateral para novos
modelos

2018

n/a

n/a

2019

Teste de colisão lateral para todos os
novos automóveis

2022

n/a

2016

2020

1986 (cintos)
1991 (fixações)29

2015

2000
(cintos)30

2015

Regulamentação

Cintos de segurança e fixações de cintos
de segurança

A Figura 22 mostra a estimativa final de fatalidades para cada país, assumindo-se que
nenhuma nova regulamentação (além daquelas descritas na Tabela 11) entrará em
regulamentação antes de 2030. As estimativas "basais" replicam aquelas mostradas na
Figura 21 (isto é, baseiam-se em assumir que as tendências atuais de segurança no trânsito
continuem). Os números do "cronograma atual" representam a economia adicional devido à
implementação das regulamentações de segurança secundárias e à adoção voluntária do
ESC.
Há uma diferença relativamente grande nas estimativas basais e do cronograma atual para
cada país, sugerindo que as medidas que já estão sendo tomadas para melhorar a segurança
veicular provavelmente serão benéficas para reduzir as fatalidades dos ocupantes de
automóveis. Especificamente, a implementação de regulamentações de testes de colisão
frontal e lateral em todos os quatro países provavelmente terá um impacto substancial nas
tendências de fatalidades (os resultados dessa análise são apresentados no Apêndice F).
Este apêndice estima que aproximadamente 11.000 vidas serão salvas através da
implementação dessas regulamentações entre agora e 2030, demonstrando os benefícios

28

Estas são as datas divulgadas na Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, Dispositivos de seguridad
esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.” Sabe-se que as exigências especificadas ainda
não foram implementadas para testes de colisão frontal e lateral; no entanto, datas alternativas não estão
disponíveis. Portanto, nenhum ajuste adicional foi feito para a compensação em anos entre os
desenvolvimentos em segurança no trânsito no Grã-Bretanha e no México.
29

Norma IRAM 3641/86, PARTES I e II, Cintos de Segurança para Uso em Veículos Automotivos (Exigências e
Métodos de Teste, Inspeção e Recepção) e Norma IRAM-AITA IK 15/91, Fixação para Cintos de Segurança.
30

DS 26/2000 MTT; As regras que devem ser cumpridas pelos cintos de segurança são aquelas estabelecidas
pelo Código Federal de Regulamentações, dos Estados Unidos da América, ou pelas Diretrizes Comunitárias de
Segurança da Comunidade Econômica Europeia ou pelas Regulamentações de Segurança definidos pela
Comissão Econômica Europeia das Nações, Brasil, Japão ou Coréia, conforme determinado pelo Ministério.
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substanciais que as regulamentações de segurança secundárias desempenharão nesses
países.
A adoção voluntária do ESC também tem um papel quantificável a desempenhar, embora
haja mais que poderia ser feito para acelerar os benefícios através da implementação de
regulamentações para o ESC - o impacto disso é modelado na Seção 5.1.

Figura 22: Número previsto de fatalidades de ocupantes de automóveis em cada país
ajustado para o atual cronograma de regulamentação (2005-2030)
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4.2

Usuários vulneráveis do trânsito

4.2.1

Pedestres

A Figura 23 mostra a tendência em fatalidades de pedestres por milhão de habitantes. Tal
como acontece com a tendência de fatalidades de ocupantes de automóveis, uma linha de
tendência exponencial foi ajustada aos dados do Brasil, Chile e México para mostrar como
essa taxa está diminuindo ao longo do tempo. Para a Argentina, a taxa parece estar
aumentando, portanto uma tendência exponencial (que tenderia ao infinito) não é
apropriada neste caso. Uma tendência logarítmica foi assumida em vez disso, embora
reconheça-se que haja alguma incerteza nessa suposição, uma vez que a tendência é
baseada em apenas quatro pontos de dados, o último dos quais é de 2014.

Figura 23: Taxa de fatalidades de pedestres (por milhão de habitantes) para cada país
(2005-2015, últimos dados disponíveis usados em cada caso)
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Essa tendência é então prevista para o futuro até 2030 (Figura 24).

Figura 24: Taxa de fatalidades prevista para pedestres (por milhão de habitantes) para
cada país (2005-2030)
Para calcular o número de fatalidades basais, as projeções populacionais (geradas pelas
Nações Unidas e mostradas na Seção 3.1, Figura 6) são combinadas com a taxa de
fatalidades prevista para pedestres. Os resultados são mostrados em cada país na Figura 25
– estes representam os números esperados se a segurança no trânsito continuar a se
desenvolver como tem feito nos últimos anos, mas nenhuma nova regulamentação de
segurança veicular for implementada.

Figura 25: Número previsto de fatalidades de pedestres em cada país (2005-2030)
3.0

61

PPR867

Vehicle safety standards: 2018 update

Finalmente, ajustes são feitos para levar em conta as regulamentações que serão
introduzidas em cada país entre 2015 e 2030. Atualmente, não há planos para introduzir
regulamentações para a proteção de pedestres ou VRU-AEB em nenhum dos quatro países.
Portanto, as estimativas de fatalidades basais no cronograma atual baseiam-se unicamente
na adesão voluntária (impulsionada pela escolha do consumidor e pelos fabricantes que
optam por equipar seus veículos de fábrica). Para ambas as tecnologias, pressupõe-se que,
em um cenário voluntário, levará 20 anos para chegar a 50% de instalação em automóveis
novos (vide 0 para a descrição completa dessa metodologia).
Levando em consideração o efeito dessa adesão voluntária (usando a estimativa prevista de
instalação na frota e as estimativas de eficácia da literatura – vide Seção 2.2.2 e 2.2.3), a
Figura 26 mostra as estimativas final das fatalidades para cada país sob a linha de tempo
atual (observe que os números "basais" replicam aqueles mostrados na Figura 25 e estão
incluídos apenas para fins de comparação).
Devido à adesão relativamente lenta de VRU-AEB e de proteção de pedestres por meio de
adesão voluntária apenas, há relativamente pouca diferença nas estimativas sob as
suposições "basais" e do "cronograma atual".
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Figura 26: Número previsto de fatalidades de pedestres em cada país ajustado para o
cronograma atual de regulamentação (2005-2030)
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4.2.2

Ciclistas

Esta seção apresenta os resultados equivalentes para ciclistas. A Figura 27 apresenta a
tendência real e prevista na taxa de fatalidades e a Figura 28 apresenta os números de
fatalidade "basais" e do "cronograma atual" previstos, supondo que o mesmo cronograma
de regulamentação de pedestres se aplique a ciclistas.

Figura 27: Taxa de fatalidades prevista para ciclistas (por milhão de habitantes) para cada
país (2005-2030)
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Figura 28: Número previsto de fatalidades de ciclistas em cada país ajustado para o atual
cronograma de regulamentação (2005-2030)
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5

Prevendo os benefícios de fatalidades da regulamentação

Esta seção apresenta os resultados das estimativas de benefícios. Para cada tipo de
fatalidade, as suposições em torno da entrada na frota de cada tecnologia são
documentadas, juntamente com o número de fatalidades evitadas como resultado da
tecnologia (estimado usando as estimativas de eficácia para a tecnologia e a entrada na
frota). Os benefícios de fatalidades são calculados usando a abordagem VSL, e estes são
descontados para relacionar os preços apresentados aos valores atuais. A Seção 5.1
apresenta os resultados para os ocupantes do automóveis e a Seção 5.2 para VRUs.

5.1

Ocupantes de automóveis

Conforme discutido na Seção 4.1, até 2020 (a data de implementação de interesse para este
estudo), os quatro países já terão implementado ou, no caso do México, têm intenções
declaradas de implementar, as regulamentações secundárias de segurança. Além disso,
haverá alguma adesão voluntária do ESC - o modelo usado na Seção 4.1 assume que levaria
aproximadamente 20 anos a partir da introdução do ESC para atingir 60% de automóveis
novos equipados com ESC. O impacto disso já está incorporado nas estimativas de
fatalidade do "cronograma atual" apresentadas na Seção 4.1; esta seção se concentra no
impacto que a introdução de uma regulamentação para o ESC pode ter sobre o número de
fatalidades de ocupantes de automóveis até 2030. Para os fins desta análise, assume -se que
essa regulamentação seria introduzida em 2020 para todos os quatro países.
Conforme discutido na Seção 2.1.2, a revisão da literatura concluiu que o ESC é 38% eficaz
na redução do número de fatalidades em colisões por perda de controle. A fim de aplicar
esse nível de eficácia aos números basais de fatalidades, os números de fatalidades nessas
colisões precisam ser estimados.
Há relativamente poucos dados disponíveis sobre tipos de colisões ou fatores de
causalidade na América Latina: apenas um estudo relacionado a dados sobre fatalidades no
Chile foi encontrado. Dados para 2015 são apresentados na Figura 29 e sugerem que 20%
das fatalidades foram resultado de perda de controle (segmento laranja).
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Figura 29: Proporção de fatalidades atribuídas a cada fator causal (Chile, 2015) (CONASET,
2017)
No entanto, uma vez que essa classificação permite apenas um fator de causalidade para
cada fatalidade, é provável que subestime o número verdadeiro relacionado à perda de
controle. Por exemplo, uma colisão pode envolver tanto excesso de velocidade quanto
perda de controle, mas apenas uma causa pode ser atribuída. Além disso, esses números
referem-se a todas as fatalidades, não apenas dos ocupantes de automóveis, portanto,
podem superestimar ou subestimar a população-alvo do grupo de usuários do trânsito de
ocupantes de automóveis.
Em vez disso, decidiu-se analisar os dados de colisão da Grã-Bretanha e dos EUA, duas
regiões que publicam dados em nível suficiente de detalhes para permitir a análise de perda
de controle e que exibem características viárias muito diferentes, representando assim
limites sensíveis para uma série de prevalência de perda de controle a ser esperada em
diferentes ambientes viários. A análise STATS19 (dados da Grã-Bretanha) mostrou que
43,5% das fatalidades de ocupantes de automóveis ocorreram em colisões onde a perda de
controle de um automóvel foi um fator contribuinte. A análise FARS (dados dos EUA)
concluiu que 26,3% das fatalidades de ocupantes de automóveis ocorreram em veículos que
perderam o controle antes do impacto. Ambas as estimativas são baseadas em uma média
de 5 anos cobrindo 2011-2015 e corrigidas pelo fato de que aproximadamente 55% e 45%
da frota da Grã-Bretanha e dos EUA nas amostras, respectivamente, já estava equipada com
ESC. Para os cálculos globais de custo-benefício, foi utilizado o valor médio entre esses
limites, ou seja, 34,9% das fatalidades de ocupantes de automóveis foram consideradas
dentro da população-alvo para ESC. Os limites superior e inferior de 43,5% e 26,3%,
respectivamente, foram utilizados para a análise de sensibilidade.
Combinando a estimativa da frota equipada sob o pressuposto de regulamentação (descrito
no 0), eficácia estimada do ESC (38%) e população-alvo para essa medida (35%), o número
de vidas salvas devido à implementação da regulamentação ESC pode ser estimado – vide
Figura 30. Observe que os números para o Brasil são apresentados em um gráfico separado
3.0

67

PPR867

Vehicle safety standards: 2018 update

daqueles para os outros três países, uma vez que a magnitude do número de vidas salvas é
muito maior para esse país, devido à maior população; isso permite que tendências claras
ao longo do tempo sejam observadas para todos os quatro países.
Deve-se notar que os benefícios estimados são dependentes da taxa de adoção de
automóveis com ESC em toda a frota de veículos. Isso está incorporado nessas estimativas
através do modelo de instalação na frota. No entanto, isso estará sujeito a flutuações de
mercado na compra de automóveis e grandes mudanças na renda ou no crescimento
econômico. Além disso, é possível que a instalação na frota seja influenciada por incentivos
para substituir automóveis antigos por automóveis novos. O efeito de tais iniciativas seria
aumentar os benefícios logo após a implementação da legislação, dando um aumento
correspondente no número total de vidas salvas e maiores benefícios (particularmente
quando se contabiliza o desconto de benefícios futuros).

Figura 30: Número estimado de vidas de ocupantes de automóveis salvas devido à
implementação da regulamentação do ESC em 2020 (2020-2030)
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Os resultados mostram que a implementação da regulamentação do ESC vai salvar cerca de
260 vidas a cada ano no Brasil até 2030 e outras 75 nos outros três países juntos. Esses
números pressupõem que os padrões mínimos de resistência a impacto também tenham
sido implementados até o início do período de avaliação.
Embora esse número de fatalidades evitadas não seja substancial, a Figura 30 mostra que
esses números estão crescendo ano a ano. Além disso, uma vez que isso representa apenas
a redução de fatalidades, prevê-se que consideravelmente mais lesões graves serão evitadas
também, como apresentado na Tabela 12.
Além da redução em fatalidades prevista acima, estima-se que mais de 15.000 vidas teriam
sido salvas entre 2020 e 2030, se ações regulatórias anteriores tivessem assegurado que o
ESC fosse instalado em toda a frota de veículos até 2020. Este benefício adicional não será
alcançado por causa do tempo que levará para a rotatividade da frota e para carros mais
antigos não equipados com ESC serem substituídos.
Usando o método descrito no 0, as reduções em fatalidades previstas foram usadas para
estimar também o número de lesões graves que poderiam ser evitadas se a regulamentação
do ESC fosse implementada. Seguindo esta abordagem, estima-se que cerca de 8.000 lesões
graves serão evitadas pela regulamentação. Como é reconhecido no método, há algumas
limitações significativas com relação à abordagem adotada, devido à falta de dados
disponíveis sobre lesões graves em qualquer um dos quatro países, assim, os resultados
apresentados aqui devem ser tratados com alguma cautela. Usando o método VSL (Bhalla et
al., 2013), que relaciona a perda econômica de cada fatalidade ao PIB, os limites inferior e
superior de um custo de uma fatalidade foram obtidos da literatura – ver Tabela 7. Para os
fins desta análise, calculou-se a média dessas duas estimativas, e essa estimativa
intermediária foi usada para estimar o benefício econômico das vi das salvas pelo ESC
(descontado e apresentado em preços de 2018 - isso é explicado no 0). O método VSL
também foi utilizado para relacionar a perda econômica de cada lesão grave ao PIB. O
número acumulado de fatalidades evitadas entre 2020 e 2030 e o benefício econômico
relacionado são apresentados na Tabela 12 para cada país.
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Figura 31: Benefício econômico estimado para os ocupantes de automóveis devido à
implementação da regulamentação ESC em 2020 (2020-2030)

Tabela 12: Benefício econômico estimado para os ocupantes de automóveis devido à
implementação da regulamentação ESC em 2020 (2020-2030)
Lesões
Vidas salvas
graves
acumuladas,
evitadas
2020-2030 acumuladas,
2020-2030
Argentina

Estimativa média da
perda econômica de
uma morte por
colisão de trânsito
(dólares de 2018,
milhares)

Estimativa da perda
econômica de uma
lesão grave por
colisão de trânsito
(dólares de 2018,
milhares)

Benefício
econômico
descontado,
2020-2030
(dólares de 2018,
milhões)

160

578

1.342

220

235,11

Brasil

1.699

6.138

914

150

1.693,01

Chile

142

512

1.473

241

226,61

México

206

746

864

141

194,99

2.207

7.975

Total

2.349,72

No total, estima-se que a implementação da regulamentação do ESC resultaria em um
benefício econômico de US$ 2,35 bilhões nos quatro países, combinando a redução
estimada em fatalidades e lesões graves.
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5.2

Usuários vulneráveis do trânsito

Esta seção apresenta os benefícios estimados da implementação de duas regulamentações
para VRUs:
1. VRU-AEB
2. Proteção para pedestres
As estimativas de eficácia aplicadas para cada tecnologia diferem para pedestres e ciclistas,
portanto os resultados para cada um são apresentados em seções separadas.

5.2.1

Pedestres

As estimativas de eficácia da literatura sugerem que o VRU-AEB será 48% eficaz na redução
de fatalidades de pedestres (Seção 2.2.2). O número equivalente para proteção passiva de
pedestres é de 3,9% (Seção 2.2.3). A combinação dessas estimativas com a instalação na
frota (descrita no 0) permite estimar o número de vidas salvas pelo VRU-AEB e a proteção
de pedestres na Figura 32. Note que essa é a estimativa combinada de ambas as medidas.
Assim como os números de ocupantes de automóveis apresentados na Seção 5.1, as
economias para o Brasil são maiores do que para os outros países, portanto foram
apresentadas em um gráfico separado.
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Figura 32: Número estimado de vidas de pedestres salvas devido à implementação das
regulamentações de proteção de pedestres e VRU-AEB em 2020 (2020-2030)
O modelo sugere que mais de 800 pedestres serão salvos no Brasil em 2030, quase 500 no
México, 150 na Argentina e 130 no Chile se as regulamentações de proteção de pedestres e
VRU-AEB forem implementadas. Esses números de vidas salvas são maiores do que os do
ESC, devido à menor previsão de adoção do VRU-AEB e proteção de pedestres na ausência
de qualquer regulamentação (0).
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Além da redução em fatalidades de pedestres prevista acima, estima-se que mais 58.000
vidas seriam salvas entre 2020 e 2030, se ações regulatórias anteriores tivessem assegurado
que VRU-AEB e Proteção de Pedestres já estivessem instalados em toda a frota de veículos
até 2020. Este benefício adicional não será alcançado por causa do tempo que levará para a
rotatividade da frota e para carros mais antigos que não têm tais proteções serem
substituídos. Estima-se também que 122.000 lesões graves serão evitadas entre 2020 e
2030, usando o método descrito no 0.
Por fim, a Tabela 13 apresenta o benefício econômico descontado usando a estimativa
média de um custo de fatalidade e a estimativa do custo de uma lesão grave (mostrado na
Tabela 12).

Figura 33: Benefício econômico estimado para pedestres devido à implementação de
regulamentações de VRU-AEB e de proteção de pedestres em 2020 (2020-2030)
Tabela 13: Benefício econômico estimado para pedestres devido à implementação de
regulamentações de VRU-AEB e de proteção de pedestres em 2020 (2020-2030)

Lesões graves
evitadas
acumuladas,
2020-2030

Estimativa média
da perda
econômica de
uma morte por
colisão de
trânsito (dólares
de 2018,
milhares)

Estimativa da
perda econômica
de uma morte
por colisão de
trânsito (dólares
de 2018,
milhares)

829

9.207

1.342

220

2.115,13

Brasil

5.871

65.550

914

150

10.482,44

Chile

851

9.751

1.473

241

2.471,10

3.187

37.462

864

141

5.500,12

10.738

121.970

Vidas salvas
acumuladas,
2020-2030

Argentina

México
Total
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No total, estima-se que a implementação dessas duas regulamentações resultaria em um
benefício econômico de US$ 20,6 bilhões para pedestres nos quatro países.
5.2.2

Ciclistas

Uma abordagem semelhante à modelagem é usada para ciclistas, embora as estimativas de
eficácia sejam diferentes:


55% para VRU-AEB



1,4% para proteção passiva de pedestres

A Figura 34 apresenta o número de ciclistas salvos por essas regulamentações, e a Figura 35
e a Tabela 14 estimam o benefício econômico.
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Figura 34: Número estimado de vidas de ciclistas salvas devido à implementação das
regulamentações de VRU-AEB e proteção de pedestres em 2020 (2020-2030)
Comparado aos pedestres, os ciclistas compõem uma proporção relativamente pequena de
cada frota (vide Figura 9, Seção 3.2). Como resultado, as fatalidades evitadas desse modo
são muito menores do que as apresentadas na Seção 5.2.1. O modelo sugere que cerca de
115 ciclistas terão as vidas salvas no Brasil em 2030, cerca de 35 no México, cerca de 30 na
Argentina e cerca de 17 no Chile, caso as regulamentações de VRU-AEB e de proteção de
pedestres sejam implementadas em 2020.
Além da redução em fatalidades de ciclistas prevista acima, estima-se que mais 6.500 vidas
seriam salvas entre 2020 e 2030, se ações regulatórias anteriores tivessem assegurado que
VRU-AEB e Proteção de Pedestres já estivessem instalados em toda a frota de veículos até
2020. Este benefício adicional não será alcançado por causa do tempo que levará para a
rotatividade da frota e para carros mais antigos que não têm tais proteções serem
substituídos. Estima-se também que 37.500 lesões graves serão evitadas entre 2020 e 2030,
usando o método descrito no Apêndice H.

Figura 35: Benefício econômico estimado para ciclistas devido à implementação das
regulamentações de VRU AEB e proteção de pedestres em 2020 (2020-2030)
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Tabela 14: Benefício econômico estimado para ciclistas devido à implementação das
regulamentações de VRU-AEB e proteção de pedestres em 2020 (2020-2030)

Vidas salvas
acumuladas,
2020-2030

Lesões graves
evitadas
acumuladas,
2020-2030

Estimativa média
da perda
econômica de uma
morte por colisão
de trânsito
(dólares de 2018,
milhares)

Estimativa da
perda
econômica de
uma morte por
colisão de
trânsito (dólares
de 2018,
milhares)

Benefício
econômico
descontado, 20202030 (dólares de
2018, milhões)

Argentina

171

4.428

1.342

220

956,47

Brasil

857

23.515

914

150

3.359,29

Chile

124

3.436

1.473

241

788,54

México

222

6.121

864

141

830,57

1.373

37.500

Total

5.934,87

No total, estima-se que a implementação dessas duas regulamentações resultaria em pouco
mais de US$ 5,9 bilhões em benefícios econômicos para ciclistas nos quatro países.
Essas análises mostram que o benefício entre os dois grupos de VRUs para essas duas
regulamentações poderia ser de pouco mais de US$ 26,5 bilhões.
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6

Custo das medidas regulamentadas

Esta seção apresenta os resultados das estimativas de custo do consumidor. Para cada
tecnologia, os custos estimados por veículo foram obtidos a partir de uma variedade de
fontes. Esses custos foram combinados com uma estimativa do número de novos veículos
equipados com a tecnologia, supondo que as regulamentações sejam introduzidas em 2020.
Os resultados apresentados foram então descontados para refletir a preferência pelo
dinheiro estar disponível agora, e não no futuro. A Seção 6.1 apresenta os resultados para
os ocupantes de automóveis, a Seção 6.2 para VRUs e a Seção 6.3 discute outros custos que
não foram incorporados nesta análise.
Os custos obtidos para as medidas regulatórias aqui consideradas foram considerados
estáticos do ponto da primeira instalação até o final do período de avaliação. No entanto, na
prática, é pouco provável que isso aconteça. Embora os custos possam ser constantes (ou
consistentes) para um lote de produção (para um modelo completo), é impro vável que
sejam consistentes de um modelo para o outro. Haverá eficiências de produção e pressões
de redução de custos, o que significa que os custos de tecnologia reduzem com o tempo.
Nenhuma evidência foi identificada para especificar um nível de redução de custo a ser
usado nas tarefas de modelagem para levar em conta essas reduções. No entanto, a
modelagem de sensibilidade foi usada para investigar o efeito de uma redução de custo de
50% durante o período de avaliação. As implicações dessa incerteza nas estimativas de
custo são discutidas ao lado dos resultados da análise de sensibilidade na Seção 7.

6.1

Ocupantes de automóveis

Conforme descrito na Seção 2.1.5, estima-se que a implementação da regulamentação do
ESC tenha custado, em média, US$ 50 por automóvel.
A Figura 36 apresenta o número previsto de automóveis recém-registrados em cada um dos
quatro países, com base em uma tendência linear dos dados existentes de 2005 a 2016.
Note que, para o Brasil, o número de automóveis recém-registrados diminuiu nos últimos
anos; é provável que isso tenha sido influenciado pela recessão econômica de 2012 a 2017
no país (vide Seção 3.4). A tendência ascendente prevista entre 2017 e 2030 31 baseia-se no
pressuposto de que leva aproximadamente 5 anos para que as vendas de automóveis novos
voltem aos níveis pré-recessão (com base na tendência da Grã-Bretanha após a recessão de
2007-2010).

31

Na Figura 36, é esperado que a tendência de queda em novos registos de automóveis continue até 2017,
quando a recessão no Brasil terminou, a tendência 2022-2030 se baseia na tendência linear dos dados de 2005
a 2016, e uma suposição linear é feita entre 2017 e 2022. Na realidade, é improvável que haja uma mudança
na taxa de novos registros em 2022, essa inflexão é um artefato das duas tendências modeladas que se juntam
naquele ano.
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Figura 36: Número previsto de automóveis recém-registrados para cada país (2005-2030)
Para estimar o custo de equipar a frota devido à introdução da regulamentação ESC em
2020, calcula-se a diferença no número de novos veículos que se entram na frota com ESC
devido à regulamentação e o número que entra na frota devido à adoção voluntária. I sso é
então multiplicado pelos custos de cada veículo (US$ 50 por automóvel). Como resultado, os
números apresentados na Tabela 15 representam o custo adicional para cada país de
introduzir a regulamentação, tendo eliminado o efeito de qualquer adoção voluntária (de
forma semelhante aos benefícios, esses custos são descontados para os preços de 2018).
Tabela 15: Custos estimados associados à implementação da regulamentação ESC em
2020 (2020-2030)
Veículos adicionais
equipados
previstos, 20202030

Custo econômico
descontado, 2020-2030
(dólares de 2018,
milhões)

3.086.156

109,87

Brasil

14.363.598

518,25

Chile

1.503.222

53,74

México

4.810.872

173,41

23.763.847

855,27

Argentina

Total

No total, estima-se que a implementação da regulamentação ESC resultaria em um custo
econômico de aproximadamente US$ 850 milhões nos quatro países.
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6.2

Usuários vulneráveis do trânsito

Conforme explicado na Seção 2.1.5, o custo estimado de implementação de VRU-AEB e
proteção passiva de pedestres foi estimado como sendo o seguinte:


US$ 261 por veículo para VRU-AEB



US$ 258 por veículo para proteção de pedestres

A aplicação da mesma abordagem descrita na Seção 6.1 para essas duas tecnologias nos
permite calcular o custo associado à implementação das regulamentações associadas em
2020. Essa estimativa elimina o custo da adoção voluntária, que deverá acontecerá de
qualquer maneira, mesmo na ausência de regulamentação. Observe que, embora as
estimativas de benefício econômico possam ser divididas pelo tipo de VRU (pedestres e
ciclistas), não é possível distinguir os custos da mesma maneira: se o VRU-AEB estiver
instalado em um veículo, ele terá benefícios de evitar colisões tanto para pedestres quanto
para ciclistas.
Utilizando as estimativas de veículos novos (apresentados na Figura 36), o número de
veículos equipados sob o cenário de adoção voluntária e os custos estimados, a Tabela 16
apresenta os custos descontados associados à implementação do VRU-AEB e a Tabela 17
apresenta o número equivalente para as regulamentações de proteção de pedestres.
Tabela 16: Custos estimados associados à implementação da regulamentação VRU-AEB
em 2020 (2020-2030)
Veículos adicionais
equipados
previstos, 20202030

Custo econômico
descontado para
VRU-AEB, 2020-2030
(dólares de 2018,
milhões)

6.016.793

1.136,15

Brasil

20.862.903

3.953,39

Chile

2.494.486

471,75

México

7.400.237

1.401,59

36.774.419

6.962,88

Argentina

Total

No total, estima-se que a implementação da regulamentação VRU-AEB resultaria em um
custo econômico de aproximadamente US$ 7 bilhões nos quatro países.
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Tabela 17: Custos estimados associados à implementação da regulamentação de proteção
de pedestres em 2020 (2020-2030)
Veículos adicionais
equipados
previstos, 20202030
Argentina

Custo econômico
descontado para
proteção de
pedestres, 20202030 (dólares de
2018, milhões)

4.801.373

896,70

Brasil

18.687.545

3.485,98

Chile

2.787.776

519,82

México

8.268.080

1.543,95

34.544.774

6.446,46

Total

No total, estima-se que a implementação da regulamentação de proteção de pedestres
resultaria em um custo econômico de aproximadamente US$ 6,5 bilhões nos quatro países.
Essas análises mostram que o custo entre os dois grupos de VRUs para essas duas
regulamentações poderia ser de pouco mais de US$ 13,4 bilhões.

6.3

Outros custos

Os custos que obtivemos para as tecnologias veiculares necessárias para atender às
exigências regulamentares são declarados em termos de preço por veículo. No entanto,
esses custos não se destinam apenas a representar os custos por peça, mas também a
incluir custos de produção que seriam um preço único por lote de produção. Nesse caso, o
desembolso inicial pode ser grande em termos de ferramental, mas isso é amortizado em
todos os veículos produzidos com essas peças.
Embora esses custos unitários e custos de produção já estejam capturados, existe o
potencial para outros custos existirem em resposta a mudanças regulatórias. Um exemplo
seria a implementação de centros de avaliação. Os centros de teste são necessários para
verificar se os novos tipos de veículos atendem às regulamentações. Para proteção contra
colisão de impacto frontal, isso incluiria um laboratório de teste de impacto em escala real
que pode realizar o teste de impacto frontal a 56 km/h necessário para comprovar a
conformidade.
No Reino Unido, existem vários centros de testes capazes de realizar testes dessa natureza.
Nenhum deles comercializa apenas testes de colisão, mas a receita anual declarada para um
negócio inteiro é de cerca de £40 milhões 32.
Em 2013, o governo brasileiro anunciou a intenção de instalar um centro de testes de
colisão no país33. Segundo relatos, o custo foi de US$ 50 milhões, embora não haja notícias
sobre o status da construção e instalação.

32

Rutland Partners (2013) Investment in Millbrook; www.rutlandpartners.com/news-and-media.html?id=90
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A adição de centros equivalentes na Argentina, no Chile e no México pode adicionar mais
US$ 50 milhões em cada país. É provável que o compartilhamento de instalações possa
mitigar a necessidade de cada país ter seu próprio centro e equipe de teste dedicados. No
entanto, se isso não puder ser feito, os custos teriam que ser modificados por esse valor. A
mudança para a proteção de VRUs seria insignificante, mas para o ESC ela poderia ter uma
influência sobre a eficácia benefício- custo da iniciativa.
Relativamente a outras áreas relativas à aplicação da legislação, assumiu-se que as funções
de homologação de veículos funcionam da mesma forma que as homologações de veículos
existentes e que as autoridades homologadoras têm capacidade de lidar com quaisquer
exigências de processamento adicionais.

33

Automotive World (2013) Governo montará o primeiro centro de testes de colisão do Brasil;
www.automotiveworld.com/analysis/govt-to-set-up-brazils-first-crash-test-centre/
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7

Estimativas benefício-custo

Esta seção considera as estimativas de benefícios apresentadas na Seção 5 e as estimativas
de custos na Seção 6 e calcula o coeficiente benefício-custo (BCR) para cada país. Esses BCRs
permitem uma comparação da extensão em que os benefícios excedem (ou ficam aquém)
os custos relacionados à implementação da regulamentação equivalente no período de
2020–2030, em comparação com o cenário de referência (que inclui apenas a adoção
voluntária de cada tecnologia) . Valores maiores que 1 indicam que os benefícios são
maiores que os custos incorridos. Por exemplo, um BCR de 1,5 pode ser interpretado da
seguinte forma: "para cada dólar investido pelos consumidores na compra de veículos com
essas tecnologias, há um retorno de US$ 1,50 em benefício econômico para a sociedade".
Além dos resultados gerais ao longo do período, os resultados para anos individuais e as
faixas de incerteza da análise de sensibilidade são apresentados. Uma descrição completa
da metodologia utilizada para a análise de sensibilidade é apresentada no 0.

7.1

Ocupantes de automóveis

A Tabela 18 mostra o ano em que a regulamentação ESC atinge um custo-benefício positivo
(BCR superior a 1) em cada um dos quatro países. Os limites inferior e superior da análise de
sensibilidade também são apresentados.
Tabela 18: Ano no qual ESC atinge relação custo-benefício positiva em cada país

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa inferior
da análise de
sensibilidade)

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa
superior da análise
de sensibilidade)

Argentina

2022

2027

2021

Brasil

2022

2024

2021

Chile

2021

2023

2021

México

2024

>2030

2023

Geral

2022

2025

2021

País

Em cada um dos quatro países estudados neste artigo, os resultados sugerem que o ESC terá
custo-benefício positivo (BCR superior a 1) dentro de alguns anos após a introdução da
regulamentação. Olhando para os países individuais, prevê -se que o ESC atinja custobenefício positivo rapidamente no Chile, no Brasil e na Argentina, mas demore mais no
México. Como mostrado na Figura 21 e Figura 22, o número de fatalidades de ocupantes de
automóveis no México deve diminuir substancialmente até 2030, mesmo na ausência de
novas intervenções regulatórias específicas (com base na tendência atual para a taxa de
fatalidade de ocupantes de automóveis). Conforme mencionado na Seção 3.2, essa
tendência se alinha com um aumento no uso de motocicletas e mortes, não apenas nas
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melhorias de segurança dos ocupantes de automóveis. Além disso, o México possui a frota
de carros mais antiga dos quatro países. A rotatividade da frota é lenta e, como resultado, o
impacto imediato que a regulamentação do ESC teria no número de fatalidades é limitado,
em comparação com os outros países.
As estimativas mais baixas para cada país referem-se ao Cenário 6 (descrito no 0), que usa
uma estimativa mais baixa sobre a eficácia do ESC. Essas estimativas demonstram que se o
ESC tem eficácia de apenas 15% (o limite de confiança inferior de 95% para a estimativa de
eficácia de veículo leve da fonte da literatura (Høye, 2011)), em vez de 38% de eficácia, a
relação custo-benefício só se torna superior a 1 na Argentina, no Brasil e no Chile antes de
2030, mas não no México.
Em contraste, as estimativas superiores são baseadas no Cenário 13, que usa um Valor de
Vida Estatística alternativo para cada país (Viscusi and Masterman, 2017) 34 em relação
àqueles apresentados na Tabela 7. Essas estimativas demonstram que se as estimativas VSL
para cada país são substancialmente mais altas (US$ 2,23, US$ 1,47, US$ 2,33, US$ 1,47
milhões de dólares de 2018 para Argentina, Brasil, Chile e México, respectivamente,
comparadas às estimativas intermediárias usadas no restante deste relatório: US$ 1,34, US$
0,91, US$ 1,47 e US$ 0,86 milhão), a relação custo-benefício se torna maior que 1 dentro de
um ano após a regulamentação ser introduzida na Argentina, Brasil e Chile, e dentro de três
anos no México
A Figura 37 mostra a tendência de BCR de melhor estimativa no período de 2020 a 2030,
refletindo os resultados na Tabela 18.

34

Embora as estimativas de Viscusi & Masterman (2017) sejam mais recentes que as apresentadas por Bhalla
et. al. (2013), estas foram selecionadas como as mais adequadas para o projeto, pois este estudo também
estima a relação entre o PIB per capita e lesões graves não fatais. Essas estimativas são usadas na análise de
lesões graves no 0. Além disso, Viscusi & Masterman reconhecem que seus VSLs excedem os valores que os
formuladores de políticas em nações estrangeiras utilizaram no passado.
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Figura 37: Coeficiente benefício-custo associado à implementação da regulamentação ESC
em 2020 (2020-2030)
A forma dessas curvas é típica da análise de custo-benefício das novas tecnologias: os custos
para equipar os veículos são incorridos durante todo o período de tempo à medida que
novos veículos entram na frota, mas os benefícios desses veículos se acumulam apenas
gradualmente à medida que uma proporção maior da frota é equipada. Por fim, o BCR fica
estável e depois cai, à medida que a população-alvo para as colisões reduzidas ou mitigadas
pela nova tecnologia cai para zero.

7.2

Usuários vulneráveis do trânsito

A Tabela 19 mostra o BCR cumulativo para o efeito combinado das regulamentações VRUAEB e de proteção secundária (passiva) de pedestres, levando em consideração o efeito
tanto em pedestres quanto em ciclistas.
Tabela 19: Ano no qual VRU-AEB e proteção de pedestres atingem relação custo-benefício
positiva em cada país
Primeiro ano com
relação custobenefício positiva

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa inferior
da análise de
sensibilidade)

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa
superior da análise
de sensibilidade)

Argentina

2024

2026

2023

Brasil

2023

2025

2021

Chile

2022

2023

2021

México

2023

2025

2021

Geral

2023

2025

2021

País

Esta tabela sugere que as regulamentações VRU atingirão custo-benefício positivo para os
quatro países até 2024, e ainda mais cedo para o Brasil, o Chile e o México. A Figura 38
mostra o BCR para cada ano nos quatro países.
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Figura 38: Coeficiente benefício-custo associado à implementação de regulamentações
VRU-AEB e de proteção de pedestres em 2020 (2020-2030)
Assim como no modelo de ocupantes de automóveis, as estimativas mais baixas de BCR
apresentadas na Tabela 19 baseiam-se no Cenário 4 para o modelo VRU, onde a estimativa
de eficácia para VRU-AEB é menor e as estimativas superiores são baseadas no Cenário 11,
onde os custos são reduzidos pela metade. Os mesmos comentários sobre a probabilidade
de esses cenários serem realizados se aplicam conforme di scutido na Seção 7.1.

7.3

Estimativas gerais de benefício-custo

A Tabela 20 e a Figura 39 mostram os resultados combinados para as três regulamentações:
ESC, VRU-AEB e proteção de pedestres.
Tabela 20: Ano em que o conjunto combinado de tecnologias (ESC, VRU-AEB e proteção de
pedestres) atinge custo-benefício positivo em cada país
Primeiro ano com
relação custobenefício positiva

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa inferior
da análise de
sensibilidade)

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa
superior da análise
de sensibilidade)

Argentina

2024

2026

2023

Brasil

2023

2025

2021

Chile

2022

2023

2021

México

2023

2025

2021

País

3.0

85

PPR867

Vehicle safety standards: 2018 update

Geral

2023

2025

2021

Os resultados mostram que, até 2024, o BCR excede o custo-benefício neutro (ou seja, 1)
para todos os quatro países, e o faz ainda mais cedo para o Chile (2022) e para o Brasil e o
México (2023). Isso indica que a implementação e harmonização dessas regulamentações
seria um movimento positivo para a região. O BCR para cada ano é apresentado para cada
país na Figura 39, assim como o BCR geral em toda a região, representado pela linha
pontilhada preta.

Figura 39: Coeficiente benefício-custo estimado associado à implementação das três
regulamentações (ESC, VRU-AEB e de proteção de pedestres) em 2020 (2020-2030)
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8

Conclusões

Na UE (e outras regiões industrializadas), as normas de segurança veicular melhoraram
substancialmente ao longo das últimas décadas, resultando em um número considerável de
fatalidades evitadas. Essas melhorias foram impulsionadas por regulamentações (incluindo
regulamentações de impacto frontal e lateral) e programas de testes ao consumidor, como
o Euro NCAP, que incentivaram os fabricantes a exceder as exigências mínimas
estabelecidas nas regulamentações.
A Organização Mundial de Saúde estima que o número de mortes no trânsito tenha atingido
1,35 milhão por ano (WHO, 2018). O Relatório de Status Global sobre Segurança no Trânsito
(WHO, 2018) destacou que, embora os veículos em países de alta renda estejam cada vez
mais seguros, menos da metade dos países implementam padrões mínimos de segurança
veicular, e que esses padrões estão ausentes em muitos dos principais países de média
renda.
A segurança veicular é um dos cinco pilares da Década de Ação para Segurança no Trânsito
da ONU (2011-2020), assim, é importante garantir que ela esteja na agenda dos
formuladores de políticas em todo o mundo.

8.1

Número potencial de fatalidades evitadas

Este projeto teve como objetivo quantificar o número de fatalidades que poderiam ser
evitadas em quatro das principais regiões geográficas da América Latina (especificamente,
Argentina, Brasil, Chile e México) se normas de segurança veicular fossem aplicadas aos
automóveis de passeio. Baseia-se em análises anteriores que revisaram regulamentações de
segurança secundárias mínimas e programas de teste do consumidor, conforme relatado
por Cuerden et al. (2015) e Wallbank et al. (2016). Sistemas de segurança primários não
foram considerados em tais análises, nem o impacto de sistemas projetados para evitar
colisões ou reduzir lesões associadas aos usuários vulneráveis do trânsito.
Portanto, este projeto estimou o impacto da implementação de regulamentações
equivalentes a no mínimo as seguintes:


Cintos de segurança e fixações aprovados para todas as posições de assentos
(Regulamentações 14 e 16 da ONU)



Proteção dos ocupantes em colisões frontais e laterais (Regulamentações 94 e 95 da
ONU)



Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) (Regulamentação 140 da ONU ou UN GTR
8)



Proteção de pedestres (Regulamentação 127 da ONU ou UN GTR 9)



Sistemas de Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis do
Trânsito (VRU)

Como não houve evidência de melhorias substanciais na segurança veicular desde os
últimos projetos, concluiu-se que, em linhas gerais, os automóveis latino-americanos de
hoje ainda estão aproximadamente 15 anos atrás dos automóveis da Grã-Bretanha em
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termos de desempenho. Portanto, a modelagem de segurança secundária dos ocupantes de
automóveis foi construída com base no pressuposto de que os automóveis do ano modelo
2016 nos quatro países da América Latina são como os vendidos na Europa em 2001.
A atualização dos resultados de benefícios de segurança secundários dos projetos anteriores
levou à estimativa de que mais de 11.000 fatalidades de ocupantes de automóveis serão
evitadas nos quatro países incluídos neste estudo entre 2017 e 2030 se padrões mínimos de
segurança veicular continuarem a ser implementados conforme o planejado. Isso pressupõe
que a Regulamentação 94 (proteção dos ocupantes em colisão frontal), a Regulamentação
95 (proteção dos ocupantes em colisões laterais) e as Regulamentações 14 e 16 (cintos de
segurança e fixações aprovados para todas as posições de assentos) da ONU sejam
obrigatórios para veículos novos nos quatro países. Essa é uma ótima notícia para esses
países e, desde que as regulamentações sejam implementadas conforme o planejado e
fiscalizadas, demonstra os grandes benefícios que elas devem acumular na próxima década.
Além desse número de fatalidades evitadas, este projeto estimou o número de fatalidades
de ocupantes de automóveis que poderiam ser evitadas pelo sistema primário de segurança
ESC: o modelo estima que 2.200 fatalidades adicionais poderiam ser evitadas entre 2020 e
2030 se a regulamentação apropriada fosse introduzida em 2020 para todos os novos
modelos e em 2022 para todos os automóveis novos. Da mesma forma, quando
consideramos as regulamentações de VRU, os modelos estimam que VRU-AEB e proteção
de pedestres salvariam até 11.000 pedestres e 1.400 ciclistas entre 2020 e 2030. A Tabela
21 mostra como esses números são divididos por país.
Tabela 21: Estimativa de vidas salvas devido à implementação de cada regulamentação de
segurança veicular em 2020 (2020-2030)
Vidas salvas acumuladas, 2020-2030

Argentina

ESC para ocupantes

VRU-AEB e proteção de

VRU-AEB e proteção de

de automóveis

pedestres para pedestres

pedestres para ciclistas

160

829

171

Brasil

1.699

5.871

857

Chile

142

851

124

México

206

3.187

222

2.207

10.738

1.373

Total

Além da redução em fatalidades prevista acima, estima-se que mais de 15.000 vidas teriam
sido salvas entre 2020 e 2030, se ações regulatórias anteriores tivessem assegurado que o
ESC fosse instalado em toda a frota de veículos até 2020. Este benefício adicional não será
alcançado por causa do tempo que levará para a rotatividade da frota e para carros mais
antigos não equipados com ESC serem substituídos.
Finalmente, além da redução de fatalidades, uma simplificação do processo de modelagem
também foi aplicada para estimar o número de lesões graves evitadas. Os resultados
estimam que entre 2020 e 2030 em torno de:
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8.000 lesões graves em ocupantes do automóveis serão evitadas



120.000 lesões graves em pedestres serão evitadas



44.000 lesões graves em ciclistas serão evitadas.

88

PPR867

Vehicle safety standards: 2018 update

8.2

Benefícios e custos econômicos

O método de Avaliação de Vida Estatística (VSL) estima o prejuízo econômico devido a uma
colisão de trânsito em termos de PIB per capita. Essa metodologia tem suas limitações, mas
a aplicação às fatalidades e lesões graves evitadas (apenas para as regulamentações que
ainda não foram implementadas em cada país) sugere que a implementação da
regulamentação ESC poderia economizar até US$ 2,35 bilhão (dólares de 2018) durante o
período 2030. Adotar o AEB para VRUs e a proteção secundária (passiva) para pedestres e
ciclistas pode economizar um pouco mais de US$ 26,5 bilhões de dólares no mesmo
período.
Os custos foram obtidos a partir de fontes da literatura para abordar as mudanças
veiculares que teriam que ser feitas para equipar todos os automóveis novos com peças e
componentes tecnológicos necessários para cumprir com essas regulamentações. Os custos
correspondentes para a região são de US$ 850 milhões para a adoção do ESC e US$ 13,4
bilhões para adotar as medidas de proteção de VRUs.
A comparação dos benefícios e custos, levando em conta tanto as fatalidades como as
lesões graves, faz com que a relação custo-benefício se torne superior a 1 até os seguintes
anos:
Tabela 22: Anos nos quais relação custo-benefício se torna superior a 1
Ano no qual ESC atinge relação custobenefício positiva (fatalidades e lesões
graves)

Ano no qual medidas para proteger
VRUs atingem relação custo-benefício
positiva (fatalidades e lesões graves)

Argentina

2022

2024

Brasil

2022

2023

Chile

2021

2022

México

2024

2023

Geral

2022

2023

País

Os anos equivalentes em que as medidas atingem uma relação custo-benefício superior a
um, ao considerar apenas fatalidades, estão disponíveis na Tabela 27 e Tabela 29, no 0.
Além disso, a comparação dos benefícios e custos cumulativos de fatalidades e lesões
graves leva às seguintes relações custo-benefício cumulativas para a região até 203035:


ESC = 2,75



Medidas para proteger VRUs = 1,98

35

Contando apenas os benefícios para fatalidades, a relação custo-benefício cumulativa entre 2020 e 2030
para os quatro países é de: 1,58 para ESC e 0,61 para Medidas para proteger VRUs.
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Deve-se observar que, embora se espere que a relação custo-benefício acumulada na região
para o ESC fique acima de 1 em 2022, espera-se que, no México, vai demorar até 2024 para
que os benefícios "no ano" excedam os custos "no ano". Esse resultado para o México é
devido à recente tendência de queda na taxa de fatalidades de ocupantes de automóveis
(número de fatalidades por 100 milhões passageiros/km, por ano) dentro desse país e uma
rotatividade lenta na frota de veículos. Tem sido sugerido que o declínio na taxa de
fatalidade de ocupantes de automóveis pode estar relacionado com um aumento no uso de
motos e fatalidades de motociclistas, em vez de uma melhoria pura na segurança dos
ocupantes de automóveis. Qualquer que seja o motivo, se as melhorias de segurança
implícitas nesse país diminuíssem, os benefícios do ESC poderiam se tornar maiores. Da
mesma forma, se a proporção da frota de automóveis renovada a cada ano aumentar, então
o retorno do investimento em instalação de ESC será maior e realizado mais cedo.
Por outro lado, espera-se que o ESC se torne rapidamente rentável em termos de custo no
Brasil e no Chile (dentro de um a dois anos após a introdução da regulamentação) e
razoavelmente rápido na Argentina (três anos após a regulamentação).
Para as medidas de proteção de VRUs, espera-se que a relação benefício-custo cumulativa
agregada para a região ultrapasse 1 até 2023. No entanto, na Argentina, espera-se que vá
levar até 2024 para que a relação benefício-custo "no ano" ultrapasse 1. No entanto, a
relação benefício-custo agregada alcança um valor de 1 "no ano" muito rapidamente para o
Chile (até 2022) e razoavelmente rápido para o Brasil e o México (até 2023). Dos quatro
países, a Argentina tem a menor proporção de pedestres nas mortes por colisão de trânsito
no país (10%). Ocupantes de carros (50%) e motociclistas (30%) respondem pela maioria dos
usuários de trânsito mortos na Argentina. Isso explica por que as mudanças para proteger os
usuários vulneráveis do trânsito (pedestres e ciclistas) exigiriam o maior tempo antes de
fornecer um retorno positivo sobre o investimento em mudanças na frota de veículos.
Esses resultados sugerem que as regulamentações de ESC e VRU seriam benéficas em
termos de custo em todos os quatro países, se forem consideradas lesões graves e
fatalidades. No entanto, algumas precauções devem ser aplicadas a essas estimativas, uma
vez que, conforme discutido no 0, há algumas suposições substanciais sobre os números de
fatalidades, o que pode significar que o número estimado de lesões graves evitadas não
reflete verdadeiramente os números observados em cada país.

8.3

Limitações do modelo

A modelagem apresentada neste estudo utilizou vários valores e suposições de entrada para
prever os efeitos da introdução de uma série de regulamentações de segurança veicular em
quatro países da América Latina. As previsões do futuro estão, por definição, inerentemente
sujeitas a um grau de incerteza. Este estudo utilizou valores de entrada com base em
tendências históricas e, embora a análise de sensibilidade ( 0) forneça alguma avaliação do
efeito que os desvios da tendência esperada podem ter no resultado, ela pode não levar
completamente em conta mudanças extremas nas circunstâncias. As seguintes limitações
importantes do modelo de simulação e das estimativas do valor de entrada devem ser
levadas em conta ao interpretar os resultados.
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As previsões baseiam-se no pressuposto de que as tendências atuais nas fatalidades de
trânsito continuem como nos últimos anos. Para alguns países (Chile e México), essas
tendências são baseadas em mais de 10 anos de dados, mas, para outros (Brasil e
Argentina), os dados são limitados. Embora os números de fatalidade utilizados tenham sido
verificados em várias fontes (quando possível), os autores não podem comentar sobre a
precisão desses números. Por exemplo, se os níveis de subnotificação 36 tiverem mudado ou
se houver vieses inerentes nos dados relatados, essas tendências podem não se mant er
verdadeiras no futuro.
Além disso, essa abordagem não é capaz de capturar possíveis rupturas que possam ocorrer
no mercado de mobilidade no futuro, como a condução autônoma mudando radicalmente o
cenário de colisões, a mobilidade como um serviço, reduzindo a propriedade de automóveis
particulares, ou uma grave crise econômica que reduza a compra de novos veículos.
Rupturas são altamente incertas e impossíveis de prever em termos de quando, se e em que
medida elas acontecerão, portanto seu impacto não pode ser capturado nos modelos. Se
tais mudanças ocorrerem, o efeito da implementação de regulamentações de segurança
veicular na América Latina pode ser muito diferente do previsto aqui.
As estimativas de eficácia e custo utilizadas estão sujeitas a um grau de incerteza. O nível de
incerteza varia entre medidas de segurança; há muitos estudos sobre a eficácia do ESC, mas,
devido ao progresso com VRU-AEB (que ainda não tem uma regulamentação
correspondente, seja europeia ou da ONU - embora estas estejam sendo desenvolvidas
atualmente), há menos estimativas de eficácia. As regulamentações de proteção passiva de
pedestres voltaram a ser diferentes, pois a pesquisa formativa que avalia a regulamentação
europeia foi concluída há mais de dez anos. As estimativas de custos foram estabelecidas a
partir da literatura relevante, portanto são consideradas como representando o nível mais
alto de evidência que pode ser adquirido nos prazos deste projeto. No entanto, desde que
foram publicadas, os fabricantes reduziram os custos para incorporar as mesmas medidas
nos modelos de veículos mais recentes, e parece irrealista esperar que os custos totais
obtidos de fontes da literatura sejam sempre traduzidos para os consumidores em sua
totalidade. Para tratar a incerteza remanescente nesses valores, estimativas superiores e
inferiores foram empregadas para a análise de sensibilidade.
Os resultados da análise de custo-benefício devem ser interpretados com este contexto em
mente e entendidos como uma previsão baseada em evidências da relação custo-eficácia
das regulamentações, caso as tendências históricas continuem dentro de uma faixa de
incerteza esperada.

36

Observe que há algumas evidências de dados hospitalares do México de que o número de fatalidades
relatadas nos dados da polícia (fornecidos pelo INEGI) é muito menor do que o relatado nas estatísticas de
óbitos hospitalares (STCONAPRA, 2017). Embora isso sugira algum grau de subnotificação nos números usados
neste relatório, as tendências ao longo do período de tempo disponível (2011-2015) nos dados hospitalares
foram semelhantes às observadas nos dados do relatório policial, portanto não houve evidências que
sugerissem que o nível de subnotificação tenha mudado ao longo do tempo. A fim de maximizar o número de
anos de dados disponíveis para esta análise, e para refletir os números reportados usados no Relatório de
Status Global sobre Segurança no Trânsito da OMS, tomou-se a decisão de usar os números de fatalidade
reportados pela polícia para todos os países.
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Além disso, com a implementação de qualquer regulamentação, medidas apropriadas serão
necessárias para garantir o cumprimento. Esta pesquisa não investigou detalhadamente se
seriam necessárias mudanças consideráveis na aplicação da legislação de segurança veicular
em qualquer um dos quatro países para obter os benefícios previstos. No entanto, essa
necessidade deve ser reconhecida juntamente com as previsões apresentadas.

8.4

Resumo dos principais resultados

Esta análise mostrou que os quatro países incluídos neste estudo já poderiam ter evitado
mais de 11.000 fatalidades de ocupantes de automóveis entre 2017 e 2030 atravé s da
implementação das Regulamentações 94 e 95 da ONU (proteção de ocupantes em colisões
frontais e laterais) e 14 e 16 da UN (cintos de segurança e fixações aprovados para todas as
posições de assentos).
Além disso, se regulamentações relacionadas a ESC, proteção de segurança secundária para
pedestres, e AEB para VRUs fossem implementadas, estima-se que elas teriam o potencial
de:


Salvar cerca de 14.000 vidas durante o período de 2020 a 2030 (e cerca de 290.000
lesões graves)



Ter um benefício econômico de US$ 28,9 bilhões por meio da prevenção de lesões
fatais e graves (US$ 9,5 bilhões ao considerar apenas lesões fatais)



Gerar um coeficiente benefício-custo no ano superior a 1 até 2023 (2028 para lesões
fatais apenas).

Combinadas, as regulamentações de cintos de segurança e fixações de cintos de segurança,
colisões frontais e laterais, ESC, proteção de segurança secundária para pedestres e AEB
para VRUs poderiam salvar mais de 25.000 vidas na Argentina, Brasil, Chile e México até
2030 e evitar mais de 170.000 lesões graves.

8.5

Recomendações

Algumas recomendações emergentes desta pesquisa são claras, por exemplo:
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Os números de fatalidade foram fatorados para representar uma definição padrão
de 30 dias (em que a morte deve ter ocorrido dentro de 30 dias após a colisão). Seria
útil assegurar que todos os dados futuros sejam coletados nessa base para todos os
países.



Recomenda-se que o Brasil implemente um cronograma apropriado para a
Regulamentação 95 da ONU para proteção contra impacto dos ocupantes de
automóveis em caso de impacto ou colisão lateral. Isso foi implementado (ou
anunciado para implementação futura) nos outros três países incluídos neste estudo
e deve ser harmonizado em toda a América Latina, particularmente considerando-se
o potencial das medidas secundárias de segurança de salvarem vidas na região. A
consequência de não se alinhar um cronograma para isso não é apenas que o
potencial de salvar vidas das contramedidas não será concretizado, mas também que
iniciativas em outros países serão adiadas ou canceladas. O exemplo aqui é com a
implementação do ESC na Argentina, onde a implementação foi adiada para se
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alinhar com outros países. Da mesma forma, recomenda-se ainda que o México
conclua a implementação das regulamentações de proteção a colisões para cumprir
sua parte nessa harmonização de exigências nos quatro países.


O uso do cinto de segurança é vital para a segurança dos ocupantes de automóveis e
é um requisito fundamental para alcançar os benefícios estimados para medidas
secundárias de segurança de proteção contra impactos. Em outras regiões do
mundo, os lembretes de cintos de segurança demonstraram ser eficazes em
aumentar as taxas de uso do cinto de segurança. Portanto, para maximizar os
benefícios das medidas secundárias de segurança de proteção contra impactos,
recomenda-se que todos os quatro países assegurem que suas exigências de cinto de
segurança incluam o cumprimento obrigatório da Regulamentação 16 da ONU (ou
equivalente) em um nível de revisão que exija lembretes de cinto de segurança para
o assento do motorista. A promulgação da última revisão da Regulamentação 16 da
ONU implicitamente forneceria a exigência de lembretes de cintos de segurança e
ajudaria na harmonização mundial das normas de segurança.



A relação benefício-custo prevista para o ESC nos quatro países recomenda sua
implementação em toda a região, com os benefícios "no ano" ultrapassando os
custos dentro de alguns anos após a implementação.

O projeto de veículos favoráveis a impactos para usuários vulneráveis do trânsito é
particularmente importante para regiões com um número substancial de fatalidades de
usuários vulneráveis do trânsito. A adoção da regulamentação de proteção a pedestres (UN
GTR 9 ou Regulamentação 127 da ONU) garante um nível mínimo de proteção em caso de
colisão com um automóvel de passeio. No entanto, existe uma oportunidade para a América
Latina capitalizar em sistemas de Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários
Vulneráveis do Trânsito que estão surgindo e provavelmente se tornarão obri gatórios na
Europa.


Se implementadas em 2020, essas medidas de proteção a usuários vulneráveis do
trânsito terão o potencial de salvar mais de 12.000 vidas entre 2020 e 2030.



Essas medidas vulneráveis de proteção a usuários vulneráveis do trânsito têm uma
relação benefício-custo “no ano” que se torna maior que 1 em 2024 no Brasil, Chile
e México, e na Argentina em 2029, respondendo pelo impacto das medidas nas
fatalidades e lesões graves.

Outras recomendações também podem ser justificadas.


3.0

Observa-se que as iniciativas para implementar o ESC foram adiadas anteriormente
na Argetina devido a exigências para harmonizar a legislação com o Brasil. Por esse
motivo, e para maximizar o potencial declarado de salvar vidas, datas de
implementação correspondentes devem ser definidas para o ESC em toda a América
Latina. A legislação pode ser a única maneira de garantir a instalação uniforme do
ESC em todos os segmentos do mercado de automóveis e, consequentemente, a
igualdade de proteção para todos os ocupantes de automóveis.
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Na Europa, a regulamentação de proteção de segurança secundária de pedestres foi
complementada com a exigência de instalação de Sistemas de Assistência à
Frenagem (BAS). Adicionar a exigência obrigatória para a instalação de BAS pode
melhorar a eficácia da regulamentação para VRUs. Também pode trazer benefícios
para outros usuários do trânsito, feridos em outros eventos de colisão com frenagem
de emergência iniciada pelo motorista.
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Apêndice A Adoção de tecnologia dentro da frota
Há dois aspectos a se considerar ao estimar a instalação de ESC, VRU-AEB ou proteção de
pedestres na frota:


Adoção voluntária, em que a disseminação da tecnologia é liderada pela disposição
dos fabricantes em inserir os componentes necessários nos veículos e a disposição
dos consumidores em pagar por eles.



Adoção obrigatória gerada por uma intervenção política. Nesse caso, todos os
veículos ou todos os tipos de veículos serão obrigados a cumprir com as exigências
regulamentares até uma data de implementação.

Para modelar a instalação na frota, dados sobre o número de veículos registrados e o
número de veículos recém-registrados são combinados com informações sobre como essas
tecnologias se disseminaram em outras frotas (com base nos dados fornecidos pela Bosch,
da Europa). Este apêndice descreve os pressupostos e dados usados para essa tarefa.
Em primeiro lugar, o número total de automóveis registados está previsto até 2030,
assumindo-se uma extrapolação linear usando os dados de 2005-2015 (vide Figura 20 na
Seção 4.1).
Uma extrapolação similar é realizada para automóveis recém-registrados (vide Figura 36 na
Seção 6.1). Uma vez que os recursos de segurança veicular não serão instalados
retrospectivamente à frota de automóveis existente, a instalação da tecnologia em 100%
desses automóveis representa a velocidade máxima na qual é possível que essa tecnologia
se infiltre na frota.
Esses dados demonstram que as frotas de veículos nos quatro países apresentam
rotatividade em proporções diferentes (por exemplo, apenas 3% dos automóveis da frota do
México são novos a cada ano, mas esse número é muito maior para o Chile, com 7%). Essas
diferenças precisam ser incorporadas na estimativa de instalação em toda a frota. Conforme
descrito acima, informações sobre o número total de automóveis e automóveis novos na
frota estavam disponíveis para cada país, mas informações sobre o número ou a idade dos
veículos que estavam deixando a frota (ao serem descartados) foram limitadas. Evidências
da literatura sugerem que a idade média da frota de veículos na América Latina é
tipicamente de pelo menos 10 anos (vide Seção 3.5.3). Consequentemente, para os fins
desta análise, assumimos que nenhum automóvel equipado com as tecnologias saiu da frota
durante o período de interesse (2020-2030). Na verdade, haverá novos automóveis saindo
da frota devido a danos de colisão; automóveis que podem ser equipados com novas
tecnologias ou medidas de segurança. No entanto, para essa taxa de rotatividade da frota e
as incertezas sobre as projeções futuras de números de novos automóveis e tamanho total
da frota, acredita-se que essa omissão no descarte de automóveis novos seja razoável.
As suposições usadas neste projeto em torno da instalação na frota foram baseadas em
evidências obtidas de uma análise de custo-benefício similar para a Comissão Europeia
(Seidl et al., 2017). Especificamente, a adoção voluntária é modelada com base na adoção
observada na Europa em condições semelhantes, onde se estima que levaria 10 anos para
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atingir 80% de todos os novos veículos equipados com ESC. Essa adoção é modelada usando
uma curva em forma de S 37.
A data de lançamento de uma tecnologia foi usada para definir o ponto inicial do eixo x
(tempo) para as curvas de instalação em forma de S. Isso se refere à primeira vez que um
sistema foi lançado com as características que provavelmente seriam necessárias para
atender às exigências regulatórias. As datas de lançamento assumidas para cada tecnologia
em cada país são documentadas na Tabela 23.


As datas de lançamento do ESC foram baseadas nas informações de instalação
recebidas de um fornecedor Nível 1 fornecidas através da parceria Stop the Crash.
Elas indicaram os anos em que a instalação em processos de produção de
automóveis ou vendas de veículos novos se elevou além de um nível insignificante.
Ajustes foram feitos para relacionar com as informações de instalação subsequentes
dessa fonte ou da literatura de vendas recente (por exemplo, sites de fabricantes).



As datas de lançamento do AEB para VRUs foram estimadas com base na tecnologia
disponível nos 20 principais automóveis mais vendidos em cada país, com base em
pesquisas nos sites dos fabricantes. A taxa de instalação de fábrica foi de 0% para o
México, 3% para a Argentina e o Chile, e 5% para o Brasil.



As datas de lançamento da proteção de pedestres foram baseadas nos níveis
esperados de instalação dos automóveis mais vendidos novamente. No entanto,
para a proteção de pedestres, a instalação de fábrica foi julgada nos automóveis que
receberam o Prêmio Avançado do Latin NCAP de proteção de pedestres. Apesar de
muitos automóveis terem contrapartes europeias, que já precisam atender às
exigências da Regulamentação 127 da ONU, nenhum automóvel novo recebeu esse
prêmio no Chile ou no México. No Brasil e na Argentina, o Toyota Corolla está entre
os 20 carros mais vendidos e o Corolla recebeu esse Prêmio Avançado da Latin NCAP
quando avaliado em 2017. A data de lançamento para esses dois países foi então
ajustada para que a curva em forma de S de instalação em automóveis novos
correspondesse à proporção de vendas de automóveis novos representada pelo
Corolla em 2017.

Tabela 23: Datas de lançamento presumidas para ESC, VRU-AEB e proteção de pedestres
em cada país da América Latina

37

ESC

VRU-AEB

Proteção para
pedestres

Argentina

2005

2017

2013

Brasil

2010

2014

2012

Chile

2008

2015

2017

México

2010

2015

2017

Estimada usando uma função sigmoide
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O ano em que a implementação voluntária completa é alcançada dita a inclinação da curva
em forma de S e representa o tempo necessário para que a medida atinja a maturidade em
termos de adoção voluntária completa em novos registros de veículos. Para as três
tecnologias, supõe-se que uma longa fase de implementação voluntária de 20 anos seja
necessária para alcançar a adoção voluntária completa. Esse período de tempo foi
necessário para uma correspondência dos dados recentes sobre a instalação do ESC na
Argentina, no Brasil e no Chile mais próxima do que a que seria fornecida pela evidência do
período de adoção europeu, de 10 anos.
A adoção voluntária máxima de tecnologias dentro da frota foi a seguinte:


60% de propagação voluntária para ESC, deixando os 40% de veículos que não
seriam equipados sem ação regulatória (conforme apoiado pelos dados de instalação
de Nível 1)



50% de propagação voluntária para VRU-AEB e proteção de pedestres (indicando
uma disposição ligeiramente menor para os consumidores adotarem a tecnologia de
forma voluntária)

Esses valores representam estimativas pontuais para a absorção final resultante na frota. A
curva em forma de S para a porcentagem de automóveis recém-registrados equipados é
modelada para formar um platô com esse valor.
Exemplos de resultados do modelo para absorção e dispersão na frota de cada tecnologia
são mostrados na Figura 40 apenas para o cenário de adoção voluntária (ou seja, o cenário
de referência - vide Seção 4). Os gráficos à esquerda representam a proporção de
automóveis novos equipados com a tecnologia a cada ano (esses gráficos se nivelam nos
níveis máximos de absorção definidos acima) e os gráficos à direita mostram como isso se
traduz na adoção dentro de toda a frota de automóveis. Os pontos no gráfico ESC mostram
os dados fornecidos pela Bosch para cada país - estes foram usados para definir as datas de
lançamento documentadas na Tabela 23.
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Figura 40: Esquerda: percentual de automóveis recém-registrados equipados com cada
tecnologia em cenário de adoção voluntária
Direita: percentual de todos os automóveis registrados equipados com cada tecnologia
em cenário de adoção voluntária
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Usando a suposição de cronogramas de regulamentação revisados (ou seja, assumindo-se
que as três tecnologias sejam introduzidas na regulamentação em 2020), as curvas de
instalação podem ser ajustadas.
Na prática, a regulamentação geralmente vem em duas fases:
1. Todos os novos modelos (Tipos) devem ter as medidas ESC e VRU-AEB e de proteção
de pedestres instaladas
2. Dois anos depois, todos os novos automóveis devem ter as medidas ESC e VRU-AEB
e de proteção de pedestres instaladas
Para replicar isso, as datas de regulamentação foram escolhidas como 2020 (todos os novos
modelos) e 2022 (todos os automóveis novos). Para modelar isso, o cenário de adoção
obrigatória segue a curva de adoção voluntária até 2020 e eleva gradualmente as taxas de
instalação em novos veículos a cada dois anos até 100% (ver adoção entre linhas verticais
pontilhadas nos gráficos no lado esquerdo da Figura 41).
Mesmo com a instalação completa em veículos novos, ainda leva tempo para esses veículos
substituírem veículos existentes em circulação (gráficos do lado direito da Figura 41). A
diferença entre as curvas da Figura 41 e da Figura 40 é responsável pelas fatalidades
evitadas de uma opção de regulamentação em comparação com a opção de referência.
Essas fatalidades evitadas são apresentadas na Seção 5.
As datas de implementação de 2020 para novos modelos e 2022 para todos os automóveis
novos são extremamente agressivas. Isso dá aos fabricantes entre dois e quatro anos para
responder às exigências, mesmo que essas exigências possam ser publicadas e aplicadas
imediatamente na legislação. As razões para discutir esses curtos períodos de integração
são duas. Em primeiro lugar, isso mostra a eficácia máxima das regulamentações, uma vez
que existe alguma transição para a adoção voluntária e mudanças subjacentes na segurança
no trânsito que ocorrem na América Latina. Em segundo lugar, prevê um período de
avaliação nominal de dez anos entre 2020 e 2030. De um ponto de vista político, isso é útil
ao lado de discussões sobre metas de segurança para a próxima década. De forma realista,
pode ser que as decisões políticas e os argumentos de viabilidade evitem que tal
cronograma seja implementado, mas a consideração dessas negociações está além do
escopo desta análise.
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Figura 41: Esquerda: percentual de automóveis recém-registrados equipados com cada
tecnologia nos cenários de adoção voluntária e obrigatória
Direita: percentual de todos os automóveis registrados equipados com cada tecnologia
nos cenários de adoção voluntária e obrigatória
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Para tratar a incerteza inerente a essas previsões de instalação, os números de entrada
foram variados, juntamente com outras entradas, como parte da anál ise de sensibilidade
(vide 0). Uma estimativa mais baixa da adoção voluntária do ESC foi modelada para
representar um cenário em que a adoção voluntária não tenha atingido os 60% citados
acima, atingindo apenas 45%. Para as medidas de proteção de pedestres, uma adoção
maior, de 90%, foi modelada para representar um cenário de adoção voluntária máxima.
Embora este último aumento na adoção voluntária de medidas de proteção de VRUs seja
considerado pelos autores como improvável, a experiência na Europa sugere que a
informação ao consumidor pode ser poderosa na defesa da adoção de tais tecnologias;
portanto, isso reflete, até certo ponto, a influência potencial que o Prêmio Avançado do
Latin NCAP poderia ter na melhoria da segurança veicular.
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Apêndice A Revisão da literatura - VRU AEB
Este projeto sistematicamente identificou, interpretou e avaliou pesquisas relevantes para o
estabelecimento das populações-alvo, eficácia e custos associados a duas opções de
segurança veicular para prevenção de mortes e lesões na América Latina.
1. Adoção da instalação obrigatória em novos automóveis de sistemas de Frenagem
Autônoma de Emergência (AEB) para detecção e prevenção ou mitigação de
possíveis colisões com Usuários Vulneráveis do Trânsito (VRU).
2. Adotação de exigências de proteção secundária (normalmente passiva) de pedestres
para automóveis novos de acordo com a Regulamentação Técnica Global No. 9 da
ONU ou a Regulamentação No. 127 da ONU.
Uma estrutura padronizada foi utilizada para identificar e avaliar a qualidade das fontes de
informação pertinentes, a fim de extrair dados relevantes de maneira imparcial e replicável.
Este apêndice descreve os processos de seleção de fonte, avaliação crítica e análise
empregados para extrair dados relevantes dos artigos selecionados para o primeiro item
(AEB para VRUs). O Appendix B descreve um processo semelhante para as exigências de
proteção de pedestres.

A.1

Método

Esta revisão sistemática da literatura foi realizada seguindo os principais princípios e
métodos descritos por Seidl et al. (2017). Seguindo esses processos predefinidos, esta
revisão de literatura foi concluída nas quatro etapas principais descritas abaixo na Figura 42.

Etapa 1:
Estudo de
Escopo

Etapa 2:
Seleção de
Fonte

Etapa 3:
Avaliação
Crítica

Etapa 4:
Revisão

•Estudo de escopo para realizar uma revisão de alto nível das principais fontes
•Agrupamento de fontes principais
•Agrupamento de outras fontes importantes identificadas por especialistas
técnicos

•Processo para identificar e selecionar fontes para avaliação crítica
•Estabelecer questões de pesquisa, estratégia de busca, critérios de seleção e o
processo de identificação e seleção de fontes

•Avaliação crítica de fontes
•Avaliação de métodos adotados por fontes selecionadas
•Critérios de seleção final aplicados para excluir fontes de baixa qualidade

•Revisão e extração de informações relevantes de fontes incluídas

Figura 42: Visão geral de alto nível do processo de revisão sistemática da literatura
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A.2

Estudo de escopo

Este estudo de escopo identificou estudos que foram compilados durante pesquisas
anteriores (preâmbulo do GTR 9 da ONU e do Projeto Europeu ASPECSS 38) e que foram
considerados relevantes para as medidas de segurança no escopo deste projeto. Essas
fontes foram complementadas por várias outras fontes importantes que foram identificadas
por especialistas técnicos.
As fontes foram selecionadas para avaliação crítica se satisfizessem um dos seguintes
critérios de inclusão:


A fonte continha dados primários quantitativos sobre os impactos da implementação
de medidas de segurança (por exemplo, fatalidades evitadas, etc.)



A fonte continha evidências que poderiam ser usadas para calcular indiretamente os
impactos da implementação da medida de segurança (por exemplo, redução nos
riscos de lesões devido a estruturas aprimoradas de proteção a colisões de
pedestres, etc.)



As fontes continham evidências que poderiam ser usadas para avaliar a eficácia
máxima potencial relevante para cada medida de segurança

É este ponto final que foi crítico para o uso direto de uma fonte dentro do projeto. Foram
buscados valores de eficácia que pudesse ser aplicados à população de vítimas fatais de
VRUs nos quatro países incluídos neste estudo.
Além de terem sido selecionadas para avaliação crítica, as bibliografias dessas fontes foram
revisadas para identificar quaisquer outros estudos citados por essas fontes que foram
considerados relevantes para as medidas de segurança investigadas no escopo deste
projeto. Finalmente, todas as fontes identificadas durante este estudo de escopo foram
usadas para estabelecer as entradas para o processo de seleção de fontes.

A.3

Seleção de fonte

O processo de seleção de fontes adotou uma abordagem padronizada para buscar e
selecionar sistematicamente as fontes relevantes para as medidas de segurança
investigadas. Essa abordagem exigiu o desenvolvimento de quatro questões-chave de
pesquisa para estabelecer uma estratégia de busca para várias bases de dados de literatura.
Essa estratégia de busca foi implementada, em combinação com critérios de seleção p rédefinidos, para identificar e selecionar fontes para avaliação crítica. As seções a seguir
resumem as abordagens adotadas para cada uma dessas etapas.
A.3.1

Questões de pesquisa

Para cada medida de segurança investigada por este projeto, várias questões de pe squisa
foram projetadas para consultar bases de dados da literatura com a finalidade de localizar e
identificar pesquisas relevantes. Essas questões utilizaram a abordagem TIO (grupo-alvo [T],
intervenção [I] e resultado [O]) para estruturar e formular cada questão da pesquisa.

38

http://www.aspecss-project.eu/

3.0

111

PPR867

Vehicle safety standards: 2018 update



Quantos Usuários Vulneráveis do Trânsito [T] teriam suas vidas salvas [O] pelo AEB
para VRU [I]?



Qual é o valor agregado [O] que o AEB para Usuários Vulneráveis do Trânsito [I] teria
sobre o estado da economia [T]?



Que efeito o AEB para VRU [I] tem na severidade [O] das colisões de automóveis com
usuários vulneráveis do trânsito [T]?

A.3.2

Estratégia de busca

As principais combinações de palavras-chave usadas para os jornais, bases de dados e
relatórios incluíram “Frentes de veículos mais seguras para pedestres e ciclistas”, “usuários
vulneráveis do trânsito”, “Desenho para impacto do pedestre”, “Proteção de pedestres”,
“Segurança de pedestres”, “Exigências de impactos de pedestres”, “Acidentes veículopedestres”,“ Colisão automóvel-pedestre”, “Proteção de usuários vulneráveis do trânsito”,
“Proteção de ciclistas”, “Frentes de veículos mais seguras para pedestres, ciclistas e usuários
vulneráveis do trânsito”, “Sistemas de segurança passiva”, “Sistemas de segurança
secundária”, “Sistemas de segurança ativa”, “Frenagem Autônoma de Emergência (AEB)”.
Opções de palavras-chave de Grupo-alvo [T] para a estratégia de busca
Usuários vulneráveis do trânsito, motociclista, pedestre, ciclista, piloto, economia,
fabricante
Opções de palavras-chave de Intervenção [I] para a estratégia de busca
Frenagem Autônoma de Emergência para Usuários Vulneráveis do Trânsito, proteção para
VRUs, desempenho de segurança de pedestres,
Opções de palavras-chave de Resultados [O] para a estratégia de busca
Gravidade, Fatal ou Fatalidade, Morto, Valor da vida salva, Custo
A.3.3

Bases de dados da literatura

Os principais jornais e bases de dados assinados pela TRL que tiveram informações
relevantes para o estudo foram Accident Analysis and Prevention Journal, Journal of S afety
Research e Traffic Injury Prevention Journal. As bases de dados pesquisadas em nome desta
revisão de literatura são descritas abaixo.
TRID (Transport Research International Documentation): uma base de dados que combina a
ITRD (base de dados de Documentação de Pesquisa de Transporte Internacional da OCDE) e
a base de dados norte-americana TRIS (Transport Research Information Service). Juntas, elas
formam uma das bases de dados de pesquisa de transporte mais abrangentes disponíveis
atualmente.
https://trid.trb.org/
ScienceDirect: uma base de dados científica de texto completo que oferece artigos de
jornais e capítulos de livros de mais de 2.500 jornais revisados por pares e mais de 11.000
livros.
https://www.sciencedirect.com/
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PubMed: uma versão pública do MEDLINE, possivelmente a maior base de dados médicos
do mundo. Seus registros contêm muitos níveis de pesquisa médica, desde metanálises e
revisões sistemáticas até estudos de caso. Inclui estudos de acidentes, segurança, fatores
humanos, psicologia etc.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Google Scholar: um mecanismo de busca na Web de acesso livre que indexa o texto
completo ou metadados da literatura acadêmica em uma variedade de formatos e
disciplinas de publicação. Lançado em versão beta em novembro de 2004, o índice do
Google Scholar inclui a maioria dos jornais online revisados por pares da Europa e dos
maiores editores acadêmicos dos Estados Unidos, além de livros acadêmicos e outros
jornais não revisados por pares.
https://scholar.google.co.uk/
A.3.4

Critérios de seleção de fonte

Inicialmente, essa busca excluiu todas as fontes em inglês publicadas antes de 1 o de janeiro
de 2006, com base na hipótese de que todas as fontes relevantes publicadas antes dessa
data teriam sido identificadas pelo estudo de escopo. Fontes duplicadas foram excluídas .
Títulos e resumos das fontes foram então selecionados em termos de relevância com base
nos critérios especificados anteriormente em A.2, com fontes identificadas incluídas para a
revisão detalhada do manuscrito completo. Finalmente, as bibliografias de todas as fontes
que foram selecionadas para revisão de texto completo foram pesquisadas recursivamente
para outras fontes relevantes.

A.4

Avaliação crítica

Para garantir que somente fontes de alta qualidade fossem selecionadas para inclusão, o
processo de avaliação de fontes desenvolvido primeiramente por Seidl et al. (2017) foi
adotado por este projeto. Isso permitiu uma avaliação objetiva da relevância e qualidade
metodológica de cada fonte.
O processo de avaliação de fontes desenvolvido por Seidl et al. (2017) classifica as fontes
selecionadas de forma que é possível julgar objetivamente se a qualidade dos dados é
suficiente para eles serem incluídos na revisão. Cada fonte foi avaliada e classificada de
acordo com critérios padronizados para os parâmetros descritos na Figura 43 (uma
descrição completa destes critérios padronizados é fornecida no Anexo 1 de Seidl et al.
(2017)).
Os revisores foram treinados na aplicação do processo e a consistência das revisões foi
assegurada por meio de um sistema de verificações pontuais e feedback individual. Cada um
desses parâmetros foi avaliado e recebeu uma pontuação padronizada determinada com
base na avaliação do revisor da fonte em relação a cada um desses critérios. As pon tuações
foram combinadas para fornecer uma pontuação de classificação que variou entre 0 e 100%,
com 100% indicando a maior classificação de qualidade possível que uma fonte poderia
alcançar. Uma classificação mínima de 50% foi adotada como critério metodológico de
exclusão de qualidade, sendo que as fontes que não conseguiram alcançar esse patamar
foram excluídas da revisão da literatura.
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Relevância do estudo




Tipo de estudo
Relevância do estudo para a medida de segurança

Qualidade dos dados




Benefícios/População-Alvo
o Cronograma da amostra de dados
o Escopo geográfico dos dados
o Idade dos dados
o Tamanho da amostra
Custos
o Idade dos dados
o Tamanho da amostra

Qualidade do método




Avaliação de Custo/Benefício
o Período de tempo
o Desconto e inflação
o Suposições apropriadas
o Revisão por pares
Pesquisa
o Projeto analítico apropriado
o Suposições
o Revisão por pares

Figura 43: Critérios padronizados usados para avaliar e classificar fontes durante o
processo de avaliação de fonte (Seidl et al., 2017)

A.5

Fontes incluídas

O fluxo de fontes através do processo de seleção de fontes pode ser visto no fluxograma da
Figura 44. No total, 193 fontes foram retornadas do processo de seleção de fontes, das
quais 165 foram excluídas com base nos critérios. Dos 28 artigos selecionados para
avaliação da fonte, oito preencheram os critérios de seleção e foram incluídos para
avaliação completa.

193 fontes depois que as duplicatas foram
removidas

28 fontes triadas em termos de relevância

20 fontes excluídas

8 fontes de texto completo criticamente
avaliadas

4 fontes excluídas

4 fontes incluídas para revisão

Figura 44: Fluxograma do processo de seleção de fonte

A.6

Achados

Entre as 28 fontes incluídas nesta revisão, quatro fontes continham informações relevantes
sobre a medida de segurança e também forneciam estimativas de eficácia. Os resultados
desses estudos são descritos em mais detalhes abaixo.
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A.6.1

Fonte 1: Frenagem Autônoma de Emergência para Usuários Vulneráveis do
Trânsito

Rosén (2013) utilizou dados de pré-colisão disponíveis para recriar 543 colisões entre carros
e pedestres e 607 colisões entre carros e ciclistas. Essas colisões foram recriadas usando
informações da base de dados do GIDAS. O GIDAS coleta dados de Hanover e Dresden e
fornece uma amostra representativa de colisões alemãs com lesões de pedestres. Um
subconjunto de acidentes do GIDAS foi reanalisado (pelos próprios especialistas do GIDAS)
para fornecer uma descrição detalhada e quantitativa das trajetórias dos automóveis e dos
VRUs durante os segundos finais antes da colisão. Esse subconjunto foi usado para constituir
um subconjunto representativo da base de dados do GIDAS.
Rosen discute 6 sistemas AEB diferentes em seu estudo, com cada sistema tendo pelo
menos um parâmetro diferente. Os sistemas variam de “mínimo” (nível mínimo de AEB) a
“frenagem máxima” (sistema AEB altamente funcional) e sistemas intermediários. Embora
atualmente não exista nenhuma regulamentação para AEB para VRUs, o sistema AEB “de
referência” declarado por Rosen parece uma expectativa razoável para um desempenho
padrão do sistema. Sistemas com maior potencial de frenagem e sem limitação de
velocidade operacional (além de uma velocidade nominal mínima e velocidade máxima
extremamente alta, por exemplo, 180 km/h) já estão sendo incentivados pelo Euro NCAP e
estão sendo instalados em veículos novos vendidos na Europa. Como resultado, o sistema
AEB de referência foi usado como uma estimativa de eficácia.
Esses resultados devem ser considerados cuidadosamente, uma vez que Rosen assumiu que
o sistema AEB tem funcionalidade completa sob chuva e outras condições adve rsas, assume
que as taxas de detecção de pedestres estão em 100% e que a precisão de rastreamento é
perfeita, o que pode nem sempre ser o caso em um sistema AEB contemporâneo. O sistema
de referência tem os seguintes parâmetros: 1 segundo de tempo máximo previsto para
colisão, para um automóvel sem frenagem, quando a decisão de frear foi tomada; 1 metro
de largura do acionamento - a distância lateral máxima do percurso do automóvel até o VRU
na qual a frenagem foi ativada; Campo de Visão de 40° do sistema AEB; 0,7 g como a
aceleração máxima de frenagem fornecida pelo sistema AEB; Não há limite na velocidade de
corte do automóvel. Com base nesses parâmetros, o AEB para pedestres é 48% eficaz na
redução de lesões fatais e 42% eficaz na redução de lesões graves. O AEB para ciclistas é
55% eficaz na redução de lesões fatais e 33% eficaz na redução de lesões graves.
Se a suposição de que os sistemas AEB podem funcionar com a mesma eficiência na
escuridão foi removida e substituída com a suposição de que o sistema AEB não funcionou
no escuro, a eficácia do AEB cai significativamente para 21% para pedestres com lesões
fatais e graves e 42% e 24% de eficácia para ciclistas com lesões fatais e graves,
respectivamente. Como isso demonstra, Rosén estabelece certas suposições para os
sistemas teóricos de AEB que ele considerou. Algumas dessas suposições são
aparentemente otimistas para sistemas prontos para produção. Portanto, dada a alta
qualidade da pesquisa, faz sentido adotar os valores, mas reconhecer e usar esses valores
de eficácia como o limite superior para a eficácia de AEB para VRUs.
No outro extremo do espectro, Rosen também formulou um sistema “mínimo” (nível
mínimo de AEB) que possui os seguintes parâmetros: 0,5 segundos de tempo máximo
previsto para a colisão em um automóvel sem frenagem, quando a decisão de frear foi
tomada; 0 metros de largura do acionamento; Campo de Visão de 40° do sistema AEB; 0,5 g
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como a aceleração máxima de frenagem fornecida pelo sistema AEB; limite de velocidade
de corte de 60 km/h para o sistema AEB e sistema AEB não funciona no escuro. Para
pedestres, o sistema AEB “mínimo” teve 3% de eficácia na redução de lesões fatais e graves.
Para ciclistas, a eficácia do sistema AEB foi de 6% para lesões fatais e 5% para lesões graves.
A.6.2

Fonte 2: Avaliação dos benefícios de sistemas de frenagem autônoma de
emergência para pedestres baseados na reconstrução de acidentes reais

Paez et al. (2015) simulou 50 casos de colisão entre automóveis e pedestres usando o
software PC-Crash. A eficácia do AEB foi emulada neste estudo através de simulação
computacional baseada no sistema PROTECTOR da DaimlerChrysler. Em 42% dos casos,
preveu-se que a colisão fosse evitada devido ao sistema PROTECTOR. Não há evidências que
sugiram que as 50 colisões consideradas são uma amostra representativa de todas as
colisões entre automóveis e pedestres.
A.6.3

Fonte 3: Questões e desafios para sistemas de segurança ativa de pedestres
baseados em acidentes reais

Hamdane et al. (2015) reconstruíram 100 colisões reais entre automóveis e pedestres,
fornecendo um conjunto abrangente de dados descrevendo a interação entre os veículos, o
ambiente e o pedestre em todo o cenário da colisão. Um sistema genérico de AEB foi
modelado para determinar seu impacto na segurança de pedestres. Eles estimaram que
50% das colisões entre automóveis e pedestres poderiam ser evitadas se os sistemas fossem
capazes de acionar 1 segundo antes do impacto com um Campo de Visão maior que 35º.
Uma crítica a esse sistema é que ele não considera condições climáticas ou de iluminação e
assume visibilidade perfeita. Mais uma vez, não há evidências que sugiram que as 100
colisões reconstruídas são uma amostra representativa de todas as colisões entre
automóveis e pedestres.
A.6.4

Fonte 4: Mitigação de lesões a pedestres por frenagem autônoma

Rosén et al. (2010) reconstruíram 243 colisões entre automóveis e pedestres, onde
informações suficientes estavam disponíveis para estimar a localização do pedestre em
relação ao automóvel 1 segundo antes do impacto. Do GIDAS, 755 casos foram reunidos, e
devido ao histórico do projeto e ao cronograma do projeto, 243 casos forneceram
informações suficientes. Todos os 755 casos foram avaliados através do processo normal de
reconstrução do GIDAS. A base de dados do GIDAS contém uma amostra bastante
representativa de acidentes alemães com lesões de pedestres, embora não esteja claro se o
subconjunto de 243 casos com informações suficientes permanece representativo. Um
certo viés para colisões severas e fatais está presente e um método para ajustar isso foi
usado por Rosen and Sander (2009). Rosén et al. estimaram que o sistema AEB teve uma
eficácia de 51% para lesões fatais e 39% para lesões graves de pedestres. O sistema
considerado tinha um campo de visão de 40°.
Se o motorista não pudesse ver o pedestre (devido a obstáculos no ambiente) a tempo de
poder reagir e evitar o acidente, o pedestre foi classificado por Rosén et al. como sendo
"não visível". No entanto, não há consideração das condições ambientais e desempenho do
sistema AEB. Dessa forma, essas estimativas são consideradas otimistas, dado o provável
desempenho real da tecnologia pronta para produção.
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A.7

Resumo e recomendação

A partir desses 4 estudos, são fornecidos os seguintes intervalos de eficácia de AEB para
VRUs:


AEB para lesões Fatais de pedestres:

eficácia de 21% - 51%



AEB para lesões Graves de pedestres:

eficácia de 39% - 50%



AEB para lesões Fatais de ciclistas:

eficácia de 42% - 55%



AEB para lesões Graves de ciclistas: eficácia de 24% - 33%

No entanto, dada a qualidade da pesquisa primária e a completude das suposições
declaradas, os números primários de eficácia a serem usados com estimativas de redução
de fatalidades são:


AEB para lesões Fatais de pedestres:

eficácia de 48%



AEB para lesões Fatais de ciclistas:

eficácia de 55%



AEB para lesões Graves de pedestres:

eficácia de 42%



AEB para lesões Graves de ciclistas: eficácia de 33%

A implicação dessa recomendação é que, para o exemplo dos pedestres, 48% das colisões
com pedestres que resultam em uma lesão fatal seriam evitadas ou reduzidas em termos de
gravidade. A lesão fatal não ocorreria mais, embora ainda possa ocorrer uma lesão grave ou
leve, quando a gravidade da colisão for apenas reduzida.
Dentro dessa modelagem, apenas lesões fatais são contabilizadas, portanto, assumir que
todas as lesões fatais tenham sido evitadas em 48% dos casos é uma superestimação dos
possíveis benefícios. No entanto, como não estamos contando que lesões graves sejam
evitadas, então, em geral, as estimativas permanecerão conservadoras.
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Appendix B

Revisão da literatura - proteção de pedestres

Todos os anos, em todo o mundo, 270 mil pedestres são atingidos e mortos por veículos
(WHO/FIA/GRSP/WB, 2013). Haverá ainda mais mortes no trânsito resultantes de colisões
de veículos se outros usuários vulneráveis do trânsito, como ciclistas e motociclistas, forem
incluídos. A Regulamentação Técnica Global (GTR) No.9 da ONU (UN, 2008) procura reduzir
sensivelmente os níveis de lesões sofridas por pedestres envolvidos em impactos frontais
com veículos motorizados. A GTR visa melhorar a segurança dos pedestres, exigindo que as
capotas e os para-choques dos veículos absorvam a energia de maneira mais eficaz quando
impactados a uma velocidade veículo-pedestre de 40 quilômetros por hora (km/h). As
colisões com uma velocidade de impacto de até 40 km/h são responsáveis por mais de 75%
das colisões com lesões de pedestres (AIS 1+) publicadas pelo IHRA/PS (grupo de trabalho
de Atividades de Pesquisa Harmonizadas Internacionais/Segurança de Pedestres).
A Regulamentação No. 127 da ONU (UN, 2015) também estabelece exigências relacionadas
à aprovação de um veículo no que diz respeito à proteção de pedestres. Ela destina-se a
oferecer precisamente as mesmas exigências da GTR nº 9, para que as duas possam ser
usadas em conjunto para gerar exigências harmonizadas de proteção de pedestres em todo
o mundo.
Uma identificação, explicação e avaliação metódicas de todas as pesquisas aplicáveis
relativas ao grupo-alvo de fatalidades de pedestres e e sistemas de proteção de pedestres
foram realizadas neste projeto. Uma estrutura sistemática foi utilizada para encontrar e
avaliar a qualidade das fontes de informação aplicáveis, de modo a obter dados adequados
de maneira imparcial.
Esta seção do relatório descreverá os processos de seleção de fontes, avaliação crítica e
análise de dados usados para obter literatura relevante.
O relatório também descreve a revisão metódica usada para estabelecer as populações-alvo
e a eficácia dos sistemas de proteção de pedestres. O relatório continua descrevendo e
discutindo quatro estudos considerados úteis para este relatório. Por fim, há uma discussão
e um valor de eficácia estimado é proposto para sistemas de proteção de pedestres.

B.1

Método

Os princípios e métodos sistemáticos de revisão da literatura descritos no Figura 42
(Apêndice A.1) também foram utilizados para esta revisão.

B.2

Estudo de escopo

Esse aspecto do relatório identificou estudos anteriormente utilizados que se referiam à
Regulamentação Técnica Global (GTR) No. 9 da ONU e à Regulamentação No. 127 da ONU e
que foram identificados como adequados para fornecer os resultados de segurança ex igidos
pelo escopo do projeto. Este estudo também encontrou estudos que foram obtidos a partir
de pesquisas anteriores (Hardy et al., 2006) (Lawrence et al., 2004). Os dados obtidos foram
complementados com outras referências adequadas identificadas por especialistas técnicos.
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O material identificado foi escolhido para revisão se atendesse a uma das seguintes
exigências:


A fonte continha dados primários quantitativos sobre os impactos da imple mentação
de medidas de segurança para proteção de pedestres (por exemplo, fatalidades
evitadas, etc.)



A fonte continha evidências que poderiam ser usadas para calcular indiretamente os
impactos da implementação da medida de segurança de proteção de pedestres (por
exemplo, redução nos riscos de lesões devido a sistemas aprimorados de proteção
de pedestres, etc.)



As fontes continham evidências que poderiam ser usadas para avaliar a eficácia
máxima potencial relevante para sistemas de proteção de pedestres

As bibliografias da literatura identificada foram também consultadas para identificar outras
referências bibliográficas relevantes.

B.3

Seleção de fonte

Uma abordagem sistemática foi utilizada para selecionar a literatura apropriada.
B.3.1

Questões de pesquisa

Na tentativa de obter informações relevantes de forma imparcial, várias palavras-chave
foram usadas. As questões foram construídas usando a abordagem TIO (Grupo-Alvo [T],
Intervenção [I] e Resultado [O]).
As principais questões feitas incluíram:


Os sistemas de proteção de pedestres [I] reduzem o risco de gravidade de lesões [O]
de pedestres [T]?



Quantas vidas [T] serão salvas [O] com o uso de sistemas de proteção de pedestres
[I]?



Qual é o nível de proteção [O] para pedestres [T] obtido usando sistemas de
proteção a pedestres [I] (ou seja, redução percentual em lesões fatais e graves)?

B.3.2

Estratégia de busca

As principais combinações de palavras-chave utilizadas para os jornais, bases de dados e
relatórios incluíram “efeito de proteção de pedestres e severidade de lesões”, “Proteção de
pedestres”, “Proteção de pedestres e gravidade de lesões”, “Proteção de pedestres e risco
de lesões”, “Proteção de ciclistas e gravidade de lesões”, “Proteção de pedestres e vidas
salvas”, “Proteção de usuários vulneráveis do trânsito e gravidade das lesões”, “Proteção de
usuários vulneráveis do trânsito e risco de lesões”, “VRU e gravidade das lesões” e “medidas
passivas de segurança de pedestres e gravidade de lesões”.
Opções de palavras-chave de Grupo-alvo [T] para a estratégia de busca
Pedestre, ciclista, VRU, usuário vulnerável do trânsito
Opções de palavras-chave de Intervenção [I] para a estratégia de busca
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Proteção, efeito de proteção, sistema de proteção, medida de segurança passiva
Opções de palavras-chave de Resultados [O] para a estratégia de busca
Gravidade da lesão, risco de lesões, vidas salvas, frequência de acidentes fatais, frequência
de acidentes graves, gravemente feridos, fatalmente feridos, fatalidades, mortes, acidentes
de trânsito, colisão no trânsito

B.3.3

Bases de dados da literatura

As mesmas bases de dados descritas no Apêndice A.3.3 foram utilizadas para esta busca.
B.3.4

Critérios de seleção de fonte

A busca excluiu toda a literatura publicada antes do ano de 2003. A escolha do ano de 2003
como um ponto de corte para a pesquisa bibliográfica baseou-se no pressuposto de que
todas as fontes aplicáveis datadas antes de 2003 teriam sido incluídas nos relatórios (Hardy
et al., 2006) (Lawrence et al., 2004). Fontes duplicadas foram rejeitadas. Títulos e resumos
foram então examinados para determinar sua aplicabilidade com base nos critérios
estabelecidos anteriormente neste relatório. Bibliografias de fontes relevantes identificadas
escolhidas para revisão final foram pesquisadas em busca de fontes mais aplicáveis. A
eficácia a ser obtida a partir dessas fontes deve fazer referência à Regulamentação No. 127
e à Regulamentação Técnica Global No. 9 da ONU ou suas precursoras, a fim de ser útil.

B.4

Avaliação crítica

O mesmo processo descrito no Apêndice A.4 foi usado para esta revisão.

B.5

Fontes incluídas

A Figura 45 fornece um fluxograma do processo de seleção de fonte. No total, 538 fontes
foram obtidas no processo de seleção de fontes, das quais 161 foram removidas com base
nos critérios. Posteriormente, 40 fontes da literatura foram escolhidas para avaliação
adicional, das quais apenas 4 atenderam aos critérios de seleção e foram utilizadas para
avaliação completa.

3.0

120

PPR867

Vehicle safety standards: 2018 update

4 fontes principais
identificadas pelo estudo de
escopo

462 fontes identificadas
através de pesquisa de base de
dados

72 fontes identificadas através
de outras fontes

377 fontes depois que as duplicatas
foram removidas

40 fontes triadas em termos de
relevância

30 fontes excluídas

10 fontes de texto completo
criticamente avaliadas

30 fontes excluídas devido à
pontuação de classificação de
qualidade metodológica de <50%

4 fontes incluídas para revisão

Figura 45: Fluxograma do processo de seleção de fonte

B.6

Achados

Esta revisão começou com a identificação da literatura que mostra a eficácia dos sistemas
de proteção de pedestres referentes à Regulamentação No. 127 e à Regulamentação
Técnica Global No. 9 da ONU.
Três estudos (assim como a própria GTR) foram finalmente identificados com valores
relevantes de eficácia, fazendo referência às regulamentações desejadas de proteção de
pedestres. Os estudos (Moran et al., 2017), (Lawrence et al., 2004), (Hardy et al., 2006) além
da Regulamentação Técnica Global No. 9 da ONU (UN, 2008) são resumidos abaixo. O
primeiro é descrito com mais detalhes, dado que este é o único artigo de jornal identificado
com valores de eficácia declarados, bem como fazendo referência à Regulamentação 127 da
ONU. Um breve resumo das outras três fontes (incluindo a GTR) também é fornecido. Isso é
fornecido para formar uma base para discussão e justificativa sólida para tirar conclusões.
B.6.1

Fonte 1: Impacto de melhorar o design frontal de veículos sobre o ônus de
lesões de pedestres na Alemanha, Estados Unidos e Índia por Moran et al.
(2017)

Moran et al. (2017) investigou o impacto de melhorar o design frontal de veículos sobre o
ônus de lesões de pedestres na Alemanha, Estados Unidos e Índia usando dados de 2013.
Neste estudo, pedestres respondem por 37% dos DALYs (Anos de Vida Ajustados por
Invalidez) perdidos na Índia, 11% nos Estados Unidos e 10% na Alemanha. Na Alemanha e
nos Estados Unidos, a maioria dos pedestres é atingida por automóveis, enquanto na Índia
os pedestres são normalmente envolvidos em acidentes com veículos pesados (HMVs,
ônibus e caminhões) e veículos motorizados de 2 rodas. Na Índia e nos Estados Unidos, os
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DALYs perdidos pelos pedestres atingidos por automóveis foram 3 vezes e 2,6 vezes aqueles
da Alemanha, respectivamente.
Os dados foram provenientes da Base de Dados Internacional de Acidentes de Trânsito e do
projeto Global Burden of Disease para estimar as fatalidades e lesões não fatais de
pedestres de referência em cada país. Na época do estudo, havia um conhecimento limitado
sobre o desempenho de segurança de pedestres de automóveis vendidos nos Estados
Unidos e na Índia, pois esses países não realizavam testes do NCAP (Programa de Avaliação
de Automóveis Novos) e não havia implementação de regulamentações de segurança para
pedestres como padrão mínimo. A eficácia da melhoria das classificações por estrelas de
automóveis de passeio (que vão além das exigências da regulamentação no que diz respeito
aos testes) sobre a probabilidade de lesões de pedestres baseou-se, portanto, na avaliação
atual dos dados de colisões de pedestres da Alemanha. Na Alemanha, os automóveis novos
são obrigados a cumprir com regulamentações de segurança de pedestres, e os modelos
comuns são testados por um programa NCAP.
Houve, portanto, uma estimativa da redução do ônus de lesões sob vários cenários do
desempenho de segurança de pedestres da frota atual de veículos. Em um processo
semelhante ao utilizado por Wallbank et al. (2016) e no estudo atual, assumiu-se que as
classificações por estrelas de pedestres da frota de veículos nos Estados Unidos em 2013
foram semelhantes às da Alemanha em 1997 (pré-regulamentação e pré-NCAP), assumindo
que o desenvolvimento de projetos de veículos amigáveis para pedestres é guiado
principalmente por regulamentações de projeto e testes de consumidores. Para a Índia,
assumiu-se que todos os automóveis vendidos tinham uma classificação de 0 estrelas para
segurança de pedestres, considerando os resultados ruins dos testes de colisão de
ocupantes para automóveis selecionados na Índia (Global NCAP, 2015).
Para os automóveis de passeio, o estudo pretendia estimar a diminuição no ônus de lesões
de pedestres em cada país que ocorreria se todos os automóveis de passeio obtivessem
pelo menos 3 estrelas no teste de proteção de pedestres do Euro NCAP. Embora a
classificação por estrelas usada no NCAP não possa ser diretamente relacionada às
exigências mínimas regulamentares (UN, 2015) ela oferece alguma garantia de que os
veículos estão sendo projetados para garantir proteção aos pedestres.
Em 1997, nenhum automóvel na Alemanha recebeu classificação de 3 estrelas, mas, em
2013, após o início dos testes de colisão e regulamentações de proteção de pedestres, 97%
dos carros obtiveram o equivalente a 3 estrelas (Strandroth et al., 2014), observando que os
procedimentos haviam mudado e que as estrelas não eram mais concedidas para proteção
de pedestres. Esses avanços no projeto de veículos foram impulsionados pela competição
desencadeada pelos testes de pedestres do Euro NCAP, a partir de 1997, e pela
regulamentação de proteção de pedestres, que teve um nível mais alto de conformidade
necessário para automóveis com massa máxima inferior a 2.500 kg até 2013.
O estudo usou os dados de registro da Alemanha (2012) e dos Estados Unidos (2010) para
estabelecer o número de pedestres com lesões fatais por automóveis de passeio e veículos
motorizados pesados (HMVs). Para a Índia, a escala de pedestres com lesões fatais por
automóveis de passeio e veículos motorizados pesados (HMVs) foi estimada usando-se uma
província na Índia.
Uma análise de sensibilidade para investigar o efeito de alterar as distribuições de
classificação por estrelas assumidas da frota de veículos nos Estados Unidos e na Índia em
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2013 foi realizada. Os seguintes cenários foram usados: todos os automóveis têm uma
classificação por estrelas para pedestres de zero estrelas; classificação por estrelas para
pedestres da frota de veículos semelhante à situação na Alemanha em 1997; uma
distribuição de classificação por estrelas para pedestres que está no meio do caminho entre
a Alemanha em 1997 e a Alemanha em 2013; e classificações por estrelas para pedestres
comparáveis à situação na Alemanha em 2013. O estudo também estimou as mortes que
teriam acontecido na Alemanha em 2013 caso os automóveis não tivessem melhorado com
relação à proteção passiva de pedestres. Devido à falta de confiabilidade das estimativas
basais para mortes e lesões de pedestres na Índia, uma estimativa do impacto da aplicação
do limite inferior e superior do intervalo de imprevisibilidade das estimativas do Ônus
Global de Doenças (GBD) foi feita. Por fim, o estudo estimou o impacto da melhoria do
design de automóveis para que todos os automóveis atingissem uma classificação de 4
estrelas.
Moran et al. (2017) relataram que melhorar os projetos de automóveis para, pelo menos,
uma classificação de segurança de pedestres de 3 estrelas na Índia, supondo que todos os
automóveis no momento do estudo tivessem uma classificação 0 estrelas, resultaria em
uma redução de 46% nas mortes de pedestres. Nos Estados Unidos, onde foi suposto que na
época do estudo havia 30% dos automóveis com uma classificação de 0 estrelas e 70% com
uma classificação de 1 estrela, melhorias resultarão em uma redução de 27% nas mortes de
pedestres atingidos por automóveis. Os veículos motorizados de 2 rodas são o veículo
impactante em grande parte (22%) das mortes de pedestres na Índia. Na Alemanha, onde
97% dos automóveis tinham uma classificação de 3 estrelas ou mais, espera-se que uma
melhoria adicional resulte em uma diminuição menor (2% nas mortes) na perda de saúde de
pedestres atingidos por automóveis. Apesar de se estimar que a melhoria do design frontal
de HMVs resulte em uma redução de 16% nas mortes de pedestres em colisões com HMV
nos três países, veículos pesados são excluídos do escopo de aplicação da GTR.
B.6.2

Fonte 2: Regulamentação Técnica Global No. 9 (2008) da ONU

O âmbito de aplicação da GTR (UN, 2008) é limitado a automóveis de passeio, utilitários
esportivos (SUV), caminhões leves e outros veículos comerciais leves. Estes representam a
grande maioria dos veículos atualmente em uso, dando às medidas propostas o maior efeito
na redução de lesões de pedestres. Os dados utilizados no desenvolvimento da GTR foram
obtidos na Austrália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Itália, Espanha, Canadá, Holanda,
Suécia e Coreia.
A GTR baseia-se no cenário em que, na colisão entre automóveis e pedestres mais
representativa, o pedestre está em postura normal de andar, o que significa que o pedestre
está de pé ao lado do veículo e é atingido pela frente do veículo.
Frequências cumulativas de velocidades de colisão até 40 km/h obtidas de dados de colisões
de pedestres descrevem mais de 75% do total de lesões de pedestres (AIS 1+) em todas as
regiões entre veículos e pedestres.
Espera-se que a GTR reduza o número de mortes e lesões de pedestres resultantes de
impactos na cabeça contra o capô e de impactos na perna contra o para-choque. A
população-alvo era de 24% de lesões na cabeça de pedestres em crianças, 8% de lesões na
cabeça de pedestres em adultos (lesões fatais e graves na cabeça) e 32% das lesões na
perna em adultos para lesões AIS2 + na GTR proposta. A cabeça de uma criança/adulto e as
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regiões corporais da perna de um adulto cobrem mais de 30% do total de lesões fatais e
graves.
A partir das informações preparadas durante o seu desenvolvimento, estima-se que a GTR
evite de 1% a 5% das mortes de pedestres, dependendo da região. A GTR reconhece que
haverá muitas variáveis afetando as prováveis vantagens da GTR, e estas incluem diferenças
entre regiões na composição da frota de veículos, comportamento do motorista, extensão
na qual os veículos existentes atualmente satisfazem as condições de prote ção de pedestres
da GTR ou estão equipados com recursos de segurança úteis para pedestres e prevalência
de infraestrutura amigável para pedestres.
B.6.3

Fonte 3: Estudo sobre a viabilidade de medidas relacionadas com a proteção
de pedestres e outros usuários vulneráveis do trânsito - Relatório Final
(2004)

Este estudo (Lawrence et al., 2004) investigou a viabilidade de medidas relacionadas com a
proteção de pedestres e outros usuários vulneráveis do trânsito. O conjunto de dados de
colisão de pedestres usado foi do IHRA (Atividades de Pesquisa Harmonizadas
Internacionais) e continha 1535 vítimas, das quais 155 foram vítimas fatais, 732 foram
vítimas com lesões graves e 648 foram vítimas com lesões leves. A divisão do país foi de 782
vítimas da Alemanha, 242 para o Japão e 511 para os EUA de 1985 a 1998. O número de
pedestres e ciclistas atingidos por automóveis e frentes de automóveis de 1997 a 2001 foi
obtido para a Grã-Bretanha.
Foi feita uma proposta no relatório para melhorar as exigências da fase dois e os métodos
de teste da Diretiva 2003/102/EC da CE e também para levar em conta questões de
viabilidade ao passar para essas exigências após uma fase um menos rigorosa. Essa proposta
foi usada ao avaliar a eficácia dos sistemas de proteção de pedestres em usuários
vulneráveis do trânsito. As reduções estimadas da gravidade de acidentes com pedestres de
fatais para graves foram de 9,6% ou 16,9%, dependendo do método de estimativa de
redução de risco utilizado. Para as reduções estimadas da gravidade de acidentes com
pedestres de graves para leves, esses valores foram de 17,5% e 13,3%.
B.6.4

Fonte 4: Estudo sobre a viabilidade de medidas relacionadas com a proteção
de pedestres e usuários vulneráveis do trânsito - Relatório Final (2006)

Este estudo (Hardy et al., 2006) é uma atualização do que foi realizado na Fonte 3. O escopo
da atualização do estudo incluiu levar em conta a versão preliminar da GTR e, na medida do
possível, dados de colisão mais recentes. Isso levou a três "opções" para proteger os
usuários vulneráveis do trânsito a serem considerados:
1. A primeira opção foi a especificada na segunda fase da Diretiva 2003/102/EC da CE,
conforme considerado na Fonte 3 (Lawrence et al., 2004);
2. A segunda opção foi a oferecida pela indústria para substituir a segunda fase. A
intenção era manter os procedimentos de teste da fase um (menos rigorosa) com a
adição de sistemas de assistência à frenagem (BAS) para fornecer benefícios
adicionais;
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3. A terceira opção foi um pacote de medidas propostas para harmonizar com a (à
época em sua versão preliminar) GTR, mas com um escopo mais amplo de aplicação
aos veículos.
A análise de custo-benefício atualizada comparou os benefícios das três opções. Outros
trabalhos levaram à conclusão de que a proposta de revisar a fase dois e acrescentar a
medida ativa de assistência à frenagem cumpre com, e provavelmente excede, por uma
margem considerável, as exigências de "pelo menos o mesmo nível de proteção" da
Diretiva. Uma série de outras recomendações foram feitas neste estudo.
O estudo identificou novas tecnologias que podem ser usadas para evitar colisões com
pedestres ou mitigar seus efeitos em termos de lesões, investigou a assistência à frenagem
e forneceu uma análise de custo-benefício atualizada. Havia uma suposição de que o BAS
(sistema de assistência à frenagem) resultaria em uma redução nas fatalidades de pedestres
superior a zero e inferior a 12%. As reduções proporcionais estimadas no número de vítimas
de pedestres e ciclistas atingidos por frentes de automóveis que seriam obtidas pela
implementação de várias opções são dadas na Tabela 24.
Tabela 24: Reduções proporcionais estimadas no número de vítimas de pedestres e
ciclistas atingidos por frentes de automóveis que seriam obtidas pela implementação de
várias opções, por gravidade

Método de
estimativa

Tipo de
usuário do
trânsito
Pedestres
Ciclistas

Opção 1 = Fase e 2 da
2003/102/EC
Fatal
Grave

Opção 2 = Proposta da
indústria mais BAS
Fatal
Grave

Atingidos
9,5%
18,9%
15,7%
por
4,5%
7,9%
9,8%
automóveis
Atingidos
Pedestres
11,1%
28,2%
18,4%
por frentes
Ciclistas
de
5,6%
14,3%
12,1%
automóveis
EEVC (Comitê Europeu para Aumento da Segurança Veicular)
Assistência à Frenagem)

Opção 3 = GTR (versão
preliminar) mais BAS
Fatal
Grave

24,9%

16,4%

26,3%

12,1%

10,2%

12,8%

37,2%

19,3%

39,2%

22,0%

12,7%

23,3%

BAS (Sistemas de

Indiscutivelmente, a Opção 3 fornece a relação mais próxima com a GTR em sua forma
atual, observando que o efeito do BAS é adicionado aos valores na Tabela 24, enquanto isso
não está presente na GTR. Apenas benefícios para pedestres e ciclistas foram considerados
com relação a esses valores de eficácia, devido ao fato de que os benefícios para os
motociclistas não foram dados, embora o relatório afirme que se espera que haja alguns
benefícios adicionais para motociclistas.

3.0

125

PPR867

Vehicle safety standards: 2018 update

B.7

Discussão e conclusões

Esta seção apresenta uma breve discussão dos quatro estudos resumidos acima, a fim de
tirar uma conclusão sobre o intervalo a ser considerado para a eficácia dos sistemas de
proteção de pedestres nos quatro países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile e
México). Todos os estudos que foram resumidos acima fizeram suposições diferentes, de
forma que a comparação direta entre os estudos é difícil.
Uma das limitações identificadas por Moran et al. (2017), foi de que os riscos relacionados à
frota de veículos na Índia e nos Estados Unidos na época do estudo eram pouco
compreendidos. Antecipou-se que, para os Estados Unidos, a frota de automóveis em 2013
seria semelhante à da Alemanha em 1997. Essa suposição foi validada por um estudo com
sete automóveis pequenos (ano-modelo 2002-2007) nos Estados Unidos, que foram
submetidos a testes de cabeça de pedestres no estilo do Euro NCAP (Mueller et al., 2013). A
outra limitação declarada no estudo foi que a única prova de eficácia do projeto de
segurança de pedestres foi obtida de estudos razoavelmente pequenos que discutem a
correlação entre classificações por estrelas e resultados de lesões (Strandroth et al., 2014)
(Pastor, 2013). Pequenos estudos provavelmente resultarão em grande erro padrão, amplos
intervalos de confiança, com estimativas imprecisas de efeitos. O estudo alegou superar o
risco de superestimação da eficácia, uma vez que não avaliou o impacto sobre outros
usuários vulneráveis do trânsito, como ciclistas, que enfrentam menor risco de lesões contra
frentes de veículos mais suaves e menor envolvimento em colisões de trânsito em
comparação com os pedestres (Bhalla et al., 2011). Deve-se ter cautela com a generalização
dos resultados obtidos a partir deste estudo observando essa implícita incorporação de
benefícios aos ciclistas.
A GTR concentra-se na proteção de determinadas regiões do corpo e na gravidade das
lesões, que são lesões na cabeça (AIS2+) em crianças e adultos, bem como lesões na perna
em adultos AIS2 +, enquanto o estudo de Moran et al. (2017) concentrou-se unicamente na
proporção de pedestres com lesões fatais em acidentes com automóveis de passeio e
veículos pesados. O estudo de Moran et al. pode superestimar os benefícios, dado que a
GTR pretende abordar apenas as regiões específicas do corpo da perna e da cabeça,
enquanto o teste Euro NCAP inclui procedimentos para representar contatos com outras
regiões do corpo de pedestres e em uma área mais ampla do veículo. No entanto, a
população-alvo da GTR cobre mais de 30% do total de lesões fatais e graves sem limite
superior estimado para essa população-alvo.
Também vale a pena discutir que a GTR tem um escopo de aplicação restrito a automóveis
de passeio, utilitários esportivos (SUV), caminhões leves e outros veículos comerciais leves.
Essas classes de veículos constituem a maioria dos veículos atualmente em uso na maioria
dos países, mas nem todos os veículos responsáveis por mortes de pedestres. O estudo de
Moran et al. considerou automóveis e veículos motorizados pesados (HMVs), o que é mais
inclusivo. No entanto, no preâmbulo da GTR, reconhece-se que a sua aplicação a veículos
mais pesados (caminhões grandes e ônibus), bem como a veículos muito pequenos e leves,
pode ser de valor mínimo e pode não ser praticamente aplicável na forma atual. Outra
questão que vale a pena discutir é o tipo de frota de veículos nos quatro países da América
Latina. Os veículos no Brasil tendem a ser menores, mais leves e menos potentes do que em
países como Argentina, México, China, Coreia do Sul, EUA e Japão (Posada and Facanha,
2015).
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O estudo de Moran et al. (2017) estima que melhorar os projetos de automóveis para pelo
menos uma classificação de segurança de pedestres de 3 estrelas do Euro NCAP na Índia,
assumindo que todos os automóveis na época do estudo tivessem uma classificação de 0
estrelas, resultaria em uma redução de 46% nas mortes de pedestres. Nos Estados Unidos,
onde supõe-se que na época do estudo havia 30% dos automóveis com uma classificação de
0 estrelas e 70% com uma classificação de 1 estrela, estimou-se que melhorias resultarão
em uma redução de 27% nas mortes de pedestres atingidos por automóveis. Não existe,
contudo, nenhuma relação direta entre as classificações do NCAP e o desempenho de
segurança exigido pelas Regulamentações. Portanto, as melhorias equivalentes entre
aquelas declaradas neste estudo e a implementação das regulamentações de proteção de
pedestres ainda não estão claras.
As estimativas de eficácia dadas na GTR (UN, 2008) estão na faixa de 1% a 5% de fatalidades
de pedestres, dependendo da região considerada.
Para o estudo de 2006 de Hardy et al. (2006) para pedestres atingidos por automóveis, uma
proposta com sistemas de assistência à frenagem (BAS) foi aproximada para resultar em
uma redução de 16,4% e 26,3% em vítimas com lesões fatais e graves, respectivamente.
Para vítimas atingidas pela frente de um automóvel, estimou-se que uma redução de 19,3%
e 39,2% nas lesões fatais e graves, respectivamente, seria alcançada para pedestres. Sem o
BAS, as reduções proporcionais foram estimadas em cerca de 3,9% e 11,8% para lesões
fatais e graves, respectivamente. Os números correspondentes para ciclistas foram de 1,4%
e 4,7% para lesões fatais e graves, respectivamente.
Dos valores de eficácia listados para os quatro estudos, o valor mínimo obtido foi de 1% da
GTR (UN, 2008) com o valor máximo sendo de 46%, obtido para a Índia, no estudo de Moran
et al. (2017). Existe um valor de eficácia que pode ser derivado desses dois números de
limite. O 1% obtido da GTR (UN, 2008) está no lado inferior, dado que o estudo de Moran et
al., que afirmava que na Alemanha, onde 97% dos automóveis já têm classificação de 3
estrelas ou mais, a melhoria devido ao incentivo ao programa de informação ao consumidor
pode ainda resultar em uma redução adicional de 2% nas mortes. Também vale a pena
discutir que o valor estimado de 46% de eficácia obtido para a Índia por Moran et al. está no
lado alto para aplicação da regulamentação, dado que ele se refere a veículos que alcançam
uma classificação NCAP de 3 estrelas. Mesmo para os Estados Unidos, onde uma redução de
27% nas mortes é estimada com base na suposição de que 30% dos automóveis tinham uma
classificação de 0 estrelas e 70% tinham uma classificação de 1 estrela, esse número pode
estar no lado alto, pois a regulamentação não implementará o desempenho de 3 estrelas.
Os valores de eficácia estimados nos dois estudos da TRL, Lawrence et al. (2004) e (Hardy et
al., 2006) mostram valores dentro dos dois números extremos (1% e 46%) discutidos até
agora. No estudo de 2006, a redução proporcional estimada no número de fatalidades de
pedestres foi de 16,4% para aqueles atingidos por automóveis. O valor da eficácia obtido a
partir do estudo de Hardy et al. incluiu o efeito dos Sistemas de Assistência à Frenagem
(BAS), que são sistemas de segurança ativos e, portanto, vão além da eficácia que pode ser
esperada apenas da proteção passiva. Considerando-se que a GTR não inclui a provisão de
BAS e concentra-se em sistemas passivos, o valor de eficácia será menor que o valor de
16,4%. A redução proporcional estimada a ser alcançada para fatalidades de pedestres sem
BAS foi de 3,9% a partir do estudo (Hardy et al., 2006). Dado que essa redução estimada de
fatalidades de pedestres (3,9%) está dentro do estimado na GTR (1 a 5%), é razoável assumir
esse valor como uma estimativa central ou melhor. No entanto, se a aplicação do BAS for
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considerada além dos sistemas de proteção de pedestres, uma eficácia de 16,4% poderá ser
alcançada. Esse valor foi usado em uma das execuções do modelo de análise de
sensibilidade, conforme observado no 0.
Há uma dificuldade em relacionar o estudo de Moran et al. ao estudo de Lawrence et al.
porque o primeiro se concentra nas classificações por estrelas do NCAP, enquanto o
segundo se concentra na GTR. No entanto, o foco do estudo de Hardy et al. (2006) está em
linha com o da GTR, tornando-os comparáveis e, portanto, recomendados para estimativas
de benefícios.
Com base nesses achados e discussões, sugere-se, portanto, que um valor de eficácia
dentro do intervalo de 1% a 5% seja considerado para fatalidades de pedestres. Os valores
recomendados para lesões fatais e graves, todos tirados da mesma fonte, são:


3,9% para fatalidades de pedestres



1,4% para fatalidades de ciclistas



11,8% para lesões graves de pedestres



4,7% para lesões graves de ciclistas (Hardy et al., 2006).

Deve-se lembrar que os fatores que influenciam quanto benefício para a segurança de
pedestres deve ser obtido por um país a partir do design de frentes de veículos incluirão a
frequência com que os pedestres são atingidos pelos veículos e os tipos de veículos que
atingem os pedestres. Outras variáveis que afetam os prováveis benefícios da GTR incluem
diferenças entre regiões na composição da frota de veículos, comportamento do motorista,
extensão na qual os veículos existentes atualmente satisfazem as condições de proteção de
pedestres da GTR ou estão equipados com recursos de segurança úteis para pedestres e
prevalência de infraestrutura amigável para pedestres.
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Apêndice C Análise de sensibilidade
Os coeficientes benefício-custo (BCRs) de melhor estimativa, apresentados na Seção 7,
representam o resultado mais provável se as tendências de segurança no trânsito
continuarem como têm sido nos últimos anos. No entanto, há uma incerteza inerente em
muitas das previsões feitas, portanto a análise de sensibilidade é necessária para determinar
o impacto que as alterações nos valores de entrada assumidos pode riam ter nos
coeficientes resultantes.
A fim de quantificar o intervalo de incerteza em torno dos valores BCR, a análise de cenário
foi realizada para refletir os limites de variação que poderiam ser esperados se os valores de
entrada fossem variados de baixas a altas estimativas, ou se diferentes suposições fossem
feitas em cada estágio. Especificamente, o efeito da alteração das seguintes
entradas/suposições foi investigado 39:


Tendência geral de segurança no trânsito



Dados de registro de veículos e extrapolação



Previsões populacionais da OMS



Anos de referência para veículos em modelagem de segurança secundária



Estimativas de eficácia



População-alvo para ESC



Adoção voluntária de medidas de segurança



VSL para estimativa de benefícios



Custos de medida de segurança

Para cada análise, um dos itens acima foi variado, enquanto os outros valores de
entrada/pressupostos permaneciam os mesmos. A Tabela 25 descreve os cenários testados
para o modelo de ocupantes de automóveis e a Tabela 26 para o modelo VRU. As células em
branco mostram onde o valor de melhor estimativa (vide coluna 2) é usado no modelo.

39

Observe que o efeito da alteração das taxas de desconto não foi investigado, pois isso afetaria os cálculos de
custo e benefício da mesma maneira, resultando em nenhuma alteração nos BCRs apresentados.
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Tabela 25: Valores de parâmetros de entrada variados para a análise de cenários para ocupantes de automóveis
Entrada/suposição
Tendência de taxa de
fatalidades

Melhor estimativa

Dados de registro de
veículos

Dados da OICA para
todos os países

Extrapolação do
registro de veículos

Tendência linear para
todos os automóveis e
automóveis novos

Anos de referência
para modelagem de
segurança secundária
Estimativa de eficácia
do ESC
População-alvo para
ESC

Tendência exponencial

Cenário 1
Tendência
logarítmica

Cenário 3

Cenário 4

Cenário 5

Cenário 6

Mudança para
1996 em 2016, ou
seja, 20 anos atrás
Estimativa
superior (55%)

Estimativa
inferior (15%)

Perda de controle =
34,9% das fatalidades

Adoção do ESC

VSL para estimativa
de benefícios

Estimativa média para
cada país

Custos

ESC = $50
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Cenário 8

Tendência
logarítmica

38%

Melhor estimativa
A adoção leva 20 anos, a
adoção voluntária atinge o
máximo de 60% na
Argentina, no Brasil e no
Chile, e 45% no México

Cenário 7

Dados de acréscimo para
Brasil, Argentina e Chile
para corresponder com as
estimativas do IRTAD

2001 em 2016, ou seja
15 anos atrás

Entrada/suposição

3.0

Cenário 2

Estimativa
superior (43,5%)

Cenário 9
A adoção leva 20
anos, a adoção
voluntária atinge o
máximo de 45%
nos quatro países

Cenário 10
A adoção leva 20
anos, a adoção
voluntária atinge o
máximo de 60% nos
quatro países

Cenário 11

Estimativa
baixa para
cada país

Cenário 12

Estimativa alta
para cada país

Cenário 13

Cenário 14

Cenário 15

Estimativas
alternativas de
Viscusi &
Masterman
(2017)
$36,46

Estimativa
inferior (26,3%)
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Tabela 26: Valores de parâmetros de entrada variados para a análise de cenário para VRUs
Entrada/supo
sição

Melhor estimativa
Tendência
exponencial para
Brasil, Chile e
México. Logarítmico
para a Argentina
Projeções
populacionais
baixas ou médias da
OMS

Tendência de
taxa de
fatalidades

Extrapolação
da população
Estimativa de
eficácia de
VRU-AEB
Estimativa de
eficácia da
proteção de
pedestres

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Usar projeção
baixa para
todos os
países

Usar projeção
média para
todos os
países

Estimativa
superior: 16,4%
para pedestres e
10,2% para ciclistas

Estimativa inferior:
1%, para pedestres
e ciclistas

A adoção leva 20
anos, a adoção
voluntária atinge
50%
A adoção leva 20
anos, a adoção
voluntária atinge
50%

Entrada/suposição
VSL para
estimativa de
benefícios
Custos
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Cenário 7

Cenário 8

Estimativa inferior:
21% para pedestres e
42% para ciclistas

1,4% para ciclistas
3,9% para pedestres

Adoção de
proteção para
pedestres

Cenário 5

Tendência
logarítmica
para todos
os países

55% para ciclistas
48% para pedestres

Adoção de
VRU-AEB

Cenário 4

Adoção mais alta:
a adoção
voluntária atinge
90%
Adoção mais
alta: a adoção
voluntária atinge
90%

Melhor estimativa
Estimativa média para cada país
VRU-AEB = $261
Proteção para pedestres = $258

Cenário 9
Estimativa baixa
para cada país

Cenário 10

Cenário 11

Estimativa alta
para cada país
Multiplicar os
custos em 50%
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Apêndice C Desconto
Neste estudo, uma taxa de desconto é aplicada aos custos e benefícios (apresentados nos
termos de hoje). A aplicação de uma taxa de desconto reflete que os benefícios e os custos
no futuro são menos valorizados do que os benefícios e custos presentes.
Para a avaliação de projetos do setor privado, é comum usar o retorno que um investidor
poderia obter no mercado aberto como uma taxa de desconto (o Custo de Oportunidade de
Capital). Os projetos são então avaliados com mais valor se pude rem oferecer um retorno
melhor do que seria obtido com investimentos em outros lugares. Para projetos com um
benefício social, uma taxa mais baixa é normalmente usada para refletir a diferença nas
expectativas de retorno das pessoas em projetos sociais versus privados. Uma taxa de
desconto social foi escolhida com referência a Lopez et al, que calcularam as taxas de
desconto social para a América Latina (Lopez, 2008).
Taxas de desconto social mais baixas são usadas para projetos com horizontes de tempo
mais longos. Como estamos avaliando os custos e benefícios de 2020 a 2030, foi utilizada
uma taxa de desconto social de 4,5%, para projetos com um horizonte temporal de 10 anos
(figura 2, Lopez, 2008).
Embora essas taxas tenham sido calculadas há alguns anos, em outras partes do mundo as
taxas de desconto social permaneceram relativamente estáveis no mesmo período. Por
exemplo, a taxa de desconto social usada pelo Tesouro do Reino Unido em 2003 foi de 3,5%,
e a mesma taxa foi usada em atualizações subsequentes até as mais recentes (HM Treasury,
2003;HM Treasury, 2013). Da mesma forma, a taxa da UE nas regiões mais pobres da
Europa oscilou apenas ligeiramente entre 2002 e hoje (em 2002, a taxa de desconto social
recomendada foi de 5%, em 2008 foi de 5,5% e desde então reverteu para 5%) (European
Commission, 2008;European Commission, 2014;European Commission, 2002) .
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Appendix C

Benefícios secundários de segurança

Conforme descrito na Tabela 11 (Seção 4.1), até 2020, as regulamentações de segurança
secundárias para testes de colisão frontal, cintos de segurança e fixações de cintos de
segurança terão sido implementadas em todos os automóveis novos nos quatro países.
Testes de colisão lateral também estarão em vigor (ou planejados em um futuro próximo)
para três dos quatro países (o Brasil é a única exceção, onde o cronograma proposto para
essa regulamentação é atualmente incerto).
Como resultado, a análise apresentada nas Seções 5-7 deste relatório não inclui nenhuma
previsão de benefício ou custo para a Regulamentação 94 (proteção de ocupantes em
colisão frontal), Reg. 95 (proteção dos ocupantes em colisões late rais) ou Regs. 14 e 16
(cintos de segurança e fixações aprovados para todas as posições de assentos) da ONU, uma
vez que as atuais previsões do cronograma (Seção 4) já incorporam o impacto dessas
mudanças.
Embora essas regulamentações já estejam em vigor, é útil fornecer algum contexto
adicional aos resultados apresentados no relatório, especificamente para descrever quantas
vidas de ocupantes de automóveis provavelmente serão salvas nesses países como
resultado dessas regulamentações. Este apêndice apresenta uma estimativa do número de
vidas salvas devido à implementação dessas regulamentações de segurança secundárias,
melhorando o modelo usado em trabalhos anteriores (Cuerden et al., 2015 e Wallbank et
al., 2016). O modelo apresentado aqui oferece duas melhorias em relação ao trabalho
anterior nessa área:
1. O modelo leva em conta o impacto que a adoção voluntária de outras
regulamentações (ou seja, ESC) terá sobre as estimativas basais de fatalidade. As
regulamentações de segurança primárias, como o ESC, reduzem o tamanho da
população-alvo que as medidas secundárias de segurança podem influenciar. O
modelo usado neste trabalho leva em consideração, primeiro, as fatalidades evitadas
que as medidas primárias podem alcançar e, em seguida, aplica a metodologia de
modelagem de segurança secundária às fatalidades que ainda ocorrem. Como
resultado, as fatalidades evitadas com as medidas de segurança secundárias
apresentadas aqui são marginalmente menores do que as vistas em trabalhos
anteriores.
2. Os números de fatalidade apresentados neste estudo foram fatorados para garantir
que os resultados para os quatro países sejam comparáveis e para representar o
número de fatalidades nos 30 dias após a colisão. Conforme discutido na Seção 3.2,
os números do Brasil e do México são fatorados para baixo (usando um fator de
0,97) em relação àqueles usados em estudos anteriores, e os do Chile são fatorados
para cima (usando um fator de 1,30). Como resultado, os números do Chile são
marginalmente maiores do que as estimativas mais baixas apresentadas em
Wallbank et al., 2016.
Conforme descrito na Seção 2.1.3, a modelagem de segurança secundária neste estudo
pressupõe que a segurança veicular secundária na América Latina está geralmente 15 anos
atrás daquela da Grã-Bretanha; em 2016, os padrões na América Latina estão
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aproximadamente no mesmo nível dos da Grã-Bretanha em 2001. Usando essa suposição, a
Figura 46 apresenta o número estimado de vidas salvas em cada ano entre 2017 e 2030
devido a essas regulamentações.

Figura 46: Número estimado de vidas de ocupantes de automóveis salvas devido à
implementação de regulamentações de segurança secundários (2017-2030)
Os resultados mostram que, até 2030, cerca de 1.100 fatalidades serão evitadas a cada ano
no Brasil e entre 80-140 fatalidades serão evitadas em cada um dos outros três países. Isso
resulta em um número acumulado nos quatro países latino-americanos de mais de 11.000
fatalidades evitadas entre 2017 e 2030, o equivalente a uma economia monetária de
aproximadamente 7,4 bilhões de dólares (valores de 2018).
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Essa é uma boa notícia para a América Latina: as regulamentações de segurança veicular
que já estão sendo implementadas terão um impacto significativo nas tendências de
fatalidade nos próximos anos. No entanto, conforme evidenciado pelo resto dos resultados
apresentados neste relatório, mais pode ser feito para reduzir ainda mais os números de
fatalidades, e outras regulamentações, como ESC, VRU-AEB e proteção de pedestres,
poderiam oferecer uma solução de bom custo-benefício.
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Apêndice D Relações benefício-custo para fatalidades
Esta seção apresenta os resultados da análise de custo-benefício quando é considerado
apenas o impacto das medidas de segurança em fatalidades. A Figura 47 apresenta a relação
benefício-custo ano a ano da implementação do ESC em cada um dos quatro países, de 2020
a 2030, concentrando-se apenas nas fatalidades de ocupantes de carros. A Tabela 27
apresenta o ano em que a relação benefício-custo se torna maior que 1 em cada país e a
Tabela 28 apresenta os coeficientes cumulativos benefício-custo em todo o período.

Figura 47: Coeficiente benefício-custo associado à implementação da regulamentação ESC
em 2020, considerando apenas o impacto nas fatalidades (2020-2030)
Tabela 27: Ano em que o BCR para ESC torna-se maior que 1 em cada país, considerando
apenas o impacto nas fatalidades
Primeiro ano com
relação custobenefício positiva

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa inferior
da análise de
sensibilidade)

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa
superior da análise
de sensibilidade)

Argentina

2024

>2030

2022

Brasil

2023

2027

2022

Chile

2022

2025

2021

México

2028

>2030

2024

País
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Geral

2023

2029

2022

Tabela 28: BCR cumulativo para ESC no período 2020-2030 por país, considerando apenas
o impacto nas fatalidades
BCR (2020-2030)

BCR (estimativa
inferior da análise
de sensibilidade)

BCR (estimativa
superior da análise
de sensibilidade)

Argentina

1,34

0,53

2,23

Brasil

2,05

0,81

3,29

Chile

2,65

1,05

4,19

México

0,71

0,28

1,21

Total

1,58

0,68

2,79

País

Estes resultados mostram que a relação custo-benefício para ESC torna-se maior que 1 na
região dentro de 3 anos após a implementação, embora sejam necessários 8 anos para que
isso aconteça no México. Durante todo o período de 2020 a 2030, a regulamentação é
rentável na Argentina, no Brasil e no Chile, mas não no México.
A Figura 48 apresenta a relação benefício-custo ano a ano da implementação de VRU-AEB e
proteção de pedestres em cada um dos quatro países, de 2020 a 2030, concentrando -se
apenas nas fatalidades de VRUs. A Tabela 29 apresenta o ano em que a relação benefíciocusto se torna maior que 1 em cada país e a Tabela 30 apresenta os coeficientes
cumulativos benefício-custo em todo o período.

Figura 48: Coeficiente benefício-custo associado à implementação de VRU-AEB e proteção
de pedestres em 2020, considerando apenas o impacto nas fatalidades (2020-2030)
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Tabela 29: Ano em que o BCR para VRU-AEB e proteção de pedestres torna-se maior que 1
em cada país, considerando apenas o impacto nas fatalidades
Primeiro ano com
relação custobenefício positiva

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa inferior
da análise de
sensibilidade)

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa
superior da análise
de sensibilidade)

Argentina

>2030

>2030

2026

Brasil

>2030

>2030

2025

Chile

2026

>2030

2023

México

2028

>2030

2024

Geral

2030

>2030

2024

País

Tabela 30: BCR cumulativo para VRU-AEB e proteção de pedestres no período 2020-2030
por país
BCR (2020-2030)

BCR (estimativa
inferior da análise
de sensibilidade)

BCR (estimativa
superior da análise
de sensibilidade)

Argentina

0,44

0,23

0,89

Brasil

0,57

0,29

1,14

Chile

0,99

0,52

1,99

México

0,68

0,34

1,37

Total

0,61

0,31

1,21

País

Esses resultados mostram que a relação benefício-custo "no ano" para VRU-AEB e proteção
de pedestres terá passado de 1 no Chile e no México até 2028, se apenas o impacto sobre
fatalidades for considerado. No entanto, a relação para a Argentina e o Brasil ainda será
inferior a 1 em 2030, embora na Argentina se esperasse que passasse de 1 em 2031, se a
análise fosse estendida a esse ponto temporal. Os resultados mostram também que,
durante todo o período (2020-2030), as medidas de proteção de VRUs não seriam rentáveis
se fossem consideradas apenas as fatalidades. Isso é uma consequência do fato de que uma
proporção substancial dos benefícios apresentados na seção 5 (41%) vem de reduções em
lesões graves.
A Figura 49 apresenta a relação benefício-custo ano a ano da implementação (ESC, VRU-AEB
e proteção de pedestres) em cada um dos quatro países, de 2020 a 2030, concentrando-se
no impacto geral nas fatalidades de ocupantes de automóveis e VRUs. A Tabela 31
apresenta o ano em que a relação benefício-custo se torna maior que 1 em cada país e a
Tabela 32 apresenta os coeficientes cumulativos benefício-custo em todo o período.
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Figura 49: Coeficiente benefício-custo associado à implementação das três
regulamentações (ESC, VRU-AEB e proteção de pedestres) em 2020, considerando apenas
o impacto nas fatalidades (2020-2030)
Tabela 31: Ano em que o BCR para ESC, VRU-AEB e proteção de pedestres torna-se maior
que 1 em cada país, considerando apenas o impacto nas fatalidades
Primeiro ano com
relação custobenefício positiva

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa inferior
da análise de
sensibilidade)

Primeiro ano com
relação custobenefício positiva
(estimativa
superior da análise
de sensibilidade)

Argentina

2030

>2030

2026

Brasil

2029

>2030

2024

Chile

2025

>2030

2023

México

2028

>2030

2024

Geral

2028

>2030

2024

País
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Tabela 32: BCR cumulativo combinado para ESC, VRU-AEB e proteção de pedestres no
período 2020-2030 por país
BCR (2020-2030)

BCR (estimativa
inferior da análise
de sensibilidade)

BCR (estimativa
superior da análise
de sensibilidade)

Argentina

0,49

0,25

1,02

Brasil

0,67

0,33

1,40

Chile

1,08

0,54

2,20

México

0,65

0,34

1,35

Total

0,67

0,33

1,39

País

Esses resultados mostram que, em cada país, o conjunto combinado de medidas de
segurança atinge uma relação benefício-custo "no ano" maior que 1 até 2030 no máximo (e
já em 2025, no Chile). No entanto, ao longo de todo o período (2020-2030), as medidas não
teriam um custo-benefício se fossem consideradas apenas fatalidades, pelas mesmas razões
explicadas acima para VRUs.
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Apêndice D Benefícios de lesões graves
Além dos benefícios de fatalidade estimados na Seção 5 deste relatório, as regulamentações
implementadas neste estudo também podem ter impacto no número de lesões graves. Este
apêndice apresenta os resultados da análise para estimar as lesões graves evitadas e os
BCRs resultantes, que poderiam ser obtidos além das estimativas de fatalidades
apresentadas no corpo principal do relatório.
Deve-se observar que essa metodologia é uma simplificação daquela aplicada à redução de
fatalidades e, como resultado, deve-se ter muita cautela com os resultados, uma vez que
são necessárias suposições adicionais. Estas estão documentadas no Apêndice C.1.

C.1

Metodologia e suposições

Há poucas informações disponíveis sobre o número de lesões graves em cada país e,
portanto, algumas suposições são necessárias para estimar o número basal dessas vítimas.
Para os fins desta análise, assumimos que um simples processo de fatoração pode ser
aplicado, usando dados da STATS19 para estimar a proporção de vítimas fatais ou graves em
cada um dos cenários relevantes.
Para ocupantes de automóveis em colisões ESC (ou seja, aquelas que envolvem perda de
controle), estimamos que na Grã-Bretanha existam aproximadamente 6,5 vítimas com
lesões graves para cada vítima fatal. Para pedestres atingidos por automóveis, o número é
de 11,3 e, para ciclistas em colisões com automóveis, de 49,1. Essa fatoração assume que a
proporção de vítimas fatais para graves é a mesma em cada um dos quatro países incluídos
neste estudo, como observado na Grã-Bretanha: uma suposição substancial, dadas as
prováveis diferenças nos tipos de colisão e definições de gravidade.
Além de fatorar o número basal de vítimas, as estimativas de eficácia de cada
regulamentação provavelmente serão diferentes para lesões graves do que para fatalidades.
Uma revisão da literatura (documentada no 0, Appendix B e informações equivalentes para
ESC) mostra que as estimativas de eficácia relevantes para lesões graves são:


Ocupantes de automóveis:
o Eficácia do ESC para lesões graves = 21%



Pedestres:
o Eficácia do VRU-AEB para lesões graves = 42%
o Eficácia da proteção de pedestres para lesões graves = 11,8%



Ciclistas:
o Eficácia do VRU-AEB para lesões graves = 33%
o Eficácia da proteção de pedestres para lesões graves = 4,7%

Usando esses fatores, o número de lesões graves evitadas por regulamentação pode ser
estimado, e uma estimativa de VSL é então aplicada para estimar o benefício econômico.
Bhalla et al. (2013) revisaram vários estudos relevantes de VSL e mostraram que o prejuízo
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econômico devido a uma lesão grave não fatal foi equivalente a 17 vezes o PIB per capita
(Tabela 33).
Tabela 33: Prejuízo econômico de lesões graves usando o método VSL
Previsão PIB per capita
(2018)
(2018 USD) – vide Figura
11

Prejuízo econômico de
uma lesão grave por
colisão de trânsito
(2018 USD, milhares)

Argentina

12.924

220

Brasil

8.807

150

Chile

14.186

241

México

8.321

141

Por fim, esse benefício econômico pode ser combinado com o benefício econômico para
fatalidades evitadas (da Seção 5) para estimar o benefício total da redução de fatalidades.
Isso é então comparado com os custos (da Seção 6) para gerar novos BCRs responsáveis por
fatalidades e lesões graves combinadas. O Apêndice C.2 apresenta as reduções de
fatalidades e o C.3 os BCRs revisados.
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C.2

Reduções de fatalidades

C.2.1

Ocupantes de automóveis

Figura 50 apresenta o número estimado de lesões graves de ocupantes de automóveis
evitadas anualmente através da implementação da regulamentação para ESC.

Figura 50: Número estimado de lesões graves de ocupantes de automóveis evitadas
devido à implementação da regulamentação do ESC em 2020 (2020-2030)
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Os resultados cumulativos são apresentados na Tabela 34.
Tabela 34: Fatalidades e lesões graves evitadas e benefício econômico para os ocupantes
de automóveis devido à implementação da regulamentação ESC em 2020 (2020-2030)

Vidas salvas
acumuladas,
2020-2030

Lesões graves
evitadas
acumuladas,
2020-2030

Benefício econômico
descontado,
fatalidades 20202030 (dólares de
2018, milhões)

Benefício
econômico
descontado,
lesões graves
2020-2030
(dólares de 2018,
milhões)

160

578

147,64

87,47

235,11

Brasil

1.699

6.138

1.062,90

630,11

1.693,01

Chile

142

512

142,41

84,21

226,61

México

206

746

122,66

72,34

194,99

2.207

7.975

1.352,94

874,12

2.349,72

Argentina

Total

Benefício
econômico total
2020-2030
(dólares de 2018,
milhões)

Isso demonstra que, em 2030, quase 8.000 lesões graves poderiam ser evitadas no total
devido às regulamentações ESC. A maioria dessas reduções é observada no Brasil, com
pouco mais de 6.000 lesões graves evitadas durante o período de estudo. Isso equivale a
uma economia monetária de cerca de 870 milhões de dólares, resultando em um benefício
total de cerca de 2,35 bilhões de dólares, quando as fatalidades também são adicionadas.
C.2.2

Usuários vulneráveis do trânsito

A Figura 51 apresenta o número estimado de lesões graves de pedestres evitadas a cada
ano através da implementação de regulamentações para VRU-AEB e proteção de pedestres.
A Tabela 35 apresenta os números cumulativos.
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Figura 51: Número estimado de lesões graves de pedestres evitadas devido à
implementação das regulamentações de proteção de pedestres e VRU-AEB em 2020
(2020-2030)
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Tabela 35: Fatalidades e lesões graves evitadas e benefício econômico para pedestres
devido à implementação de regulamentações de VRU-AEB e de proteção de pedestres em
2020 (2020-2030)

Vidas salvas
acumuladas,
2020-2030

Lesões graves
evitadas
acumuladas,
2020-2030

Benefício econômico
descontado,
fatalidades 20202030 (dólares de
2018, milhões)

Benefício
econômico
descontado,
lesões graves
2020-2030
(dólares de 2018,
milhões)

829

9.207

749,01

1.366,12

2.115,13

Brasil

5.871

65.550

3.698,33

6.784,12

10.482,44

Chile

851

9.751

858,84

1.612,26

2.471,10

3.187

37.462

1.884,06

3.616,06

5.500,12

10.738

121.970

7.190,23

13.378,57

20.568,80

Argentina

México
Total

Benefício
econômico total
2020-2030
(dólares de 2018,
milhões)

As regulamentações voltadas para VRUs têm o potencial de evitar lesões graves em cerca de
120.000 pedestres entre 2020 e 2030. Isso equivale a uma economia monetária de 13,4
bilhões de dólares, resultando em economias econômicas totais estimadas de 20,6 bi lhões
de dólares para esse grupo de vítimas.
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A Figura 52 apresenta o número estimado de lesões graves de ciclistas evitadas a cada ano
pelas regulamentações VRU. A Tabela 36 apresenta os números cumulativos.

Figura 52: Número estimado de lesões graves de ciclistas evitadas devido à
implementação das regulamentações de proteção de pedestres e VRU-AEB em 2020
(2020-2030)
As regulamentações voltadas para VRUs também evitarão lesões graves em ciclistas; entre
2020 e 2030, mais de 43.000 poderiam ser evitadas. Isso equivale a uma economia
monetária de quase 5 bilhões de dólares, fazendo com que a economia total de vítimas
ciclistas seja em torno de 5,9 bilhões de dólares.
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Tabela 36: Fatalidades e lesões graves evitadas e benefício econômico para ciclistas
devido à implementação da regulamentação ESC em 2020 (2020-2030)

Vidas salvas
acumuladas,
2020-2030

Lesões graves
evitadas
acumuladas,
2020-2030

Benefício econômico
descontado,
fatalidades 20202030 (dólares de
2018, milhões)

Benefício
econômico
descontado,
lesões graves
2020-2030
(dólares de 2018,
milhões)

Argentina

171

5.400

154,71

801,77

956,47

Brasil

857

27.127

541,75

2,817,54

3.359,29

Chile

124

3.983

125,66

662,88

788,54

México

222

7.273

130,58

699,99

830,57

1.373

43.782

952,70

4.982,17

5.934,87

Total

C.3

Estimativas benefício-custo

C.3.1

Ocupantes de automóveis

Benefício
econômico total
2020-2030
(dólares de 2018,
milhões)

O acréscimo de lesões graves nas estimativas de benefícios melhora a relação custo benefício (BCR) das regulamentações ESC para os países estudados. A Tabela 37 apresenta o
BCR cumulativo para ocupantes de automóveis, incluindo fatalidades e lesões graves,
durante o período de 2020 a 2030.
Tabela 37: BCR, incluindo fatalidades e lesões graves, para ocupantes de automóveis no
período de 2020-2030, por país
País

BCR (2020-2030)

Argentina

2,14

Brasil

3,27

Chile

4,22

México

1,12

Total

2,75

A inclusão dos benefícios de lesões graves significa que as regulamentações ESC são
rentáveis em todos os quatro países e para a região no total.
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C.3.2

Usuários vulneráveis do trânsito

A Tabela 38 apresenta o BCR cumulativo para VRUs durante o período de 2020 a 2030.
Tabela 38: BCR, incluindo fatalidades e lesões graves, para VRUs no período de 2020-2030,
por país
País

BCR (2020-2030)

Argentina

1,51

Brasil

1,86

Chile

3,29

México

2,15

Total

1,98

A inclusão dos benefícios de lesões graves significa que as regulamentações VRU-AEB e de
proteção de pedestres são rentáveis em todos os quatro países; tanto individualmente
como para a região no total.
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A Organização Mundial da Saúde estima que o número de mortes no trânsito chegou a 1,35 milhão
por ano, com as taxas mais altas de fatalidades no trânsito em países de baixa renda. O objetivo
geral desta pesquisa é apoiar a adoção de padrões de segurança veicular prioritários para todos os
novos veículos em âmbito global. Quatro países (Argentina, Brasil, Chile e México) são usados
como estudo de caso.
Os três padrões de segurança veicular de maior prioridade (aplicáveis a automóveis) são:
1. Padrões mínimos de resistência a acidentes (cintos de segurança e proteção de colisão frontal e
lateral);
2. Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) para evitar colisões;
3. Medidas de proteção de pedestres para melhorar a segurança para os Usuários Vulneráveis do
Trânsito (VRUs).
O relatório estima as fatalidades e lesões graves que poderiam ser evitadas em dez anos se
Argentina,
Brasil,
Chile
e México adotassem o conjunto completo de padrões de segurança veicular
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