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Para ler mais notícias sobre mercado de caminhões e ônibus, acesse: estradao.estadao.com.br

Sistemas de segurança ativa são
essenciais para evitar acidentes
Por Andrea Ramos

A

tualmente, muitos caminhões que trafegam
pelas estradas brasileiras possuem dois sistemas de segurança. Um chamado sistema de
segurança ativa e outro passiva. O primeiro tem como
objetivo tornar a direção do veículo a mais segura possível. E, com isso, reduzir os riscos de acidentes nas estradas. Esses sistemas começaram a ser introduzidos
no Brasil, em 2006, com a chegada da linha F, da Volvo. Já o sistema de segurança passiva foi criado para
minimizar os danos, o que significa proteger motoristas e passageiros em acidentes. No caso da Volvo Caminhões, Alexandre Parker, diretor de assuntos corporativos da montadora, explica que, com a virada do
motor de 12 litros para 13 litros e uma eletrônica mais
robusta, foi possível ampliar o pacote de soluções de
segurança. Além disso, os dois sistemas “conversam”
com a eletrônica do veículo.
Naquele ano de 2006, o primeiro componente a
ser introduzido foi o sistema anti-intrusão frontal
(Fups), composto por um para-choque mais rígido,
que evita o efeito guilhotina – ou seja, ele impede
que um automóvel entre debaixo do caminhão. Por
isso, trata-se de um sistema de segurança passiva,
já que o dispositivo não consegue evitar o sinistro.
Depois do Fups, os recursos de segurança ativa começaram a se desenvolver mais e chegar aos caminhões, mas ainda como itens opcionais.

O que as montadoras oferecem
Cada vez mais presente nos automóveis, caminhões e ônibus,
ainda como item opcional, o pacote com sistemas de segurança
ativa têm valor médio entre R$ 9 mil e R$ 15 mil. A exceção fica
com a Mercedes-Benz, que disponibiliza esses recursos como de
série no Novo Actros. Esses preços, porém, tornam-se irrisórios
quando se trata de reduzir incidentes envolvendo caminhoneiros,
terceiros ou mesmo a própria carga.
Todos os modelos mostrados a seguir podem ser comercializados com air bag, mesmo que o item ainda não seja obrigatório
em caminhões. No caso da Mercedes-Benz, o equipamento é de
série para o motorista. O dispositivo age depois do acidente, ou

seja, sua função é reduzir o agravamento da ocorrência, sendo,
portanto, um sistema de segurança passivo.
A Scania é a única a oferecer o air bag lateral. Mesmo como opcional, ele evita o esmagamento do motorista se ocorrer o tombamento
do veículo – um tipo de acidente, infelizmente, recorrente no transporte rodoviário de carga. Paulo Genezini, gerente de pré-vendas da
Scania do Brasil, explica que os transportadores brasileiros ainda não
absorvem todos os sistemas. Ou, quando compram, elegem o dispositivo ou o pacote que tenha mais relação com a operação com a qual
sua frota irá enfrentar. “Apesar disso, as fabricantes estão fazendo o
papel de mostrar a importância desses dispositivos”, diz o executivo.

Foto: Divulgação Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
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câmeras no lugar
de retrovisores

SISTEMAS ANALISAM MOTORISTAS

Alguns desses dispositivos de segurança ativa (conheça, ao lado, quais deles as montadoras oferecem)
também trocam informações com o veículo com
base no comportamento do motorista, como sua
postura, velocidade e modo de direção. E, por meio
de sensores e câmeras espalhadas no interior do veículo, eles informam ao motorista sobre riscos de acidente. Mas, se mesmo assim não houver nenhuma
tomada de decisão do condutor, na iminência de um
possível acidente, esses dispositivos, que integram o
chamado Adas (sigla em inglês para sistemas avançados de assistência ao condutor), assumem o controle do caminhão. Confira, a seguir, como são denominados e como funcionam alguns desses sistemas
essenciais para oferecer mais segurança para quem
trafega nas estradas brasileiras.
• Electronic Brake Assist (AEBS), ou travagem de
emergência autônoma: trabalha em conjunto com
o ABS e tem a função de reduzir a velocidade do
caminhão quando detecta qualquer risco de colisão.
• Controle eletrônico de estabilidade (ESP): impede o veículo de deslizar na pista se ela estiver escorregadia. No caso de caminhões articulados, pode
evitar o efeito canivete.
• Lane Departure Warning (LDWS), ou aviso de
saída da faixa de rodagem: identifica as faixas que
delimitam a via por meio de câmeras que ficam no
para-brisa do caminhão. Se o condutor estiver desatento ou sonolento, o sistema emite avisos sonoros ou visuais e, em alguns casos, pode fazer vibrar
o banco ou o volante.
• Controle de velocidade de cruzeiro (ACC):
controla a aceleração para manter a velocidade definida pelo motorista.
• Sensor ou câmera de estacionamento: ajuda o
condutor a estacionar e a fazer manobras em docas.
Além de avisos sonoros, no sistema mais completo,
com câmera, o motorista visualiza toda a manobra
por meio de uma tela multimídia, instalada no painel do veículo.
Além desses sistemas, já estão chegando ao
mercado (mas ainda não em veículos comerciais
no Brasil) outros dispositivos de segurança que
interagem com a infraestrutura. A nova geração
do Volvo FH, por exemplo, lançada na Europa, no
ano passado, já possui um desses sistemas. Assim
como o GPS, que indica as condições de tráfico, essas tecnologias também chegam para oferecer mais
segurança e melhorar a mobilidade.

Mercedes-Benz Actros

O Novo Actros
foi o primeiro veículo a chegar ao País com sistemas de segurança
ativa oferecidos de série. O caminhão também foi pioneiro em toda
a indústria automotiva a introduzir câmeras em vez de retrovisores.
Os MirrorCam são opcionais e custam em torno de R$ 11 mil. Com
isso, criou-se uma tendência no segmento, tanto que, depois, a
Audi anunciou a venda do e-tron, o SUV elétrico que também traz
esse tipo de sistema. As duas câmeras externas se localizam onde
ficariam os espelhos convencionais. As imagens captadas são
projetadas em telas de 15,2 polegadas instaladas na parte interna
das colunas dianteiras. Essas imagens são úteis quando se trafega
à noite por locais de pouca iluminação ou com neblina, permitindo
ao condutor enxergar o ambiente com mais clareza. O sistema ainda
aumenta a segurança em ultrapassagens e alterações de trajetória, já
que as câmeras mostram com precisão toda a extensão da carreta.
Há uma terceira câmera, na base do para-brisa, que faz parte de
um amplo conjunto de soluções eletrônicas voltado à segurança ativa.
Como o assistente ativo de frenagem (ABA 5), sistema que pode frear

automaticamente o caminhão se “perceber” risco de acidente à frente.
Ainda pode atuar em paradas bruscas do tráfego.
O dispositivo também identifica, além de veículos, pedestres,
ciclistas, animais, entre outros obstáculos. Se o motorista não
agir a tempo, o Actros freia sozinho. O sistema também utiliza
sensores e radares instalados em partes como o para-choque.
Outro dispositivo chamado de assistente de faixa de rolagem
“percebe” mudanças involuntárias de trajetória que podem
indicar desatenção ou sonolência do motorista. Se o caminhão
mudar de trajetória sem que a seta tenha sido acionada, alertas
visual e sonoro são disparados.
Em outro sistema eletrônico criado para manter o motorista
atento, a partir de 60 km/h o caminhão sabe reconhecer
ocorrências de situações incomuns, como o acionamento
desconexo dos pedais. Se isso acontecer, uma mensagem surgirá
no painel principal sugerindo ao condutor parar. Se insistir, o
aviso voltará a acender a cada 15 minutos e só será desativado
após a completa imobilização do Actros.

DAF XF

Com a mudança de geração do XF, a DAF introduziu
as ferramentas de segurança ativa. No XF, esses itens entram no pacote
cabine segurança/AEBS, que pode receber qualquer das versões de
acabamento. Os preços partem de R$ 9 mil e não incluem air bag.
No centro da grade frontal, também, fica o radar que
compõe o sistema de controle de velocidade cruzeiro
adaptativo (ACC) e da frenagem de emergência (AEBS). Na
parte superior do para-brisa, está o sensor do sistema de
aviso de saída involuntária de faixa de rolamento (LDSW).
Há ainda aviso de risco de colisão dianteira (FCW), recurso que
alerta o motorista sobre a iminência de acidente por meio de um
sinal sonoro e de luzes de advertência no painel de instrumentos.
Outro item extra é o controle eletrônico de estabilidade (VSC), cuja
função é evitar a ocorrência de efeito canivete e capotamento.
Foto: Divulgação DAF
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Carros elétricos ganham espaço
nas frotas de várias empresas
Companhias recorrem a modelos com propulsão elétrica para reduzir custos e não emitir poluentes

N

PROJETO NA ILHA

“Nosso objetivo é zerar a emissão do
carbono na ilha até 2030, conforme as
premissas do Noronha + 20, regidas
pela sustentabilidade em diversas áreas
da gestão pública. Noronha Carbono
Zero, por meio dos carros elétricos, é
o início de opções sustentáveis para a
mobilidade”, explica Guilherme Rocha,
administrador da ilha.
Carros elétricos de entregas não pressupõem que devam ter medidas generosas. A Citroën lançou na Europa o sub-

Foto: Divulgação JAC

Foto: Divulgação Renault

Modelos da Renault
estão no projeto
de mobilidade
sustentável
Noronha Carbono
Zero, da Ilha de
Fernando de
Noronha. A partir
de agosto de 2022,
carros com motor
a combustão não
poderão mais ter
acesso à ilha

“Empresas querem soluções para reduzir pegada de carbono”
Breno Kamei, diretor de portfólio, pesquisa e inteligência competitiva da Stellantis para a América do Sul
Qual é a importância de eletrificar as frotas das empresas?
Breno Kamei: As grandes empresas buscam soluções que
diminuem a pegada de carbono em todos os processos.
tis
an
ell
Isso passa por alternativas que afetam diretamente
t
S
o
as operações de logística, responsáveis pela
emissão de gás carbônico provocada pela frota
de veículos. Além disso, os carros elétricos
reduzem os custos. Embora o investimento na
compra ainda seja elevado, as variantes de
manutenção e abastecimento tornam o custo
da frota elétrica mais atrativo com o tempo.
çã

Para realizar entregas no Brasil, a DHL
usa o BYD T3, com capacidade de carga de 750 quilos ou 3.330 litros e dois
ocupantes. A empresa instalou pontos
especiais de recarga em suas instalações
em Louveira (SP). Na Alemanha, a DHL
se uniu à Ford e apresentou sua primeira
e-van – furgão elétrico de distribuição
–, chamada de Work XL, que usa como
base o chassi da Ford Transit.
Anualmente, cada unidade do Work
XL deixa de despejar 5 toneladas de CO2
no meio ambiente e economiza 1.900
litros de diesel. Com 2.500 veículos em
operação, a redução total é de 12.500 toneladas de CO2 . Com autonomia entre
80 e 200 quilômetros, a e-van tem volume de carga de 20 metros cúbicos e espaço para acomodar 200 encomendas.
Uma das fabricantes que mais abastecem as frotas das empresas é a Renault. Desde 2013, ela comercializa
veículos elétricos para empresas, com
os modelos Zoe, Twizy e Kangoo ZE.
São 200 unidades atendendo cerca de
20 clientes e parceiros, como Porto Seguro, Fedex e Itaipu.
Os modelos da Renault também
estão presentes em projetos de mobilidade sustentável, como o da Ilha de
Fernando de Noronha (PE). A ação
faz parte do Projeto Noronha Carbono
Zero, para a circulação dos carros 100%
elétricos na ilha. Isso porque o local já
se prepara para colocar em vigor o veto
da entrada de veículos que emitem dióxido de carbono, em agosto de 2022.

compacto My Ami Cargo, com volume
de 400 litros e carga útil de 140 quilos.
Com 2,41 metros de comprimento, o
modelo oferece um espaço modular que
ocupa o lugar do banco do passageiro e
sua tampa serve de mesinha, que suporta até 40 quilos, e pode ser uma espécie
de escritório móvel para apoiar caderno
de encomendas ou um tablet.
“O My Ami Cargo é ideal para
entregas no último quilômetro, especialmente de pequenas encomendas”,
revela Laurence Hansen, diretora de
produto e estratégia da Citroën. “Ele
atende às necessidades das entregas
urbanas, que se multiplicaram com o
crescimento do e-commerce e do delivery de restaurantes.”
Se o My Ami Cargo é minúsculo,
por outro lado há os grandalhões a
serviço das empresas. Os veículos elétricos pesados não poderiam faltar nas
frotas. Lançado em 2020, o caminhão
JAC iEV1200T já faz parte do dia a dia
de corporações como PepsiCo Foods e
DHL. “Fomos uma das primeiras companhias do setor de alimentos e bebidas
a testar veículos elétricos, comprovando que queremos uma alternativa de
transporte sustentável”, diz Eduardo
Sacchi, diretor da PesiCo Brasil.

lga

PARCERIA CRIA E-VAN

Citroën My Ami
Cargo mede só
2,41 metros, tem
volume de 400
litros e carga
útil de 140 quilos.
É ideal para as
entregas do último
quilômetro e
atende às empresas
que fazem
entregas urbanas,
como delivery de
restaurantes

Um dos veículos
de entregas da
DHL no Brasil é
o JAC iEV 1200T.
Empresa já instalou
pontos especiais de
recarga em suas
instalações para
facilitar a operação

vu

o cenário em que as empresas
planejam se tornar neutras em
carbono com seus produtos e
operações globais e com as limitações
impostas aos deslocamentos urbanos, é
natural que elas adotem políticas mais
sustentáveis. Uma das práticas que estão crescendo nas grandes companhias
é a utilização de carros elétricos em suas
frotas para o trabalho diário.
Hoje, optar por um veículo elétrico revela que o discurso pela sustentabilidade
que ele representa é legítimo. “A procura pelo Chevrolet Bolt EV é maior entre
empresas”, revela Marcelo Tezoto, gerente sênior de vendas diretas da GM. “São
companhias do segmento de energia,
farmacêuticas e locadoras especializadas
em terceirização de frota. O baixo custo
por quilômetro rodado e de manutenção
são fatores que atraem os clientes.”
A DHL Supply Chain, líder mundial em logística, armazenagem e distribuição, é umas das companhias que
desejam atingir a meta global de zerar
a emissão de carbono até 2050. Por isso,
ela está utilizando carros elétricos para a
distribuição de produtos no Brasil.
Segundo Fabio Miquelin, diretor
sênior de transportes da DHL, entre as
tantas vantagens do carro elétrico, há
a redução da poluição sonora. “O uso
desse tipo de veículo traz diversos benefícios à sociedade e à distribuição de
cargas nos centros urbanos”, afirma.
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Por Mário Sérgio Venditti

Isso caracteriza um novo momento para
a mobilidade urbana?
Kamei: Acredito que sim, em função de alguns
fatores convergentes. A pandemia levou a uma
aceleração da digitalização e do e-commerce,
o que trouxe a adoção em massa de novos tipos de
consumo. Muita gente que tinha certa resistência em comprar
no universo digital foi impulsionada a usar esses serviços.
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Essa prática gerou aumento na demanda de entregas urbanas.
Por outro lado, as empresas já estavam pressionadas a
encontrar soluções para reduzir o rastro de carbono.
Nesse contexto, surgem os veículos elétricos
como alternativa atraente. Ainda não é uma
opção em larga escala, mas passará a ser
adotada gradualmente.
Qual é a utilidade dos carros elétricos
no dia a dia das empresas?
Kamei: A frota de veículos comerciais
elétricos pode substituir os carros com
motor a combustão, pois executa o mesmo
serviço logístico com menor impacto para o
meio ambiente e menor custo operacional. Em
razão de todas as tecnologias e inovações, eles
também são mais eficientes e ágeis na prestação de
serviços. A adoção do carro elétrico tende a otimizar a
operação, trazendo mais eficiência e redução de custos, fatores
importantíssimos nas entregas urbanas atuais.
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Veículos 100% elétricos podem trafegar de uma cidade a outra com ajuda de dois eletropostos
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“O grande questionamento para
tomada pode abastecer um carro
viabilizar a mobilidade sustentável
elétrico. E que não precisamos ficar
elétrica no Brasil é a falta de uma
esperando ao lado do carro durante
infraestrutura instalada. Isso me faz
a recarga, que, em geral, é feita à
lembrar um ditado mineiro: ei
noite, enquanto dormimos.
v
‘Primeiro, vem o trilho. o Abra
ã
Depois, o trem’. Na
CARRO
eletromobilidade,
URBANO IDEAL
essa lógica
Nas cidades, seu
vem de forma
hábitat natural,
diferente, entre
o elétrico
o uso urbano
sobressai,
e o rodoviário,
em todas as
e novamente
comparações,
disruptivo,
em relação
como quase
aos modelos
tudo relacionado a
a combustão.
veículos elétricos.
Atualmente, com
O carro elétrico atual
a instalação de vários
Rogério
ressurge, no século 21,
carregadores
em pontos
Markiewicz,
com enorme infraestrutura
estratégicos
das
cidades,
presidente
pronta e adaptada, pois
somada ao benefício de
da Abravei
o usuário, em sua grande
zero emissão de CO2 e
baixa poluição sonora, e
maioria, recarrega em
aliada à sua boa aceleração e ao
sua residência e, como aprendi na
torque imediato, trata-se do carro
prática, uma simples tomada de
urbano ideal.
três pinos em sua vaga de garagem
Voltando ao ditado mineiro,
resolve o grande problema de recarga
no uso rodoviário, precisamos
no meio urbano. Sim, a maioria das
urgentemente dos trilhos. Não
pessoas não sabe que uma mera

conseguimos comparar a recente
mobilidade elétrica com décadas
de infraestrutura de postos de
abastecimento. Os atuais veículos
elétricos, com sua autonomia
variando entre 150 e 450
quilômetros, não podem ficar reféns
de pequenos percursos, e sim
possibilitar viagens para não correr
o risco de serem desconsiderados
em uma compra ou servirem apenas
como segundo carro da família.
A infraestrutura de recarga
rodoviária que está sendo criada
no Brasil é baseada em programas
de pesquisa e desenvolvimento
de distribuidoras de energia e
montadoras de veículos. Em resumo,
liderada pela iniciativa privada.
Está claro que a mobilidade
elétrica não pode depender,
exclusivamente, de políticas
públicas, e não podemos esperar
eternamente por decisões do
governo. Ao mesmo tempo, não
podemos ficar parados enquanto
vários países já optaram por
eletrificar suas frotas. E mais: não
podemos ficar vendo nossas cidades
poluídas e doentes.

A Associação Brasileira dos
Proprietários de Veículos Elétricos
Inovadores (Abravei) tem como
objetivo criar centenas de pontos
de recarga de veículos elétricos de
maneira rápida e abrangente por meio
de duas iniciativas: ‘Tomadas para o
Futuro’ e ‘Eletrovias ChargeNow’.
CARREGADORES DOADOS PELA BMW
A primeira é um projeto baseado na
atuação voluntária dos associados
em selecionar estabelecimentos
parceiros para a instalação de
tomadas tipo Commando, que se
tornou o padrão, no Brasil, para
uso de carregadores de 7 kWh
portáteis de veículos elétricos. Os
estabelecimentos selecionados,
alinhados com a Abravei em
atitudes socioambientais positivas,
arcam com custos de instalação,
manutenção e despesas de
energia elétrica. A Abravei, em
parceria com a ABB, cede tomadas
tipo Commando, placas de
identificação, orientações técnicas,
mapeamento em aplicativos e
divulgação da instalação aos
associados e à sociedade.

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio.

Procurando um carro novo
para chamar de seu?
Tudo sobre o seu próximo zero
você encontra no Zerão.

t

Mais de 170 automóveis do mercado:
fichas técnicas, resenhas, fotos e
preços de modelos de todas as marcas.

REALIZAÇÃO:

jornaldocarro.estadao.com.br/
guia-de-compras/carros-0km

OFERTAS EXCLUSIVAS:

A segunda, Eletrovias ChargeNow,
uma iniciativa ousada, consiste em
instalar carregadores veiculares,
doados pela BMW do Brasil, em
rodovias previamente mapeadas, sem
infraestrutura e em corredores de
ligação entre grandes centros urbanos.
A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS
Com essas diretrizes, em abril, foi
inaugurada, na BR-050 Brasília–
Goiânia, a primeira eletrovia do
Centro-Oeste do Brasil, com 220
quilômetros de extensão. Os
dois eletropostos, instalados no
restaurante Jerivá, em Abadiânia
(GO), um em cada sentido da
rodovia, permitem a ligação entre as
duas capitais de modo 100% elétrico,
sem emissão de CO2.
Nós, da Abravei, acreditamos que
a sociedade civil organizada, em
parceria com empresas privadas,
pode vencer grandes desafios e
viabilizar a mobilidade elétrica de
maneira sustentável, mesmo em um
País carente de infraestrutura de
recarga, mas com uma população
ansiosa por novas tecnologias e
qualidade de vida.”
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Por que o imposto sobre bikes
ainda é tão elevado no Brasil?

Para ler e
compartilhar no
digital, acesse:

Carga tributária nacional é uma das mais altas em comparação a outros países do mundo
Foto: Getty Images

Por Summit Mobilidade

A

s bicicletas estão se tornando
veículos cada vez mais importantes para uma mobilidade urbana segura, saudável e ecológica em todo o mundo. Por isso,
em diversos países, a bike conta com
uma carga tributária reduzida. Entretanto, no Brasil, o inverso ocorre:
os impostos sobre esse modal tiveram aumento na última década.
Em setembro de 2011, o Imposto de Importação (II), que acompanhava o Mercosul e era de 20%,
subiu para 35%, com a justificativa
de que o aumento nas importações
reduziria a competitividade da indústria nacional. Entretanto, quase
dez anos depois da medida, o número de bicicletas produzidas no
País caiu de 4,65 milhões, em 2011,
para 3,8 milhões, em 2019.
A Associação Brasileira do Setor
de Bicicletas (Aliança Bike) afirma que a diferença entre a alíquota
aplicável no Brasil e nos demais países-membros do bloco resultou em
importações anuais de 4 milhões de
bicicletas pelo Paraguai, uma nação
que tem uma população de 7 milhões
de habitantes. Isso significa que “boa
parte das bikes importadas pelo Paraguai têm o Brasil como destino de
forma criminosa, por meio de desca-

minho”, segundo a associação.
Em média, os impostos representam 45,93% do preço final da bicicleta, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2019, realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto
isso, os automóveis pagam 44%, de
acordo com cálculos da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
A carga tributária das bikes tem a
seguinte composição, em média:
• Imposto de Importação (II): 31,5%*
• Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI): 10%
• PIS/Cofins: 10%
• Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS): 18%

Tributo nas alturas
O Brasil cobra a maior taxa de
importação de bicicletas entre os
grandes mercados, como China,
Índia, União Europeia e Estados
Unidos, e até de países com
mercados comparáveis ao brasileiro
em termos de desenvolvimento,
como México, Argentina e África do
Sul, conforme dados da Aliança Bike
Brasil
31,5%
Índia
20%
Argentina
20%

MAIOR QUE BEBIDAS ALCOÓLICAS

O tributo passou a ser de 31,5%. Até
então, o Brasil mantinha a maior tarifa do mundo, de 35%, o máximo permitido pela Organização Mundial de
Comércio (OMC). O tributo cobrado
sobre a importação de bicicletas para
o Brasil é superior também às tarifas
aplicadas em bebidas alcoólicas e derivados do tabaco, que estão em 20%.
Além de oferecerem taxa de importação menor para as bikes, outros
países, como França e Itália, adotam
políticas fiscais para incentivar o
ciclismo, reduzindo impostos e até

México

Impostos representam quase 46% do preço final da bicicleta

15%

oferecendo bônus à substituição de
veículos emissores de gases de efeito
estufa pelas bicicletas.
€ 500 PARA INCENTIVAR CICLISMO

O governo italiano, por exemplo, pagou € 500 para cidadãos dispostos a
adotar o ciclismo. A medida, válida
para moradores de cidades com mais
de 50 mil habitantes, está prevista no

decreto-lei, aprovado em 13 de maio
pelo Conselho de Ministros, para
incentivar a retomada econômica
do país, em meio à pandemia do
novo coronavírus, como estratégia
para reduzir aglomerações e o uso
do transporte público na mobilidade urbana das cidades.
Fontes: IBGE, Agência Brasil e Aliança Bike

* Em fevereiro de 2021, o Ministério da Economia chegou a retomar a taxa de 20% do Imposto de Importação de bicicletas. Entretanto, um
mês depois, a decisão foi revogada, após pressão dos empresários da Zona Franca de Manaus (AM)

União Europeia
14,5%
China
14,4%
Estados Unidos
8%
África do Sul
7,5%

EMBAIXADORA

Quando menos é mais no trânsito
A

combinação que mais mata
no trânsito é a embriaguez somada à alta velocidade e, até
hoje, em pleno 2021, aqui, no Brasil,
as conversas em rodas presenciais ou
salas de WhatsApp ainda são piadas
zombeteiras a respeito do pretenso
direito de beber e dirigir. Em outras
palavras, para o brasileiro, ainda é
‘chique’ transgredir as leis de trânsito
e dar um ‘olé!’ em blitz cada vez mais
raras e ineficientes.
Esse comportamento vem sendo
amplamente combatido em todo o
mundo e um dos marcos dessa batalha começa em 1997 na Suécia, com
o Visão Zero, método de gerenciar a
mobilidade, em que nenhuma morte
ou lesão no trânsito é aceitável. Mais
interessante é que o Visão Zero parte da premissa de que, se tem um ser
humano envolvido, sobretudo do
sexo masculino – principais vítimas
e causadores de mortes nas ruas e
estradas de todo o mundo –, sempre
haverá uma combinação de erros humanos e imprudência.
Essa premissa é fundamental
para os gestores separarem o termo culpa de reponsabilidade, e
não se trata de semântica.
No Visão Zero, todo o ambiente urbano é projetado de tal forma
que um motorista, ao manejar seu
veículo, é induzido a respeitar as
regras e, com isso, evitar mortes e
lesões no trânsito. Análogo ao que
acontece na aviação, a cada sinis-

tro, projetistas, gestores do trânsito,
engenheiros estudam as causas e
modificam as circunstâncias, podendo ser estas no viário como também nos próprios veículos, freios,
design, entre outros aspectos.
SISTEMA INTEGRADO

O Visão Zero é um método de gerenciar a mobilidade que trabalha o
sistema como um todo, desde o desenho das ruas até os veículos em si,
sempre tendo como base salvar vidas
e evitar lesões. Não se busca um único culpado, oriundo de um inevitável
erro ou mal comportamento humano; no Visão Zero, enxergam-se as
causas, que, em geral, recaem no desenho do sistema viário. Com isso, as
autoridades assumem para si as responsabilidades. Bem diferente de jogar a culpa na vítima que morreu no
asfalto, como fazemos por aqui.
Além de reprojetar o viário, incluindo as necessidades de todos os
atores no trânsito, pedestres, entre
eles crianças, idosos, pessoas com
deficiência física, ciclistas, motociclistas, motoristas e por aí vai – tendo
como prioridade a mobilidade ativa
–, o sistema Visão Zero possui como
principal ferramenta o ‘Acalmamento
de Tráfego’, que é a redução das velocidades máximas no ambiente urbano, com ganhos para todos.
Velocidades mais baixas, além de
ampliarem o ângulo de visão do motorista e, consequentemente, darem

a ele a chance de prever e evitar um
possível sinistro, de quebra, aumentam a fluidez de veículos. Em resumo,
reduzir a velocidade máxima abaixa
drasticamente as mortes e lesões no
trânsito e tem como efeito colateral o
aumento na velocidade média do sistema como um todo.
Durante o Maio Amarelo, aqui em
São Paulo, foram reduzidas as velocidades de 24 avenidas da cidade, o
que representa um imenso avanço
nessa batalha contra mortes evitáveis. Agora, cabe a nós, cidadãos,

respeitar e usufruir dos benefícios
para todos dessa medida.
Para finalizar, repare que eu não
usei o equivocado termo ‘acidente
de trânsito’ neste texto. Desde janeiro deste ano, a Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) passou
a chamar esses casos de ‘sinistros de
trânsito’, seguidos de sua correta denominação, como colisão, atropelamento e por aí vai. Nada mais acertado, uma vez que 90% dos sinistros
de trânsito são evitáveis, ou seja, não
foram mesmo acidentes.

CERCA DE 90%
DOS SINISTROS
DE TRÂNSITO SÃO
EVITÁVEIS, OU SEJA,
NÃO SÃO ACIDENTES
E NÃO DEVEM
SER NOMEADOS
DESSA FORMA.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Estadão.
Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio.
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Foto: Arquivo Pessoal

Renata Falzoni é vereadora em São Paulo. Cicloativista, arquiteta
e jornalista, adotou a bicicleta como transporte há mais de 40 anos

DICA JORNAL DO CARRO:
NOVO PEUGEOT 208
ACTIVE AT POR R$ 74.990

OFERTA SELECIONADA

ςαλορ προοχιοναλ α παρτιρ δε Ρ∃74.990,00 ◊ ϖιστα παρα Νοϖο 208 Αχτιϖε 1.6 ΑΤ 21/21 − Βρανχο Βανθυισε ου Πρετο Περλα Νερα ου →νανχιαδο πελο Βανχο ΠΣΑ χο Εντραδα δε Ρ∃44.994,00
◊ ϖιστα + 12 παρχελασ ενσαισ δε Ρ∃3.012,84. Χο ϖενχιεντο δα 1♠ παρχελα παρα 120 διασ. Ταξα δε ϕυροσ δε 0,69% α. ε 8,60% α.α. ςαλορ τοταλ α πραζο δε Ρ∃81.148,11. Ο Χυστο
Εφετιϖο Τοταλ (ΧΕΤ) 〈ξιο παρα οπεραο δε 2,01% α. ε 26,98% α.α., χο ΙΟΦ δε 1,50% α.α παρα Πεσσοα ϑυριδιχα ε 3,00% α.α παρα Πεσσοα Φσιχα. ΙΟΦ, Χαδαστρο ε δεσπεσα παρα
χονστιτυιο δα γαραντια εστο ινχλυσοσ νοσ χ〈λχυλοσ δασ πρεστα⌡εσ ε ΧΕΤ. Συϕειτο ◊ απροϖαο δε χρδιτο. Αλγυνσ ιτενσ ποδε σερ οπχιοναισ. Εστοθυε: 10 υνιδ. 3 ανοσ δε γαραντια νοσ
τεροσ δοσ ρεσπεχτιϖοσ ανυαισ. Πραζο δε εντρεγα 90 διασ. ∗∗ Χονσυλτε οσ πρεοσ δασ ρεϖισ⌡εσ∗∗. Προοο παρα ϖεχυλοσ φατυραδοσ δε 04/05/2021 α 01/06/2021 ου ενθυαντο δυραρε οσ
εστοθυεσ. Νο χυυλατιϖα παρα ουτρασ προο⌡εσ. Ατενο: Ο χρδιτο δεϖε σερ υσαδο δε φορα χονσχιεντε, πορταντο αντεσ δε χοντρατ〈−λο ϖερι→θυε σε εστ〈 αδεθυαδο ασ συασ νεχεσσιδαδεσ
→νανχειρασ. Βανχο ΠΣΑ: Ουϖιδορια 0800−7719090, ΣΑΧ Βανχο ΠΣΑ − 0800 7715575 ε Χεντραλ δε Ατενδιεντο αο δε→χιεντε αυδιτιϖο ου δε φαλα 0800 771 1772. ∗ςαλιδαδε δασ χονδι⌡εσ
χοερχιαισ ου ενθυαντο δυραρε οσ εστοθυεσ. ∗∗Α ΜΟΝΤΑΟΡΑ/ΧΟΝΧΕΣΣΙΟΝℑΡΙΑ σερ〈 α νιχα ρεσπονσ〈ϖελ πορ σευσ βενσ ε/ου σερϖιοσ, βε χοο πελο χυπριεντο δασ νορασ
λεγαισ ου ινφραλεγαισ οριυνδασ δε θυαλθυερ ⌠ργο δα Αδινιστραο Πβλιχα, διρετα ου ινδιρετα, ρεσπονδενδο περαντε χονσυιδορεσ, ⌠ργοσ πβλιχοσ ε τερχειροσ πελο χοντεδο δοσ αννχιοσ
δασ οφερτασ ινσεριδοσ πελο ΕΣΤΑ℘Ο νο πορταλ 0κ.ϕορναλδοχαρρο.χο.βρ, ινχλυσιϖε, ασ νο σε λιιτανδο α, ο χυπριεντο δα λεγισλαο περτινεντε, χοο, δεντρε ουτρασ, ο Χ⌠διγο δε
εφεσα δο Χονσυιδορ, Νορασ Παδρο δα Ατιϖιδαδε Πυβλιχιτ〈ρια ΧΕΝΠ ε αο Χ⌠διγο δε Αυτο Ρεγυλαενταο Πυβλιχιτ〈ρια δο ΧΟΝΑΡ, χοπροετενδο−σε α ινδενιζαρ ε δεφενδερ ο
ΕΣΤΑ℘Ο ε θυαλθυερ αο, ρεχλααο ου προχεδιεντο προποστο ε φαχε δεστε, συπορτανδο ιντεγραλεντε εϖεντυαισ νυσ ε δεσπεσασ δεχορρεντεσ δοσ δανοσ ε πρεϕυζοσ α θυε δερ
χαυσα, τενδο ο ΕΣΤΑ℘Ο διρειτο δε ρεγρεσσο ε δε ρεσσαρχιεντο ε φαχε δα ΜΟΝΤΑΟΡΑ/ΧΟΝΧΕΣΣΙΟΝℑΡΙΑ πορ εϖεντυαισ ϖαλορεσ παγοσ α εστε ττυλο. Σοβρε ασ ιαγενσ: εραεντε
ιλυστρατιϖασ Σοβρε ασ οφερτασ: δε αχορδο χο α δισπονιβιλιδαδε δο εστοθυε Σοβρε ασ χονδι⌡εσ χοερχιαισ: ποδερο σερ αλτεραδασ α θυαλθυερ οεντο σε πρϖιο αϖισο.
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serão oo
carioca
Cacá
Bueno,
pentacampeão
carioca Cacá Bueno, pentacampeão
da
da categoria,
categoria, ee oo pernambucano
pernambucano Beto
Beto
Monteiro,
Monteiro, tetracampeão
tetracampeão de
de Truck,
Truck, que
que
faz
faz sua
sua primeira
primeira temporada
temporada completa
completa
na
naStock
StockCar
CarPro
ProSeries.
Series.
De
Dequebra,
quebra,aaequipe
equipecorrerá
correráem
em casa
casa
em
em quatro
quatro dos
dos 12
12 eventos
eventos da
da categoria
categoria
em
em 2021,
2021, nos
nos quais
quais não
não precisará
precisará se
se
deslocar.
deslocar.Basta
Bastaabrir
abriraajanela
janela da
da casa
casa da
da
fazenda,
fazenda, ou
ou melhor,
melhor, oo portão
portão da
da equiequi-

Estematerial
materialééproduzido
produzidopelo
peloEstadão
EstadãoBlue
BlueStudio.
Studio.
Este

pe,
pe, ee levar
levar os
os carros
carros aos
aos boxes.
boxes. “Apesar
“Apesar
de
estarmos
dentro
um
autódromo,
de estarmos dentro um autódromo, oo
regulamento
regulamento da
da categoria
categoria proíbe
proíbe treitreinos;
nos; portanto,
portanto, não
não teremos
teremos vantagem,
vantagem,
mas,
mas, que
que dá
dá um
um ar
ar de
de se
se correr
correr em
em
casa,
casa, dá”,
dá”, completou
completou Cacá
Cacá Bueno.
Bueno.
A
A Crown
Crown Racing
Racing acumula
acumula quatro
quatro títítulos
tulosna
naStock
StockCar,
Car, sendo
sendo dois
dois de
de equipes
equipes
eedois
doisde
depilotos.
pilotos. A
A equipe
equipe ainda
ainda foi
foi camcampeã
do
Jaguar
I-Pace
eTrophy,
o
primeiro
peã do Jaguar I-Pace eTrophy, o primeiro
campeonato
campeonato mundial
mundial de
de carros
carros de
de turisturismo
mo elétricos,
elétricos, disputado
disputado em
em 2019,
2019, com
com
Sergio
Sergio Jimenez
Jimenez também
também conquistando
conquistando oo
título
título de
de pilotos
pilotos ee Cacá
Cacá Bueno
Bueno oo vice.
vice.
Isso
Isso sim
sim éé interpretar,
interpretar, literalmente,
literalmente, as
as
recomendações
recomendaçõesde
dese
setrabalhar
trabalhar em
em homehome-office
-oﬃce quando
quando possível.
possível. Melhor
Melhor ainda,
ainda, na
na
companhia
companhia de
de lobos-guará,
lobos-guará, pássaros,
pássaros, 15
15
lagos,
lagos,além
alémde
deuma
umafonte de água mineral.

A
A Crown
Crown Racing
Racing éé aa
primeira
primeira escuderia
escuderia
de
de Stock
Stock Car
Car
instalada
instalada dentro
dentro
de
de um
um autódromo
autódromo
no
no Brasil
Brasil

