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RESUMO
A Campanha VIVA, desenvolvida pela EMDEC, a partir de um convênio com o DETRAN, foi
criada para promover o respeito e o uso da faixa de pedestres em Campinas. Um desafio
que visa mudar o comportamento das pessoas e promover uma comunicação efetiva com a
sociedade.
PALAVRAS-CHAVES
Comunicação com a sociedade; pedestres; respeito a faixa
INTRODUÇÃO
Uma comunicação efetiva com a sociedade e a promoção de ações que moldam o
comportamento das pessoas tem se mostrado um dos grandes desafios da gestão pública
contemporânea.
Engajada na “Década de Ações de Segurança do Trânsito” instituída pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em 2011, adotada pelo Brasil, a cidade de Campinas vem realizando
diversos esforços para alcançar seu objetivo de, até 2020, reduzir pela metade o número de
vítimas fatais nos acidentes de trânsito ocorridos nas vias urbanas do município. O papel
principal nessas ações fica a cargo da EMDEC, que busca parcerias para executar ações de
fiscalização, engenharia e educação. A “Década” criou um contexto favorável à mobilização
espontânea de muitos estados e municípios, e se tornou a maior referência no país em
matéria de combate aos acidentes de trânsito.
O Governo do Estado, objetivando a redução de óbitos e feridos em decorrência de
acidentes de trânsito em todo o Estado de São Paulo, instituiu em 2015, “Programa
Movimento Paulista de Segurança no Trânsito – MPST, que em 2019 foi relançado com o
nome Respeito à vida – São Paulo dirigindo com responsabilidade”, em parceria com o
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SP (http://www.infosiga.sp.gov.br/), firmando
convênio com os municípios. Em Campinas isso ocorreu em 2017, sendo parte do recurso
destinado ao desenvolvimento da campanha institucional VIVA e outra parte às ações de
engenharia.
O número crescente de atropelamentos nos grandes centros urbanos, tornando os
pedestres, atores mais vulneráveis no trânsito, em uma das principais vítimas de acidentes
fatais nos dias atuais, foi um dos motivos para que escolhêssemos a Campanha Viva para a
destinação do recurso que foi separado para as ações de educação.
Sendo assim, a campanha focou em iniciativas para chamar a atenção dos diversos atores e
engajar a cidade de Campinas em um compromisso para a mudança de comportamento de
pedestres e motoristas, tornando a faixa um espaço mais seguro e de preservação da vida.
Os efeitos dessa campanha já se fizeram sentir ainda no ano de 2018 através de uma
significativa redução no número de acidentes, demonstrando que ações em conjunto entre
diversos atores são um excelente caminho na busca por uma cidade mais segura.

DIAGNÓSTICO
Campinas é o segundo centro econômico, industrial, científico e tecnológico do Estado de
São Paulo, ficando atrás apenas da capital e é polo de uma região metropolitana, formada
por 20 cidades.
Com uma população de mais de um milhão e cem mil habitantes (Fonte: IBGE), frota de
quase um milhão de veículos registrados (Fonte: Detran/SP), o índice de motorização no
município é elevado: estabelece 78 veículos para cada 100 habitantes.
Na relação da taxa média de crescimento da frota em relação a população é de 4 vezes
maior, conforme demonstrado na apresentação realizada pela Emdec, a partir do caderno e
acidentalidade 2017 (http://www.emdec.com.br/eficiente/repositorio/EMDEC_documentos/17606.pdf ).

Apesar dessa alta taxa de motorização, Campinas vem conseguindo reduzir a
acidentalidade no trânsito. No período de 2003 a 2017, houve uma redução de 3,4% no
número total de vítimas fatais decorrentes de acidentes de trânsito na malha urbana do
município. A variação percentual neste período, por tipo de vítima, foi de decréscimo de
20,5% no caso dos pedestres, aumento de 57,7% para os ocupantes de motocicletas e
queda de 41,7% para os ocupantes dos demais veículos.
Já entre 2016 e 2017, os
dados
apontam,
respectivamente,
acréscimo de 16,2% (total),
aumento
de
29,2%
(pedestres) e acréscimo de
13,9%
(ocupantes
de
motocicletas), enquanto as
vítimas ocupantes dos
demais
veículos
se
mantiveram. A quantidade
total de vítimas fatais
registradas em 2017 foi de
86 vítimas, sendo que 31
(36,0%) eram pedestres,
41
(47,7%)
eram
ocupantes de motocicletas e 14 (16,3%) eram ocupantes dos demais veículos, conforme
gráfico abaixo:

Perfil das vítimas fatais:
Das pessoas vitimadas no trânsito
de Campinas em 2017, mais de
45% (39) tinham entre 18 e 35
anos. A quantidade de vítimas do
tipo
ocupantes
de
veículos
também é expressiva nesta faixa
etária (60%), ou seja, os jovens
são as principais vítimas na
cidade.
Com
relação
aos
pedestres, as vítimas fatais
aumentam nas faixas etárias de 42
a 47 anos, 54 a 59 anos, 60 a 65
anos e entre maiores de 78 anos.
Do total dos ocupantes de veículos envolvidos em acidentes fatais, 82% eram do sexo
masculino e 18% do sexo feminino. Quanto aos pedestres, os do sexo masculino
participaram com percentual de 74%, e os do sexo feminino com percentual de 26%.
No ano de 2017, houve 86 vítimas fatais em acidentes na malha urbana de Campinas.
Destas vítimas fatais, o IML fez análise no sangue para verificar a dosagem alcoólica em 42,
correspondendo a 49% do total.

Das vítimas fatais nas quais
foi verificada a dosagem
alcoólica,
4
eram
passageiros (2 de moto e 2
dos
demais
veículos).
Assim, os dados sobre
alcoolemia que passamos a
apresentar são referentes
aos condutores e pedestres
(38)
envolvidos
em
acidentes
de
trânsito,
considerando
que
os
passageiros
não
têm
influência na condução dos
veículos.
Com relação à amostra, 60,5% (23) apresentaram dosagem alcoólica negativa, e em 39,5%
(15) notou-se dosagem alcoólica proibitiva (crime e infração de trânsito gravíssima para os
condutores).
Avaliando os números apresentados, destacamos alguns pontos principais:
 Houve aumento de 16,2%, destacando-se pedestres e motociclistas;
 Elevado número de atropelamentos fatais por ônibus do sistema de transporte
público coletivo, 27,0% do total de veículos envolvidos. O tipo ônibus representa
apenas 0,6% da frota licenciada no município;
 Das vítimas de atropelamentos, 52% tinham idade acima dos 54 anos;

O caderno de acidentalidade, indica também importantes levantamentos realizados pelo
Comitê de Análise dos Acidentes de Trânsito, um colegiado composto por profissionais da
Emdec, Secretaria de
Saúde, SAMU, Corpo
de Bombeiros, Instituto
Médico Legal, entre
outros, que estudam e
indicam as principais
ocorrências
ou
condutas que foram
preponderantes, dentro
do conjunto de fatores
que
envolvem
acidentes de trânsito,
dentre
os
quais
fazemos um recorte
para
as
vítimas
pedestres:
Considerando os dados
apresentados,
verificamos que mortes no trânsito tiveram aumento significativo, de 16,2%, fato
acompanhado pelo também significativo aumento no total de infrações gravíssimas (35,0%)
emitidas pela Emdec, denotando um comportamento mais agressivo de alguns condutores.
Reforça ainda mais essa análise o aumento na quantidade de mortes no local do acidente,
que subiu de 30 (40,5% das vítimas) para 43 (50,0% das vítimas).
O aumento do número de pedestres envolvidos em acidentes fatais em 2017 foi motivado
principalmente por atitudes de imprudência dos próprios pedestres, em especial o
desrespeito à faixa de pedestres, desatenção e pressa na travessia e uso de álcool, que
juntos totalizaram 76% dos fatores de risco que contribuíram para as mortes analisadas,
conforme gráfico.
Corroborando
com
essas conclusões, nos
relatos
colhidos
através dos boletins
de
ocorrência
da
Polícia Militar, 48%
dos óbitos envolveu
algum desrespeito à
faixa de pedestres, a
maioria por parte dos
próprios pedestres:
Levantamentos
realizados junto à
Central
de
Monitoramento
de
Operações da EMDEC
e
relatórios
dos
Agentes da Mobilidade
Urbana indicam que
do
total
de
atropelamentos
registrados (128), 45%

aconteceram com pedestres que atravessaram a via fora da faixa de pedestres; outros 39%
ocorreram na faixa de pedestres, aqui se destacando o elevado número de pedestres que
desrespeitaram o semáforo.
PROPOSIÇÕES
A missão da Emdec é garantir a Mobilidade Urbana sustentável, através do planejamento,
gerenciamento, educação, operação e fiscalização do sistema de trânsito e transporte do
município de Campinas, bem como promover uma circulação mais acessível, segura e
saudável para a cidade. Sua visão é ser referência nacional pela excelência na gestão da
Mobilidade Urbana e reconhecida pela sociedade como uma empresa que educa, orienta e
desenvolve a consciência pelo respeito à vida e segurança no trânsito.
Em busca de cumprir sua missão e efetivar sua visão, além de contemplar os princípios da
Lei 12.587 de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, considerando o princípio de acessibilidade universal, equidade, gestão
democrática, controle social e segurança no deslocamento das pessoas, a Emdec investe
em ações de engenharia, fiscalização e educação.
Segundo o Artigo 29, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “Respeitadas as normas
de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de
maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos
não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”. E são diretrizes da Emdec
priorizar os modos de transporte não motorizados, o transporte público coletivo e a
mobilidade ativa.
Como já indicado no item Diagnóstico deste trabalho, os dados de acidentalidade do
município indicam que o alto índice de atropelamentos e os acidentes com motociclistas são
as principais causas das mortes no trânsito da cidade. Os segmentos mais vulneráveis no
trânsito são pedestres e motociclistas.
Dentro do contexto relacionado à questão global da “Década de Ações de Segurança do
Trânsito”, que tem como objetivo proporcionar mobilidade segura para todos os usuários em
todo o mundo, foi desenvolvido o “Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança
Viária” para a Década 2011-2020, tendo ações fundamentadas em objetivos estratégicos
articulados em torno de seis pilares: sistema de gestão (sistema nacional eficiente),
fiscalização (eficaz e eficiente), educação (ações que promovam respeito às regras de
trânsito e incentivo a um comportamento mais seguro, ético e solidário no trânsito), saúde
(voltada para a mobilidade urbana e capacitação de agentes de saúde), segurança viária
(infraestrutura física e de sinalização que proporcione a segurança de todos os usuários da
via) e segurança veicular (controle sobre a frota de veículos automotores, na fabricação e no
uso).
Vale destacar para esta campanha o pilar relacionado à educação que tem o enfoque
direcionado ao comportamento dos usuários da via:
“As atividades incluem a observância permanente às leis e a padrões
de segurança viária, simultaneamente à conscientização e educação
para o trânsito, para o aumento do uso do cinto de segurança e
capacete, para reduzir a prática de conduzir o veículo sob o efeito de
álcool, o excesso de velocidade e outros fatores de riscos. Este pilar
instiga o desenvolvimento de atividades para redução de acidentes
de trânsito relacionados ao ambiente laboral e a promoção do
estabelecimento de programas de classificação para a habilitação de
novos condutores.” (Década de Ações de Segurança do Trânsito,

2011-2020 - Conjunto de ferramentas para organizadores de evento
de lançamento).
Ainda, cabe ressaltar que estudos da área de trânsito e saúde pública, confirmam que
muitos fatores de risco no trânsito, estão relacionados ao comportamento dos usuários:
“O contexto contemporâneo apresentado pelos dados brasileiros, por
fim, decorre de um trânsito onde a condução sob o efeito de álcool, a
velocidade, a negligência ao uso de capacetes e de mecanismo de
contenção, bem como deficiências infraestruturais, são apontadas
como os principais fatores de risco de acidentes” (Rede Interagencial
de Informações para a Saúde – Indicadores e Dados Básicos para a
Saúde 2009 p.24).
Diante do quadro apontado, o uso da palavra “acidente” para explicar esses fenômenos
relacionados ao trânsito torna-se contraditório, uma vez que é, em sua maior parte, evitável
e passível de prevenção.
Sendo assim, para diminuir os índices é necessário um trabalho de conscientização,
orientação e educação no sentido de criar uma cultura de segurança e identificação de
riscos. O processo educativo deve ser fundamentado na fragilidade do corpo, tratando do
trauma como evento previsível e passível de prevenção que, uma vez ocorrido, acarreta em
sequelas para a vítima de trânsito, sendo muitas delas irreversíveis e, a mais grave, óbito.
A campanha se pauta na priorização e proteção do pedestre como o principal agente
da circulação e como o único papel que é desempenhado por todos na mobilidade
urbana.
O principal conceito da campanha é de orientar e educar os dois principais públicos alvos:
pedestres e condutores.
Os conceitos de segurança e as orientações para mudança do comportamento em relação
ao respeito à faixa de pedestres orientam as condutas tanto de quem circula a pé, como de
quem conduz os veículos motorizados e não motorizados (bicicletas, motos, carros,
caminhões, ônibus).
No Brasil, é forte a “cultura do automóvel”, e, os pedestres ainda sentem dificuldades em
compartilhar o espaço urbano com motoristas, já que eles muitas vezes têm
comportamentos individualistas e agressivos.
Por outro lado, quem anda a pé também tem responsabilidades e é diretamente responsável
pela qualidade e redução de acidentes de trânsito. Todos os “atores” do trânsito têm seus
direitos e deveres no trânsito. Estando sujeitos às penalidades legais.
Os pedestres que não respeitam as leis do Código de Trânsito Brasileiro estão sujeitos à
aplicação de penalidades, assim como os motoristas. A lei para pedestres, no entanto, não é
aplicada em muitas cidades por falta de determinação do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), órgão que elabora e fiscaliza as leis do trânsito brasileiro. Mas não é por isso que
os pedestres devem deixar de exercer seus deveres, já que práticas irresponsáveis ou
imprudentes podem causar prejuízos a todos e sérios riscos a sua própria segurança.
A Campanha VIVA vem para conscientizar a todos sobre a importância do respeito à faixa,
principalmente as não semaforizadas, onde pedestres e condutores devem exercitar a
cidadania e o respeito, tendo comportamentos seguros e solidários, preservando sua
integridade física e também prevenindo os eventos que podem machucar ou levar ao óbito a
si mesmos ou a outras pessoas com qual compartilham os espaços.

A 1ª fase da Campanha VIVA, realizada no período de junho a dezembro de 2018, contou
com a pintura de algumas faixas de travessia com a palavra “VIVA”, em locais de grande
visibilidade e fluxo de pedestres e veículos:
Uma
grande
campanha
de
mídia,
especialmente nas redes sociais, foi
veiculada, com peças que chamavam a
atenção das pessoas para o significado da
palavra VIVA:
1. Expressão de felicitação, alegria,
aprovação, desejo de que tenha longa
vida e sucesso aquele ou aquilo a que
se dirige.
2. Interjeição. Expressa intensa alegria,
exultação, júbilo.
Ou seja, VIVA a faixa de pedestres, VIVA o pedestre, VIVA a segurança no trânsito!
Os recursos destinados pelo convênio com o Detran, foram destinados a concepção,
produção e veiculação das seguintes peças:
 Spot de 30" para veiculação nas rádios da cidade
 30 totens de rua verticais
 200.000 Flyers
 50 busdoor
 Faixa musical para gravação de vídeo case e ações educativas

Totens de rua
Além dessas peças, o recurso foi investido em mídias para as redes sociais (Instagran,
Facebook e Twitter) @EmdecSetransp:
 Vídeo manifesto da Campanha para redes sociais;
https://www.facebook.com/EMDECsetransp/videos/252983448830465/
 Vídeo da experiência emocional na faixa de pedestres (faixa musical);
https://www.facebook.com/EMDECsetransp/videos/2509816309040169/
 Banners eletrônicos;
 Impulsionamento de posts;
 Gestão de canais, monitoramento e relacionamento das redes sociais;
 Desenvolvimento de posts e cards;
https://www.facebook.com/pg/EMDECsetransp/posts/?ref=page_internal
 Veiculação de mood vídeos e carrosséis;

As ações educativas foram
essenciais para o sucesso da
Campanha Viva, que permeou
todas as ações que a Emdec
realiza rotineiramente na área
de educação, com programas
permanentes
em
escolas,
empresas,
e
segmentos
específicos como motociclistas,
ciclistas,
pedestres
e
condutores,
inclusive
os
profissionais.
O mote VIVA, foi utilizado em
todas as ações educativas,
campanhas
e
eventos
realizados, sendo adequado às
diversas situações e períodos
como Campanha de Volta às aulas, Movimento Maio Amarelo e Semana Municipal do
Trânsito.
Precisamos destacar também que a intersetorialidade e as parcerias foram muito
importantes, qualificando e reforçando as ações em prol da segurança no trânsito. Em
Campinas, essa prática é intensa e garante qualidade nas atividades e resultados.
RESULTADOS
Apesar do pouco tempo de campanha, já podemos observar alguns resultados,
principalmente no que diz respeito a redução da acidentalidade e identificação da imagem
da Emdec com a Campanha VIVA, o que reflete em uma imagem mais positiva da empresa,
a busca de seu principal objetivo: o de salvar vidas.

Fonte: Caderno acidentalidade EMDEC 2018 http://www.emdec.com.br/eficiente/repositorio/EMDEC_documentos/20500.pdf

No período de 2003 a 2018, houve uma redução de 27,0% no número total de vítimas fatais
decorrentes de acidentes de trânsito na malha urbana do município. A variação percentual

neste período, por tipo de vítima, foi de decréscimo de 61,5% no caso dos pedestres,
aumento de 11,5% para os ocupantes de motocicletas e decréscimo de 12,5% para os
ocupantes dos demais veículos.
Já entre 2017 e 2018, os dados apontam, respectivamente, decréscimo de 24,4% (total),
diminuição de 51,6% (pedestres) e redução de 29,3% (ocupantes de motocicletas),
enquanto as vítimas ocupantes dos demais veículos aumentaram em 50,0%.
A quantidade total de vítimas fatais registradas em 2018 foi de 65 vítimas, sendo que 15
(23,1%) eram pedestres, 29 (44,6%) eram ocupantes de motocicletas e 21 (32,3%) eram
ocupantes dos demais veículos.
Em relação a meta definida pela Organização das Nações Unidas (ONU), que estabeleceu a
Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020, visando a diminuição dos
acidentes fatais de trânsito em pelo menos 50%, Campinas, na malha urbana, no período de
2010 a 2018, apontada a diminuição foi de 38% (39 vítimas).
CONCLUSÕES
Mesmo com essa redução, sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente, visando
diminuir, e, ousadamente buscar zerar as mortes no trânsito, porém, o caderno de
acidentalidade de 2018, nos indica que o número de vítimas fatais na malha urbana do
município apresentou-se como o menor já registrado desde o início da nossa série histórica
em 1995. Observamos quedas acentuadas em vítimas pedestres e motociclistas.
Observamos dois fatores principais que contribuíram para os acidentes: velocidade
excessiva e consumo de álcool.
Engenharia, fiscalização e educação, devem trabalhar juntos em direção a nossa missão:
salvar vidas.
A Campanha VIVA, apenas começou e estamos muito satisfeitos com esses resultados,
porém, é um caminho que deve ser trilhado.
A segunda fase da Campanha já está sendo preparada e terá início em setembro de 2019,
por ocasião da Semana Nacional de Trânsito, a fim de ampliar o público atingido, e, efetivar
as ações principalmente nas faixas, com orientações a pedestres e condutores. Mudar
comportamentos tão arraigados não é uma tarefa fácil, mas, com determinação, reunião de
parceiros e pessoas que tem o mesmo objetivo, a Campanha Viva será mais um
instrumento para buscar nossa principal missão: salvar vidas.
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