Alerta
Celulares são a principal distração dos motoristas
Recursos multimídia, que hoje vêm de fábrica na maioria dos
veículos, também são responsáveis pelo desvio de atenção
Um estudo feito em São Paulo e no Rio de Janeiro pela empresa
Alternativa Pesquisa de Mercado revelou que a principal distração
dos motoristas nas estradas brasileiras é o celular. Com recursos
cada vez mais modernos, com acesso à internet e inúmeros
aplicativos de mensagem e de jogos, muitos condutores usam os
aparelhos mesmo quando estão dirigindo, estando ou não em vias
com congestionamento.
Os pesquisadores ouviram 1.020 pessoas das duas capitais a
pedido da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
(Sbot). Entre os motoristas que enfrentaram alguma situação de
risco enquanto dirigiam, 23% estavam falando ao celular ou se
distraíram ao tentarem atender o aparelho. Esse comportamento é
mais comum em pessoas entre 18 e 30 anos de idade. Já 41% dos
entrevistados reconheceram que usam o celular e dirigem ao
mesmo tempo.
Os dados da Polícia Rodoviária Federal também são preocupantes:
46,34% dos acidentes ocorridos nas rodovias brasileiras foram
causados por falta de atenção, o que inclui uso de rádio, GPS (sigla
em inglês de Global Positioning System - sistema de
posicionamento global) e telas multimídia, muito comuns hoje na
maioria dos veículos, que já saem de fábrica com itens que antes
eram considerados acessórios e apenas uma minoria tinha acesso
a eles. "Esses recursos são muito bons e facilitam a vida das
pessoas, principalmente o GPS, que torna os caminhos mais
rápidos e ajuda os condutores a não se perderem, mas é preciso
usar com consciência e responsabilidade, porque alguns segundos
de distração ao volante podem significar um acidente, que pode ser
leve, mas, infelizmente, na maioria das vezes, eles são graves e
causam até mortes", avalia Karine Dinamarke, que trabalha no
Departamento de Sinistro da Marbor Locadora de Veículos.
Além de casos de sinistro, o uso de celular também gera multas aos
condutores. "O número de casos de autuações que chegam para
nós por causa do uso do celular ao volante é grande, só perde para
o excesso de velocidade e por falta de cinto de segurança", revela
Mariana Pillar, assistente-administrativa de Multas da Marbor
Locadora, que entrega aos clientes uma cartilha com todas as leis

de trânsito. A penalidade para quem usa o celular enquanto dirige é
multa de R$ 85,13 e quatro pontos na Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).
Os números registrados na empresa correspondem à realidade de
todo o Brasil. Segundo dados do Registro Nacional de Infrações de
Trânsito (Renaif), coordenado pelo Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), o uso de celular ao dirigir é a quarta infração
mais cometida pelos condutores brasileiros, atrás apenas de
excesso de velocidade, ultrapassagem pela contramão e falta do
uso de cinto de segurança.

