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Mortes e incapacidade física, permanente ou temporária, continuam 
sendo um problema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), as maiores taxas de fatalidade no trânsito são registra-
das nos países de baixo e médio desenvolvimento.

Atualmente, no mundo, ainda de acordo com a OMS, cerca de 1,3 
milhões de pessoas perdem a vida todos os anos, e até 50 milhões sobre-
vivem feridas. Sem intervenções efi cazes, tal cenário tende a se agravar 
de forma substancial nos próximos anos. Trata-se de uma guerra camu-
fl ada, sem fronteiras, mas de sérias conseqüências.

O 19º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito1, realizado em 
Brasília em outubro de 2013, destacou alguns dados extremamente ilus-
trativos da realidade quanto ao risco viário no país, e serão apresentados 
com mais detalhes ao longo do texto. 

Nas quatro últimas décadas do século passado, o Departamento Na-
cional de Trânsito (DENATRAN) registrou um aumento de 15 vezes no 
número de feridos e seis vezes no de mortos, devido aos acidentes de 
trânsito. A correlação perversa entre crescimento econômico e acidentes 
de trânsito é muito clara.

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e 
a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), a questão se apre-
senta, também, em termos relativos – isto é, levando-se em conta a alta 
incidência de acidentes por pessoa ou por veículo em circulação. 
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INTRODUÇÃO

1 “O panorama do Brasil anterior à Década de Ação pela Segurança Viária 2011-2020”, 19º Congresso Brasileiro de Transpor-
te e Trânsito, Brasília, DF, outubro de 2013).
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Entre 1996 e 2010, no país, mais de meio milhão de mortes por aci-
dentes de trânsito foram registradas. No período 2000-2010, a taxa de 
óbito por acidentes de trânsito aumentou em cerca de ¼. Especifi camen-
te em 2010, observaram-se, no Brasil, quase 43 mil mortes em acidentes 
de transportes terrestres, sendo que, destas, 82% foram de homens. No 
caso de crianças (até 14 anos), a grande incidência ocorreu com pedestres 
(DATASUS/ SIM – Sistema de Informações de Mortalidade, 2012). É, sem 
dúvida, um quadro preocupante.

A Assembléia Geral da ONU elegeu o período 2011-2020 como a 
Década de Ações pela Segurança Viária, procurando mobilizar diversos 
países e salvar milhões de vítimas potenciais, através de ações de melho-
rias na segurança viária, na segurança de veículos, no comportamento 
dos usuários das vias e, ainda, no padrão de atendimento dos serviços de 
emergência. O Brasil aderiu a esse “pacto pela vida”. Em 2010, foi elabo-
rado documento, nessa direção, envolvendo a ANTP, o CEDAT (Conselho 
Estadual para Diminuição dos Acidentes de Trânsito e Transportes) e o IE 
(Instituto de Engenharia). Seu escopo foge aos objetivos centrais deste 
projeto – embora, eventualmente, na continuidade de nossos estudos 
nesta área, seja matéria de evidente interesse e, mesmo, conveniência de 
análise contextual.

Em termos de experiência internacional, há países (em geral, desen-
volvidos, é verdade) que têm obtido êxitos expressivos no combate às 
mortes no trânsito. Na Alemanha, nos últimos 40 anos, as fatalidades 
em acidentes desse tipo foram reduzidas em cerca de 80%. Na Austrá-
lia, em duas décadas, a mortalidade em acidentes viários terrestres dimi-
nuiu 40%. Na China, onde os acidentes de trânsito haviam se tornado 
a principal causa de morte entre os cidadãos de até 45 anos de idade, 
foram necessários somente dez anos para reverter tal situação. Assim, 
entre 2002 e 2011, as mortes por colisões, quedas de moto ou bicicleta 
e atropelamentos diminuíram 43%. 

O mosaico de acertos nessa área da gestão pública é o mais variado 
possível. A Austrália se destaca na educação dos motoristas. Já na França, a 
ênfase foi no rigor para com os crimes de trânsito – que representam 40% 
das condenações judiciais. Sempre é bom lembrar que, no Brasil, análises 
recentes permitem a conclusão de que mais de 95% dos desastres viários 
resultam de uma combinação de irresponsabilidade e imperícia.

Um estudo da Organização Mundial da Saúde - OMS2  de 2009 apre-
sentou inúmeras conclusões, das quais destacamos algumas: 

2 “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial”, OMS, Washington, 2009. A pesquisa englobou dados de 178 
países, e foi realizada em 2008, com dados até 2007.
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• No mundo, os acidentes de trânsito representam a 3ª causa de 
mortes na faixa de 30 a 44 anos de idade, a 2ª, entre 5 e 14 anos, 
e a 1ª, na faixa de 15 a 29 anos;

• Os custos anuais dos acidentes de trânsito já foram estimados em 
1% a 3% do PIB, nesses diversos países, ou ainda, em um custo 
global, nos países estudados, de US$ 518 bilhões/ano;

• Em países em desenvolvimento, as lesões no trânsito podem re-
presentar metade da ocupação dos centros cirúrgicos e entre 
30% e 86% das hospitalizações (com uma média de 20 dias de 
internação);

• Países de baixa e média renda possuem as mais altas taxas de 
mortalidade no trânsito (entre 21,5 e 19,5 por 100 mil habitantes, 
como é o caso brasileiro), respondendo por 90% de todas essas 
mortes no mundo, apesar de deterem um pouco menos da meta-
de da frota de veículos registrada;

• Se nada for feito, as mortes no trânsito chegarão a 1,9 milhões em 
2020, saltando da atual 9ª para a 5ª causa de mortes no planeta, 
até 2030. Essa projeção está diretamente relacionada ao aumento 
dos índices de motorização dos países pobres e emergentes, sem 
equivalente investimento na segurança viária; e O Brasil aparece 
em 5º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, 
precedido pela Índia, China, EUA e Rússia. Seguem-se, na ordem 
decrescente do problema, Irã, México, Indonésia, África do Sul e 
Egito. Em conjunto, tais nações são responsáveis por 62% das 
mortes por acidentes no trânsito no planeta.

• O Brasil aparece em 5º lugar entre os países recordistas em mortes 
no trânsito, precedido pela Índia, China, EUA e Rússia. Seguem-
se, na ordem decrescente do problema, Irã, México, Indonésia, 
África do Sul e Egito. Em conjunto, tais nações são responsáveis 
por 62% das mortes por acidentes no trânsito no planeta.

A United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC) constitui-se 
num mecanismo consultivo informal cujas entidades-membros têm como 
objetivo congregar esforços para que se façam progressos signifi cativos 
em direção a uma maior segurança no transporte terrestre. A UNRSC 
fez realizar, em maio do corrente ano, a Terceira UN Global Road Safety 
Week. Tais reuniões ocorrem a cada dois anos e o tema escolhido para 
2015 foi “Crianças e Segurança Viária”. O relatório destaca que “... a 
cada quatro minutos uma criança morre, prematuramente em uma via 
desse mundo. Muitas outras são feridas, e geralmente os ferimentos são 
graves.” 
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A título de comparação com os dados, sobre óbitos nas vias, referi-
dos anteriormente para o ano de 2009, em 2012, para as crianças com 
mais de 5 anos de idade e menos de 18 anos de idade, os acidentes de 
tráfego são a primeira causa de morte para jovens de 15 - 17 anos de ida-
de; a terceira causa de morte para os jovens entre 10 e 14 anos de idade 
e a quarta para crianças entre 5 e 9 anos de idade.

Vale a pena destacar uma comparação: em dezesseis anos, a Guerra 
do Vietnã foi menos letal para as forças militares dos Estados Unidos do 
que o trânsito de veículos e pedestres consegue ser em um ano no Bra-
sil. De acordo com o DATASUS/SIM, o total de óbitos em acidentes de 
transporte viários no Brasil, em anos mais recentes, evoluiu conforme o 
retratado no gráfi co abaixo.

O objetivo do presente trabalho é o de desenvolver uma metodologia 
para quantifi cação dos custos dos acidentes de transporte viário (ATVs) e 
apresentar evidências preliminares dos custos associados apenas aos óbi-
tos decorrentes desses acidentes. Essa estimativa, para o Brasil de 2012, 
se baseia em dados estatísticos de acesso público e que não requeiram 
esforço administrativo para sua obtenção. Em um estudo posterior, uma 
vez obtida uma melhor base de dados, o cálculo dos custos dos ATVs po-
derá ser revisto e atualizado. A metodologia desenvolvida nesse trabalho 
pode ser aplicada a diferentes tipos de acidentes a diferentes níveis de 
agregação geográfi ca.

O trabalho está dividido em quatro seções mais um apêndice de da-
dos estatísticos. Inicialmente, são apresentados os principais aspectos de 
natureza descritiva da questão analisada envolvendo: a tipologia aciden-

Fonte: Dados do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), disponíveis no DATASUS (Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde).
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tária e os três grandes componentes dos custos de um ATV (humano, 
veicular e geral). Na seção seguinte, é abordada a metodologia geral utili-
zada na estimação dos custos dos ATVs – englobando os fatais, os graves, 
os leves e os materiais.

A terceira seção discorre sobre os principais métodos utilizados no 
cálculo do componente humano (nosso foco, como visto) do custo dos 
ATVs que tenham implicado mortes. São apresentadas as vantagens e 
desvantagens de cada método e os resultados da aplicação da metodo-
logia simplifi cada, recomendada pelo iRAP – face a fortes limitações de 
dados, como para o caso brasileiro.

A última seção apresenta detalhadamente o processo de tratamen-
to das estatísticas do DATASUS. Como esses dados são agregados e o 
sistema só permite acesso simultâneo a duas características do registro 
estatístico, vária hipóteses simplifi cadoras tiveram que ser adotadas e ou-
tras fontes de dados utilizadas. Essas hipóteses permitiram se associar os 
óbitos às importantes características da pessoa falecida para, por meio da 
metodologia do capital humano (KH) estimar o custo de um óbito segun-
do as características da pessoa falecida. Esse custo foi corrigido apenas 
pelas distorções no mercado de trabalho para a obtenção do custo social. 
Esse custo social, calculado para cada tipo de óbito, foi multiplicado pelo 
correspondente número de óbitos. A estimativa agregada foi obtida pela 
soma do custo total de cada um dos tipos de óbitos.

Dados complementares e cálculos intermediários são apresentados 
em anexo.

Embora o objetivo deste trabalho seja apenas o de estimar o custo 
social das mortes por acidente viário, nesta seção serão apresentadas e 
caracterizadas as tipologias dos ATVs e dos componentes de seus custos. 
Isso se torna necessário para deixar claro que os custos sociais das mor-
tes por acidentes viários são uma parcela, ainda que a mais importante, 
como demonstram as evidências internacionais, dos custos sociais dos 
ATVs. A importância relativa dos componentes dos custos dos ATVs será 
caracterizada por meio de estimativas internacionais obtidas de estudos 
já existentes. Além disso, iniciativas posteriores que objetivem estimar 
o custo total dos ATVs podem se valer dessa classifi cação para obterem 
custos compatíveis com a metodologia adotada neste estudo.

1.1 Tipos de acidente

As estatísticas sobre acidentes de transporte terrestre (ATTs) no Bra-
sil são apresentadas pelo DATASUS, segundo a Classifi cação Estatística 

1- TAXONOMIA DOS CUSTOS DE ACIDENTES DE TRANSPORTE VIÁRIO (ATVS)
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Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – Décima 
Revisão (CID-10, 1997), sob os códigos V01 a V89, conforme a natureza 
da vítima: pedestre (V01 a V09); ciclista (V10 a V19); motociclista (V20 
a V29); ocupante de triciclo (V30 a V39); ocupantes de automóvel (V40 
a V49); ocupantes de caminhonete (V50 a V59); ocupantes de veículo 
de transporte pesado (V60 a V69); ocupantes de ônibus (V70 a V79); e 
outros acidentados (V80 a V89 – ocupantes de veículo de tração animal, 
trem, veículo de transporte especial etc.).

Entretanto, a classifi cação aqui sugerida para o cálculo dos custos 
dos acidentes de transporte viário (ATVs) exclui os outros acidentados 
em transportes terrestres (V80 a V89) e se fundamenta nas condições 
de saúde do acidentado, uma vez que os custos associados às pessoas 
envolvidas têm diferentes componentes, segundo sua condição de saúde 
pós-acidente. Assim, os acidentes de transporte viários podem ser classifi -
cados segundo a gravidade do estado das vítimas: fatal, quando há mor-
tos; grave, quando os danos às vítimas são graves, mas não há registro de 
óbito; leve, quando os danos às vítimas são leves; e material, quando os 
danos se referem apenas a bens materiais e não há nenhum dano físico 
ao ser humano.

Os acidentes “fatal” e “material” são facilmente identifi cados, en-
quanto os do tipo grave e leve dependem de uma caracterização mais 
precisa. Um ATV será considerado grave quando o acidentado sobreviver, 
mas se tornar totalmente incapacitado ou permanentemente incapacita-
do para gozar a vida plenamente, em decorrência de perda de membros, 
perda de mobilidade ou, ainda, por padecer de dores crônicas.

Essa caracterização de acidente grave pode, para alguns, estar em 
contradição com a caracterização do acidente fatal, uma vez que a vida 
humana perdida é o maior custo dos acidentes de tráfego. De fato, é 
possível (e em muitos casos, provável) que, em dois acidentes envolvendo 
pessoas com as mesmas características (capital humano), um fatal e outro 
grave, o custo do acidente grave seja superior ao do acidente fatal.

Note que o valor associado a uma morte em um acidente, consi-
derando-se apenas seu componente humano, é o produto perdido em 
decorrência da morte prematura. Em um acidente grave, além do produ-
to que o acidentado deixará de produzir, permanentemente ou por um 
longo período de tempo, há um conjunto de custos médico-hospitalares, 
além dos associados à recuperação do acidentado (acompanhante, fi sio-
terapia, psicólogo) a serem levados em conta. A natureza das medidas de 
custo, nos dois casos, é clara: qual a perda em termos de produto e de 
uso de recursos para a sociedade provocada pelo acidente.
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1.2 Componentes dos custos de um ATV

De um modo geral, os custos de um acidente viário têm sido classi-
fi cados em pelo menos três componentes. O primeiro e mais importante 
é o componente humano, que engloba os custos associados às vítimas, 
a seus familiares e às outras pessoas. Estão incluídos: os custos médico
-hospitalares, de remoção do acidentado, com sua reabilitação, das horas 
de trabalho perdidas, tanto pela vítima quanto pelo familiar que dela 
cuida durante a recuperação, e de redução na qualidade de vida, além de 
custos legais e funerários. O componente veicular engloba os custos asso-
ciados aos veículos envolvidos no acidente: reparos, a perda dos serviços 
do veículo durante o período de reparo e os custos de reboque. O compo-
nente geral deve incorporar os seguintes custos: do tempo perdido pelos 
usuários da via devido ao acidente, dos serviços de polícia, de emergência 
e de bombeiros, de administração do seguro e dos danos à propriedade.

Seguindo a experiência metodológica internacional, o custo agrega-
do em reais dos ATVs, no Brasil, pode ser obtido pela soma dos custos 
de todos os acidentes registrados no país3. Como o interesse de estudos 
dessa natureza é no custo social dos acidentes, para qualquer que seja 
o componente de custo a ser estimado, há que se adotar correções nos 
preços e salários de mercado para ser viável obter suas contrapartidas 
sociais. Para que seja possível efetuar essas correções, é preciso introduzir 
um conjunto de hipóteses sobre os custos de oportunidade sociais dos 
valores unitários dos componentes do custo dos ATVs.

A questão que se impõe, portanto, é como calcular esse custo agre-
gado. Caso se tenha uma pesquisa específi ca, com informações detalha-
das para cada acidente, esse custo total, para a referida amostra, seria 
obtido por meio da soma dos custos de todos os acidentes. Lima, Greve 
e Morita (2008) se valeram de dados provenientes de 565 entrevistas 
com pessoas envolvidas em acidentes de trânsito e do banco de dados 
de acidentes de trânsito da Polícia Rodoviária Federal (Datatran), com o 
objetivo de identifi car a importância dos fatores que contribuíram para 
a gravidade de acidentes viários (de trânsito e em rodovias). O acesso às 
informações dessa pesquisa  permitiria a aplicação da metodologia a ser 
proposta neste trabalho para a obtenção dos custos para a sociedade 
brasileira dos 565 acidentes considerados nas entrevistas.

Na pesquisa “Análise de Custos Econômicos e Sociais da Violência 
no Brasil”, Carvalho, Cerqueira, Rodrigues e Lobão (2007) apresentam 

2- METODOLOGIA PARA ESTIMAR OS CUSTOS DOS ATVS

3 Ver, por exemplo, Risbey, Silva e Tong (2007)
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uma metodologia baseada no conceito de capital humano para calcular 
o custo, em termos de produto perdido, em decorrência de mortes por 
causas externas no Brasil, para o ano de 2001, destacando as perdas de 
produção oriundas de homicídios, acidentes de trânsito e suicídios.

Para calcular o produto perdido, os autores utilizam dados do IBGE 
(Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios – PNAD e tábua de sobre-
vivência – expectativa de vida para diversas idades) e do SIM, do Minis-
tério da Saúde (DATASUS). No ano de 2001, o custo total para o Brasil, 
em termos de produto perdido, devido a mortes por causas externas, foi 
de R$ 20,1 bilhões, dos quais R$ 5,4 bilhões se referem a acidentes de 
transportes.

Note-se que, embora nos custos de acidentes de transportes estejam 
incluídos aqueles ocorridos em todos os modos de transporte e não ape-
nas os ATVs, estes só levam em conta parte dos custos humanos (produto 
perdido), associados apenas aos acidentes fatais. Como a grande maioria 
dos óbitos em acidente de transporte são ATVs, muito provavelmente a 
estimativa do custo de acidentes de transporte apresentada pelos referi-
dos autores subestima o custo total dos ATVs.

A estimativa do custo total dos ATVs, no Brasil, para um determina-
do ano, pode ser obtida pela soma das estimativas dos custos de cada 
um dos quatro tipos de acidentes (fatal, grave, leve e material). O custo 
de cada tipo de acidente será obtido pela soma dos três componentes 
caracterizados acima (humano, veicular e geral). Como as informações 
sobre os acidentes disponíveis nas estatísticas do SIM se referem apenas 
aos óbitos, estas só podem ser usadas na estimação do produto perdido. 
Se todas as estatísticas sobre os ATVs forem não individualizadas, mas 
agregadas como são as do SIM, o esforço metodológico será concentra-
do na defi nição de uma estimativa para o custo médio de cada acidente, 
segundo seus componentes. Com o número de acidentes de cada tipo, 
será possível chegar ao custo de todos os acidentes, por tipo, multipli-
cando esse número pelo correspondente custo médio. A expressão (1) 
caracteriza, segundo essa metodologia, o custo total dos ATVs (CTATV).

CTATV = CMAf  * NAf + CMAg * NAg +CMAl * NAl+ CMAm * NAm (1)

onde CTATV representa o custo total dos ATVs; CMA, o custo médio esti-
mado para cada tipo de acidente, e NA, o número de acidentes segundo 
seu tipo (f, g, l, m). O interesse específi co neste trabalho diz respeito aos 
acidentes fatais.

A simplicidade e operacionalidade dessa metodologia permite o cál-
culo do custo dos ATVs em um determinado período de tempo (ano, por 
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exemplo) e para uma região (Brasil, estado, município, trecho de rodovia, 
etc.). Além disso, essa metodologia pode ser aplicada na estimação dos 
custos de eventos de natureza diversa, como morte por causas externas, 
violência urbana e acidentes de trabalho, dependendo da disponibilidade 
de um mínimo de informações estatísticas sobre os eventos.

Para cada tipo de acidente existem custos de três diferentes natu-
rezas, conforme já descrito. Os custos dos acidentes com vítimas com-
preendem os três tipos: custos de natureza humana, os associados aos 
veículos envolvidos e os de natureza geral. Considerando-se os custos 
decorrentes de cada um dos quatro tipos de ATVs, será apresentada 
aqui uma lista, não exaustiva, ainda que algumas parcelas sejam de 
difícil mensuração.

Acidentes fatais

Para os acidentes fatais, principal interesse deste estudo, é possível 
destacar os seguintes elementos de custo, segundo sua natureza:

a) Humanos: 

 1.  Gastos com atendimento médico no local do acidente;

 2.  Mobilização de ambulâncias e de bombeiros;

 3.  Gastos médicos, hospitalares e de reabilitação, quando o 
óbito não ocorre no local do acidente;

 4.  Produto perdido em atividades de mercado, objeto específi -
co deste estudo;

 5.  Produto perdido em atividades domiciliares ou comunitárias;

 6.  Dor, pesar e sofrimento;

 7.  Queda de produtividade dos colegas de trabalho;

 8.  Gastos com legista;

 9.  Gastos legais;

 10.  Diferença nos gastos com funeral decorrentes de sua anteci-
pação.

b) Veiculares:

 1.  Gastos com o reparo dos veículos;

 2.  Perda dos serviços dos veículos avariados;

 3.  Gastos com reboque dos veículos envolvidos no acidente.
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c) De natureza geral:

 1.  Perda de tempo dos usuários da via em decorrência do acidente;

 2.  Custos administrativos das seguradoras;

 3.  Gastos pela disponibilização de policiais;

 4.  Danos a propriedades que não veículos.

Para os demais tipos de acidente, como os componentes veiculares e 
de natureza geral são comuns a todos os tipos de acidentes, são listados 
os componentes de natureza humana:

Acidentes graves:

a) Humanos: 

 1. Gastos com atendimento médico no local do acidente;

 2. Mobilização de ambulâncias e de bombeiros;

 3. Gastos médicos, hospitalares e de reabilitação;

 4.  Gastos de prestar assistência ao acidentado ao longo do tempo;

 5. Produto perdido em atividades de mercado;

 6.  Produto perdido em atividades domiciliares ou comunitárias;

 7.  Perda de qualidade de vida;

 8.  Dor, pesar e sofrimento;

 9.  Queda de produtividade dos colegas de trabalho;

 10. Gastos legais;

 11. Gastos com aprisionamento

Acidentes leves:

a) Humanos: 

 1. Gastos com atendimento médico no local do acidente;

 2. Gastos legais;

 3. Queda de produtividade dos colegas de trabalho.

Acidentes materiais:

a) Humanos:

 1. Queda de produtividade dos colegas de trabalho;

 2. Gastos legais.

Segundo a expressão (1), cada uma das parcelas de custo dos ATVs 
resulta do somatório dos custos de natureza humana, mais os de natureza 
veicular e os de natureza geral. Cada item dos elementos (humano, 
veicular e geral) de custo, segundo a metodologia proposta, será obtido 



José L. Carvalho

  17

Texto de pesquisa 01  Outubro - 2015

estimando-se o custo unitário de cada item, e multiplicando-o pela 
correspondente quantidade. Assim, de modo a calcular o custo social do 
produto perdido em decorrência dos óbitos em ATVs, é preciso estimar 
o produto perdido devido a um óbito para, multiplicando-o pelo número 
de óbitos, ser possível chegar a uma estimativa para o produto perdido.

A Tabela 1 resume, para a Austrália, o custo total dos ATVs em 2006, 
decomposto pelos três elementos. O elemento de natureza humana 
corresponde a quase 60% do custo total. Em geral, quanto melhor o 
conjunto de dados disponíveis para esse cálculo, menor é a participação 
dos custos intangíveis do componente humano no custo total, embora 
represente a maior parcela deste. Isso porque uma melhor base de dados 
permite um cálculo mais apurado dos outros dois componentes de custo 
dos ATVs. O cálculo do componente humano no custo total dos ATVs de-
pende de informações sobre as pessoas envolvidas nos acidentes que, em 
geral, são complementadas com estatísticas econômicas e populacionais 
disponíveis mais facilmente. 

Tabela 1
Austrália: Custo social dos ATVs, segundo seus componentes, em 2006

ELEMENTOS DO CUSTO SOCIAL DOS ATVS
CUSTO SOCIAL

MILHÕES DE AUD %

a) Humano 10.693,7 59,90

Produto perdido 5.690,0 31,88

Incapacitação para trabalho 1.863,9 10,44

Custos não pecuniários (dor, pesar e sofrimento; perda de qualidade de vida) 1.768,0 9,91

Custos médicos e similares 864,2 4,84

Redução de produtividade no trabalho 88,0 0,49

Custo de reposição de trabalhador 9,2 0,05

Custo para saúde por poluição adicional 53,4 0,30

Ambulância 63,5 0,36

Custos legais 267,9 1,50

Custo com perícia e com legista 3,1 0,02

Diferencial de custo com funeral prematuro 7,2 0,04

Custos  com aprisionamento 15,3 0,09

b)  Veicular 4.441,6 24,90

Reparos de danos a veículos 4.227,5 23,68

Indisponibilidade dos veículos 214,1 1,20

c) De natureza Geral 2.714,0 15,20

Custos administrativos das seguradoras 1.691,0 9,47

Custo do tempo pela retenção 839,7 4,70

Emergência e serviços de polícia 143,1 0,80

Danos a equipamentos de rua 40,2 0,23

Custo total dos ATVs em 2006 17.849,3 100,00

Fonte: Bitre (2009), p.89.
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De modo a ilustrar esse fato, é sufi ciente comparar a base de dados 
de outros estudos. Isso fi ca evidente, por exemplo, na comparação dos 
seguintes estudos: Anh, Dao e Anh (2005) estimaram para o Vietnã, para 
o ano de 2004, que 77,9% eram a importância relativa dos custos não 
tangíveis no total dos custos dos ATVs; Paul, Houque e Mahmud (s.d.) 
verifi caram que, para Bangladesh, em 2006, essa porcentagem era de 
89,48%; para o Egito, para o ano de 2008, Ismail e Abdelmageed (2010) 
chegaram à importância relativa dos custos não tangíveis de 92,43%.

A determinação do componente humano em qualquer custo, além 
de difícil, envolve questões éticas. Os dois extremos da polêmica ética po-
dem ser representados, de um lado, pelos defensores do valor sagrado da 
vida – os que têm se posicionado contra o aborto e a eutanásia, assistida 
ou não, assim como contra a interrupção de procedimentos técnicos que 
mantenham uma vida sem qualidade – e, no extremo oposto, os que de-
fendem a vida com um mínimo de qualidade. Sem essa condição, a vida 
em sua completude não pode ser gozada, e a situação impõe sofrimento 
e custos a outras pessoas que, por isso mesmo, também têm sua qualida-
de de vida deteriorada4.   

Embora importantes, as questões éticas não constituem o objetivo 
desta seção, qual seja, o de defi nir uma metodologia objetiva que per-
mita a imputação de valores monetários ao componente humano, mais 
especifi camente aos óbitos, nos custos dos ATVs. Nesse sentido, o ponto 
de partida é o conceito de valor estatístico da vida (VEV), adotado pelos 
estudiosos na avaliação de projetos públicos que têm por objetivo salvar 
vidas humanas ou evitar a ocorrência de óbitos.

Segundo Banzhaf (2014), foi Thomas C. Schelling (Prêmio Nobel de 
Economia de 2005) quem cunhou a expressão “value of statistical life”, 
em 1968, no artigo “The Life You Save May Be Your Own”, publicado 
pelo Brookings Institution. Até então, as discussões sobre valorização da 
vida no contexto de investimentos públicos consideravam a troca de vida 
humana por outros bens. Assim, recursos públicos usados na produção 
de bens e serviços que não objetivassem evitar óbitos representavam o 
valor da vida perdida. Schelling, seguindo a avenida aberta por Drèze 

3 - METODOLOGIAS MAIS USADAS NO CÁLCULO DO COMPONENTE HUMANO 
DO CUSTO DOS ATVS FATAIS

4 When the traditional ethic of the sanctity of human life is proven indefensible at both the beginning and end of life, a new 
ethic will replace it. It will recognize that the concept of a person is distinct from that of a member of the species Homo 
sapiens, and that it is personhood, not species membership, that is most signifi cant in determining when it is wrong to end 
a life. We will understand that even if the life of a human organism begins at conception, the life of a person – that is, at a 
minimum, a being with some level of self-awareness – does not begin so early. And we will respect the right of autonomous, 
competent people to choose when to live and when to die (SINGER, 2005).
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(1962), introduziu na análise a escolha dos indivíduos de reduzirem os 
riscos de morte destinando recursos específi cos para esse fi m, ou abrindo 
mão de renda por mais segurança. 

Desse modo, embora os projetos públicos continuassem impondo 
custos em termos de vidas humanas ou evitando óbitos, o relevante para 
as pessoas seria o efeito desses projetos sobre seus riscos, e esses riscos 
são o objeto de valoração. Portanto, o conceito de VEV corresponde ao 
montante de recursos que a sociedade deseja investir (ex-ante) para sal-
var a vida de uma pessoa indeterminada.

O VEV tem sido frequentemente usado na avaliação de projetos pú-
blicos como sendo o valor da vida de um jovem adulto com pelo menos 
40 anos de vida futura. O adjetivo estatístico se refere ao fato de que o 
valor da vida não se liga a um particular indivíduo (ABELSON, 2007). En-
tretanto, esse não será o caminho a ser adotado neste estudo.

A primeira concepção empírica para o cálculo do VEV, baseada na 
teoria do capital humano, foi a do valor presente do fl uxo de renda perdi-
do em decorrência do óbito ou da incapacitação laboral, permanente ou 
temporária5. Há pelo menos duas versões para o cálculo do valor presente 
no que se refere ao fl uxo de renda. 

A mais controvertida é a que considera o valor presente do fl uxo de 
renda líquida, isto é, a renda que poderia ser gerada caso o óbito (ou 
perda da capacidade laboral) não ocorresse, descontada do consumo do 
acidentado.

Sob essa aproximação, a vida de uma pessoa vale a sua contribuição 
líquida para a sociedade. Além disso, as pessoas que vivem de transfe-
rência (crianças e idosos) teriam um VEV negativo. É fácil compreender as 
implicações desastrosas dessa proposição.

A outra versão considera o valor presente da renda perdida (líquida 
ou bruta de impostos) resultante do óbito (ou perda de capacidade labo-
ral). A questão sobre as vítimas que no momento do óbito não geravam 
renda continua presente e será considerada mais adiante. Há quem argu-
mente que o sistema político pode ser a fonte para se determinar o valor 
estatístico da vida na análise de projetos públicos.

O VEV foi elaborado no contexto de avaliação de projetos públicos. 
Decisões coletivas sobre investimentos públicos que podem salvar vidas 

5 Dublin e Lotka (1930) sugeriram que o método adequado para se estabelecer o VEV, a despeito dos elementos intangíveis as-
sociados ao óbito de uma pessoa, seria o valor presente do fl uxo de renda que o indivíduo geraria caso a morte não ocorresse. 
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ou evitar óbitos são tomadas no sistema político. Como esses tipos de 
investimento são priorizados pelo sistema político, ao decidir sobre um 
projeto, tal sistema, quando representativo, implicitamente estabelece o 
valor que a sociedade atribui à vida humana. Esse argumento não dispen-
sa a avaliação de projetos públicos. Primeiro, porque o principal objetivo 
da análise de projetos públicos é o de orientar os responsáveis pelas polí-
ticas públicas e isso só pode ocorrer se a análise for independente do sis-
tema político. Segundo, há sérias dúvidas sobre a representatividade do 
sistema político para que se deixe a seu cargo, ainda que implicitamente, 
a determinação do VEV.

Alguns analistas sugerem que as informações sobre seguro de vida 
podem ser usadas para estimação do VEV. A justifi cativa é a de que o 
valor do prêmio de um seguro de vida indica o quanto a pessoa está dis-
posta a pagar para cobrir os riscos de morte a que, probabilisticamente, 
está sujeita. Atuarialmente, portanto, seria possível calcular o valor implí-
cito que o indivíduo atribui à sua vida. Há, entretanto, um erro lógico em 
lançar mão de informações sobre seguro de vida para estimar o VEV, uma 
vez que a probabilidade de morte da pessoa segurada não é afetada pelo 
seguro. Além disso, a pessoa que contrata um seguro de vida tem por 
objetivo aliviar, em decorrência de sua morte, a pressão fi nanceira sobre 
seus entes queridos.

Os métodos de caracterização do valor estatístico da vida descri-
tos acima apresentam uma grave inconsistência com a análise de cus-
to-benefício, porquanto não são compatíveis com a racionalidade eco-
nômica implícita nesses cálculos de custo-benefício. Isso resulta do fato 
de que, sob o ponto de vista do bem-estar dos agentes envolvidos no 
projeto analisado, não há como compensar as pessoas que perderam a 
vida, embora o VEV a elas correspondente possa ser calculado. Desse 
modo, não há como, em um projeto público em cujo custo sejam im-
putados os VEV dos óbitos – que o projeto não é capaz de evitar –, sa-
tisfazer as condições de Kaldor-Hicks para aumentar o benefício líquido.
Drèze (1962) resolveu esse problema por meio de uma abordagem inova-
dora ao incorporar à análise o comportamento das pessoas em situações 
de incerteza. Desse modo, o relevante para a especifi cação do VEV não é 
o óbito, mas sim como as pessoas se comportam frente à probabilidade 
de morte prematura. Se nesses casos o comportamento dos indivíduos 
puder ser representado por uma função de utilidade cardinal, então a 
teoria econômica é capaz de determinar o quanto as pessoas estão dis-
postas a pagar para aumentar sua segurança. Assim, o problema da com-
pensação desaparece, uma vez que uma pessoa cuja morte não pode ser 
evitada pelo projeto não precisaria ser compensada, porquanto o projeto 
reduziu a probabilidade de morte prematura para todas as pessoas. A 
contribuição de Drèze abriu uma nova perspectiva metodológica, dando 
origem, com o suporte da teoria das preferências reveladas, ao uso das 
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informações de mercado e ao uso de pesquisas na determinação do VEV, 
genericamente designada de “valorização contingenciada”, e especifi ca-
mente, segundo o problema tratado, de “disposição a pagar”.

As escolhas individuais em relação às incertezas da vida fi cam regis-
tradas pelo comportamento dos indivíduos nos mercados onde eles ope-
ram. Esse fato levou os economistas a considerarem os mercados como 
meio para a obtenção de medidas do VEV a partir da relação entre prêmio 
pago (ou recebido) para redução (ou aceitação) de determinado risco de 
morte ou de acidente, ou mesmo de danos à saúde.

A opção por um modelo de automóvel, a decisão de fumar cigarros, 
os hábitos alimentares dos indivíduos, a escolha de um bairro para residir 
e de uma atividade laboral devem estar refl etidos nos preços dos cor-
respondentes mercados. Assim, usando a teoria da preferência revelada 
para associar preços de mercado ao comportamento humano face aos 
riscos (de morte, de danos à integridade física ou à saúde), os econo-
mistas desenvolveram a metodologia dos mercados (choice model) para 
inferir sobre o VEV. Desse modo surgiram as inferências sobre a relação 
entre um valor monetário e o risco de morte (acidente ou danos à saú-
de) no mercado de trabalho (salário hedônico), no mercado habitacional 
(bairro x poluição), nos diversos mercados associados a riscos, como o de 
detectores de fumaça (prevenção contra incêndios) e o de capacetes para 
ciclistas, etc.

Por certo, a inferência sobre o VEV por meio dos mercados requer 
do analista a caracterização do comportamento dos indivíduos não ape-
nas com relação ao risco associado à valorização da vida (ou saúde). Isso 
exige a especifi cação de um modelo para o correspondente mercado e, 
portanto, certa sofi sticação no uso dos instrumentos de análise estatística 
e econométrica. Como fi ca claro, pela revisão crítica de Viscusi e Aldy 
(2003), os analistas têm adotado a prática de estimar o lócus de equilíbrio 
do mercado referente à escolha entre valor monetário e risco, sem isolar 
os efeitos da demanda e da oferta de mercado. Esses autores analisaram 
mais de 60 estudos – para cerca de dez diferentes países – que considera-
vam a relação entre valor monetário e risco de morte, além de 40 outros 
trabalhos sobre a relação entre valor monetário e risco de acidente não 
fatal.

A grande maioria dos estudos analisados por esses pesquisadores 
apresentou um VEV entre US$ 3,8 milhões e US$ 9 milhões a preços 
de 2000. Para os Estados Unidos, a mediana do VEV para trabalhadores 
em idade produtiva (prime-aged workers) era de US$ 7 milhões, valor 
comparável aos estimados para outros países desenvolvidos. Os autores 
observaram que o VEV nos países em desenvolvimento era inferior ao 
valor estimado para os países desenvolvidos, indicando que segurança é 
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um bem normal. Além disso, analisando todos os estudos considerados, 
a estimativa no ponto para a elasticidade-renda do VEV variou entre 0,5 
e 0,6.

É possível fazer inferências sobre o VEV por meio de pesquisa direta, 
isto é, pela aplicação de um questionário, o qual tem por objetivo identi-
fi car o quanto de recursos as pessoas estão dispostas a pagar (DAP) para 
reduzir, em um percentual defi nido, o risco de uma determinada adver-
sidade. O questionário pode ser direto, isto é, extrair a DAP pela redução 
sugerida para o risco da adversidade (preferência declarada). 

Alternativamente, é viável utilizar a técnica da valorização contingen-
ciada (VC), que implica a aplicação de um questionário, no qual o fl uxo de 
informações é de duas mãos, isto é, do entrevistador para o entrevistado e 
deste para o entrevistador. Essa característica exige um questionário muito 
bem elaborado, assim como um treinamento especial para os entrevista-
dores. Por suas peculiaridades, a obtenção de estimativas para o VEV por 
meio da DAP, a que se chega pelo método de valorização contingenciada, 
é um processo que demanda muitos recursos e, por isso mesmo, torna 
essa opção metodológica pouco utilizada em países em desenvolvimento, 
embora vários pesquisadores a considerem como a melhor.

O método DAP de estimar o VEV consiste em obter dos indivíduos en-
trevistados o valor monetário que eles estariam dispostos a pagar por uma 
determinada redução nos riscos de morte, por exemplo, em um evento 
específi co, como um acidente de trabalho. Portanto, diferente da inferên-
cia com base nos mercados, método que estima o VEV segundo as infor-
mações do mercado (ex-post) por meio de técnicas estatísticas e econo-
métricas, o método DAP chega a sua estimativa ex-ante. Por isso mesmo, 
os economistas consideram DAP um procedimento metodologicamente 
superior, uma vez que leva em consideração a utilidade esperada advinda 
da escolha dos indivíduos. Entretanto, a despeito de sua elegância teórica, 
DAP padece de dois pontos críticos: a manutenção de um comportamento 
coerente pelo entrevistado, durante as várias hipóteses apresentadas, e a 
ausência de uma restrição orçamentária que limite suas escolhas.

O Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE) 
do governo australiano vem desenvolvendo, desde 1998 (estimativas para 
1996), trabalhos técnicos com o objetivo de calcular os diversos compo-
nentes do custo de acidentes viários. Segundo o BITRE (2009), as últimas 
estimativas, para o ano de 2006, incorporam uma série de inovações para 
melhor refl etir o custo social dos acidentes viários. Assim, o VEV que era 
obtido segundo a teoria do capital humano, pelo valor presente da renda 
perdida em decorrência do óbito, passou a incorporar valores monetários 
associados à perda do produto gerado no domicílio e outros aspectos não 
pecuniários associados a acidentes, como qualidade de vida, dor, pesar e 



José L. Carvalho

  23

Texto de pesquisa 01  Outubro - 2015

sofrimento. Os custos dos óbitos de crianças e de idosos foram incorpo-
rados, no primeiro caso, pelos gastos de manutenção de uma criança até 
15 anos de idade. Já no caso dos idosos, o relatório de pesquisa não deixa 
claro o procedimento usado.

Para o ano de 2006, as estimativas do BITRE indicam que o custo 
total dos acidentes viários correspondeu a AUD 17,85 bilhões de dólares 
australianos ou 1,7% do PIB, sendo que 61,5% desses custos eram de 
natureza humana. Se o custo dos óbitos fosse estimado pela DAP, o total 
para os mesmos acidentes, em 2006, seria 52% maior.

O International Road Assessment Programme (iRAP) é uma organiza-
ção sem fi ns lucrativos, membro da United Nations Road Safety Collabo-
ration (http://www.who.int/roadsafety/en/), dedicada a prevenir mais de 
3.500 mortes em rodovias que ocorrem todos os dias no mundo. iRAP 
tem por objetivo prover ferramentas e treinamento de pessoal de modo 
a ajudar associações  automobilísticas, organizações governamentais, 
agências de fi nanciamento, institutos de pesquisa e outras organizações 
não governamentais, em mais de 70 países, para tornar as rodovias mais 
seguras. A Tabela 2, extraída de documento disponibilizado pelo iRAP, 
apresenta o VEV – valor estatístico da vida, expresso em unidades de con-
ta mundial de 2004, para vinte e dois países6.  

A partir desses dados, e pelo uso de uma regressão simples7 – de 
modo a verifi car a estabilidade da relação entre o VEV e o PIB per capita 
mais uma variável dummy para o método usado na estimação do VEV, e 
defi nir um intervalo de confi ança para (VEV/PIB per capita) –, iRAP sugere 
uma regra de bolso para a estimação do VEV sob severas restrições de da-
dos: adotar para valor da relação (VEV/PIB per capita) o intervalo 60 – 80 
com média em 70. Note que o CV da relação (VEV/PIB per capita) é muito 
menor do que o das estimativas do VEV e do PIB per capita. 

As análises do iRAP confi rmam que VEVs calculados pela DAP ten-
dem a ser maiores do que os estimados pela teoria do capital humano. 
Entretanto, as estimativas do VEV, com o método KH, quando incorpo-
ram os custos associados a dor, pesar e sofrimento, apresentam uma rela-
ção (VEV/PIB per capita) similar àquelas obtidas por meio do método DAP.

6 “The true cost of road crashes: Valuing life and the cost of a serious injury”, disponibilizado pelo iRAP,

7 A regressão estimada foi: logn (VSL) = 2.519 + 1.125* logn (GDP/Capita) + 0.496* Method; N = 22 países.  R² ajust. = 
97%. O intervalo de 95% de confi ança para a relação (VEV/PIB per capita) foi obtido por meio de outra regressão simples, 
de modo a captar a sensibilidade da relação (VEV/PIB per capita) ao método (KH ou DAP) usado no cálculo do VEV.
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País VEV em WCU PIB per capita em WCU VEV por PIB per capita Método de estimação

Austrália 1.304.135 28.935 45,07 KH

Áustria 3.094.074 35.871 86,26 DAP

Bangladesh 71.066 1.710 41,56 KH

Canadá 1.427.413 29.851 47,82 KH

França 1.252.083 29.472 42,48 KH

Alemanha 1.257.451 28.953 43,43 KH

Islândia 3.303.555 44.679 73,94 KH + DPS

Índia 147.403 2.651 55,60 DAP

Indonésia 92.433 3.125 29,58 KH

Letônia 1.042743 18.140 57,48 KH

Lituânia 746.531 12.027 62,07 KH

Malásia 722.022 9.513 75,90 DAP

Mianmar 51.245 1.545 33,17 KH

Países Baixos 1.944.026 31.009 62,69 KH + DPS

Nova Zelândia 2.033.333 25.024 81,26 DAP

Polônia 573.806 14.984 38,29 KH

Cingapura 924.240 25.034 36,92 KH

Suécia 2.015.680 32.394 62,22 DAP

Tailândia 222.056 6.958 31,91 KH

Reino Unido 2.292.157 32.555 70,41 DAP

EUA 3.000.000 36.311 82,62 DAP

Vietnã 53.063 2.475 21,44 KH

Média 1.253.205 20.601 54,00

CV 0,826 0,661 0,354

Fonte: iRAP,  Notas: WCU – World Currency Unit – índice de unidade de conta que corresponde a uma unidade global de real poder de compra. 

Para maiores detalhes, ver: http://www.wocu.com.

Para uma análise teórica do conceito, ver: http://www.ln.edu.hk/econ/staff/towards%20a%20new%20intl%20monetary%20order.pdf.

KH = capital humano (valor presente do fl uxo de renda perdida com o óbito); DAP = disposição a pagar; DPS = dor, pesar e sofrimento valo-
rizados monetariamente.

Tabela 2:
VEV para países selecionados, em poder de compra mundial WCU de 2004
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O objetivo desta seção é o de apresentar uma metodologia detalhada 
para o cálculo do produto perdido devido aos ATVs, no Brasil, de modo a 
permitir a estimação do componente humano de custo da primeira par-
cela CMAf*NAf  da expressão (1) anterior.

Com os dados disponíveis se estimará o produto perdido em decor-
rência dos acidentes fatais em transporte viário no Brasil ao longo do ano 
de 2012. As limitações que as informações estatísticas impõem a esse cál-
culo exigem a adoção de um conjunto de hipóteses, que serão detalha-
das ao longo do esforço de quantifi car o produto perdido com os ATVs.

Um procedimento simples seria calcular o VEV e utilizar esse valor 
para chegar ao produto perdido devido aos acidentes fatais de 2012. O 
total do produto perdido seria obtido multiplicando-se o VEV pelo núme-
ro de acidentes fatais. O problema com essa aproximação metodológica é 
que ela desconsidera as características das pessoas que faleceram devido 
aos ATVs, por adotar uma estimativa do produto médio perdido (VEV) 
desvinculado dos óbitos. Entretanto, esse procedimento se justifi ca quan-
do as informações sobre os acidentados são muito precárias.

4.1 Valor estatístico da vida (VEV) e o produto perdido devido 
aos ATVs fatais

A primeira aproximação metodológica para a estimação do VEV é a 
regra de bolso sugerida pelo iRAP, isso porque ela é muito simples e mui-
to pouco exigente, em termos de informações sobre os acidentes fatais. 
Assim, com o número de acidentes fatais para um ano e o PIB per capita 
do mesmo ano é possível obter uma estimativa preliminar do VEV, consi-
derando a relação ∂ = (VEV/PIB per capita) variando no intervalo sugerido 
pelo iRAP, isto é 60 a 80, com média em 70.O número de óbitos em ATVs, 
por local de ocorrência, para o Brasil, por grandes regiões e por estados, 
pode ser encontrado em DATASUS. 

O IBGE publica, regularmente, em seu sítio (http://www.ibge.gov.br) 
o PIB para o Brasil, para as grandes regiões e por estado, assim como 
estimativas para as correspondentes populações. Com essas informações 
foram calculados os VEVs, conforme Tabela 3 abaixo.

Preliminarmente, o custo em termos de produto perdido no Brasil, em 
2012, estaria entre R$ 45,6 bilhões (limite inferior, usando-se a média das 
grandes regiões) e R$ 62,4 bilhões de reais (limite superior na estimativa 
agregada). Os resultados regionais refl etem as diferenças no PIB per capita, 
em decorrência da metodologia usada. A Tabela A.1 do Anexo apresenta o 

4 -  METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DO PRODUTO PERDIDO EM 
DECORRÊNCIA DE ATVS FATAIS NO BRASIL
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produto perdido com os ATVs em 2012 para o Brasil, suas grandes regiões 
e para todos os estados, mais o Distrito Federal. As correspondentes esti-
mativas dos custos dos óbitos em ATVs constam da Tabela A.2.

VEV SEGUNDO VALOR DE ∂ CUSTO EM R$ MILHÕES  DO PRODUTO
PERDIDO POR ATVS  

Óbitos

por ATV*
� ∂ - 60 � ∂ - 70 � ∂ - 80 �∂ - 60 � ∂ - 70 �∂ - 80

Brasil 34.436 1.358.752 1.585.210 1.811.669 46.790,0 54.588,3 62.386,6

Norte 2.734 850.769 992.564 1.134.359 2.326,0 2.713,7 3.101,3

Nordeste 9.996 662.675 773.121 883.567 6.624,1 7.728,1 8.832,1

Sudeste 12.021 1.783.100 2.080.284 2.377.467 21.434,6 25.007,1 28.579,5

Sul 6.080 1.538.012 1.794.347 2.050.683 9.351,1 10.909,6 12.468,1

Centro-Oeste 3.605 1.790.619 2.089.056 2.387.492 6.455,2 7.531,0 8.606,9

* Fontes: óbitos,DATASUS; PIB per capita, IBGE.

∂ = (VEV/PIB per capita) 

Tabela 3:
Custo, em reais, do produto perdido em decorrência dos óbitos por

acidentes de transporte viário Brasil e grandes regiões, 2012

De um modo geral, os estudos que apresentam estimativas do VEV 
utilizando a metodologia do capital humano (KH), isto é, pelo valor pre-
sente da renda que o falecido teria gerado caso o acidente não ocorresse, 
adotam a renda per capita do país como a renda média que seria gerada 
por acidentado morto. Embora prática e simples, essa alternativa possui 
uma série de problemas para representar o custo de oportunidade do 
tempo das pessoas que, em decorrência de acidentes viários, vieram a 
óbito prematuramente. É sufi ciente lembrar que a maioria dos ATVs ocor-
re nas zonas urbanas e relativamente mais ricas. Entretanto, ao mesmo 
tempo, são as pessoas mais pobres que estão sujeitas a maiores riscos, 
pois enfrentam maiores restrições nas escolhas do meio de transporte, 
assim como estão mais expostas às adversidades do tráfego.

Como não estão disponíveis informações completas sobre os óbitos 
em ATVs, uma alternativa para fazer inferências sobre o produto perdido, 
um componente humano do custo dos acidentes fatais, é calcular o VEV na 
sua concepção teórica e aplicar esse valor ao número de acidentes fatais. 
Entretanto, é necessário adotar uma renda média tal cálculo, ainda que, 
para efeitos de comparação, seja possível considerar a renda per capita. 

O IBGE publica um conjunto de informações, datadas de 31 de de-
zembro de cada ano, com base no Cadastro Central de Empresas8. Entre 
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outras, essas informações contemplam pessoal ocupado total e assalaria-
do, salários e outras remunerações, salário médio mensal e pessoal assa-
lariado médio, por seção, divisão e grupo da classifi cação de atividades 
(CNAE2.0). As informações sobre os salários médios, em salários mínimos 
de setembro do ano de referência, incluem, separadamente, o sexo do 
trabalhador e se este possui curso superior ou não. Os salários médios 
são obtidos pela divisão do total de salários e outras remunerações no 
ano pelo pessoal assalariado médio (média ponderada que corrige pelo 
número de horas trabalhadas).

A Tabela 4 apresenta os salários médios, para 2012, para o total das 
informações, conforme o IBGE, e as médias dos salários médios para as 
seções e para os grupos do CENAE 2.0. Essa informação discrimina ho-
mens e mulheres, assim como se o trabalhador possui curso superior ou 
não, conforme disponibilizado pelo IBGE. Para seções e grupos foram 
calculadas algumas estatísticas descritivas: média, variância e coefi ciente 
de variação (CV). Como era de se esperar, os CVs para os cálculos com 
as informações por seção são inferiores aos obtidos com as informações 
por grupo, uma vez que esses últimos correspondem a um nível de menor 
agregação. Os CVs para os agrupamentos dos trabalhadores com curso 
superior são signifi cantemente menores, indicando uma dispersão relati-
va menor nos salários dos trabalhadores com curso superior. 

8 IBGE – Estatísticas do Cadastro Central de Empresas: O Cadastro Central de Empresas – Cempre reúne informações cadas-
trais e econômicas de empresas e outras organizações formalmente constituídas e presentes no território nacional, inscritas 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, da Secretaria da Receita Federal, e suas respectivas unidades locais. A atuali-
zação desse Cadastro é realizada anualmente a partir das informações do IBGE, provenientes das pesquisas econômicas para 
as atividades de Indústria, Construção, Comércio e Serviços e do Sistema de Manutenção Cadastral do Cadastro Central de 
Empresas – Simcad, bem como de registros administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego, como a Relação Anual 
de Informações Sociais – RAIS. IBGE. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2011. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. p.9. 
Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Economia_Cadastro_de_Empresas/2011/cempre2011.pdf. Acesso em 16 jul 2015.

Tabela 4
Brasil: Salário médio mensal dos empregados, em 31-12-2012,

das empresas e outras organizações, em salários mínimos

SALÁRIO MÉDIO EM SALÁRIOS MÍNIMOS DE 2012*

HOMENS MULHERES COM CURSO SUPERIOR SEM CURSO SUPERIOR

Média total** 3,4 2,7 7,1 2,2

Média das Seções 4,21 3,46 7,74 2,79

Variância 5,13 3,60 7,99 1,89

Desvio Padrão 2,27 1,90 2,83 1,37

CV 0,44 0,53 0,35 0,73

Média dos grupos 4,43 3,57 8,74 2,94

Variância 14,37 8,28 23,80 4,70

Desvio Padrão 3,79 2,88 4,88 2,17

CV 0,86 0,81 0,56 0,74

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2012.
Notas:  * R$ 622,00 (Salário Mínimo em setembro de 2012)  **Média de todas as observações fornecida pelo IBGE
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Entendendo o VEV como sendo o valor presente do produto de um 
jovem adulto com pelo menos 40 anos de vida futura, é possível fazer 
inferências sobre o VEV no Brasil com o auxílio dos salários médios da 
Tabela 4. Considere-se um jovem representativo do brasileiro de 25 anos, 
na plenitude de sua capacidade laboral, portador de um curso superior e 
que estará ativo no mercado de trabalho pelos próximos 40 anos. Supon-
do que seu salário mensal corresponda a 7,74 salários mínimos, em reais 
de 2012, será de R$ 4.814,28. Seu salário anual somará R$ 109.765,58, 
contando-se com os encargos trabalhistas e a remuneração indireta 
(como discutido mais adiante). Imagine-se que esse salário apresente, ao 
longo de todo período considerado, um crescimento real de 1% ao ano. 
Sob essas condições, o VEV no Brasil será de R$ 1.905.283,23, muito pró-
ximo do valor superior apresentado na Tabela 3. A renda anual constante 
que produziria esse VEV é R$ 118.736,63 (VEVA, valor estatístico da vida 
por ano). Esta última renda anual corresponde a um salário mensal, como 
no conceito original da Tabela 3, de R$ 5.207,75.

4.2 Explorando os dados do DATASUS

Embora as informações sobre as pessoas que vieram a óbito em ATVs 
sejam incompletas e de difícil uso, em razão das restrições impostas pelo 
DATASUS para sua obtenção, será desenvolvido, a seguir, um procedi-
mento detalhado para ser viável aplicar tais dados ao cálculo do compo-
nente humano no custo dos acidentes fatais. Infelizmente, não há qual-
quer informação sobre a renda da pessoa falecida em ATVs e, portanto, 
esta precisa ser estimada. 

Como expressado na Tabela 4, o rendimento dos homens é superior 
ao das mulheres, e para as médias calculadas essa diferença varia de 22% 
a 26%, com uma diferença média de 24%. Segundo a Pesquisa Mensal 
de Emprego (IBGE, 8 de março de 2012), a média dos salários das mulhe-
res era 72,34% da média dos salários dos homens. Na comparação dos 
salários dos trabalhadores com e sem curso superior, as médias indicam 
que trabalhadores que possuem curso superior têm salários cerca de três 
vezes maior do que aqueles que não possuem tal formação. Esse fator 
varia de 2,78 a 3,23, com média em 2,99.

Como a média dos salários obtida das médias das seções do CENAE 
2.0 apresentou menor variância, esse nível de agregação foi o escolhido. 
Como os salários devem ter distribuição logaritmo normal, os logaritmos 
dos salários têm distribuição normal. De modo a defi nir um intervalo de 
variação para a média, calculou-se o intervalo de confi ança de 95% para 
a média dos logaritmos dos salários. De posse dessa média e seu intervalo 
de confi ança, por meio da operação inversa, isto é, por exponenciação, 
foram extraídos os correspondentes valores em unidades originais de sa-
lários mínimos. Esses resultados estão registrados na Tabela 5. 
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É importante notar que as médias em salários mínimos obtidas pela 
exponenciação são ligeiramente inferiores aos valores originais da Tabela 
4. Os valores em reais foram obtidos com base no valor do salário mínimo 
de setembro de 2012, conforme explicitado pelo IBGE. Estão apresenta-
dos na Tabela 5.

É preciso, agora, verifi car as características das pessoas que vieram a 
óbito em decorrência dos ATVs. Além da distribuição por sexo, as distri-
buições por nível de escolaridade e etária serão consideradas. Mais adian-
te, a distribuição por cor/raça será considerada. 

Tabela 5 
Brasil: Renda média mensal, segundo características dos trabalhadores,

para uso no cálculo do produto perdido em ATVs

MÉDIA E INTERVALO HOMENS MULHERES COM CURSO SUPERIOR SEM CURSO  SUPERIOR

EM SALÁRIOS MÍNIMOS DE 2012 (R$ 622,00)

Limite inferior 1,43 1,12 3,38 1,15

Média 3,73 3,04 7,23 2,55

Limite superior 9,77 8,27 15,48 5,68

VALORES EM REAIS (R$) DE DEZEMBRO DE 2012

Limite inferior 887,87 697,04 2.102,78 714,88

Média 2.323,15 1.893,31 4.499,89 1.588,70

Limite superior 6.078,67 5.142,64 9.629,62 3.530,61

Fonte: Tabela 3, conforme explicado no texto.

A Tabela 6 apresenta a participação de homens no total dos óbitos e a 
distribuição segundo anos de estudo do falecido, para os diversos tipos de 
acidentados em transporte viário (ocorrências). Infelizmente, as informa-
ções disponibilizadas no sítio DATASUS não permitem cruzamentos, para 
que seja possível obter a distribuição conjunta dos óbitos por sexo e idade.

Cerca de 80% das pessoas mortas em acidentes viários no Brasil em 
2012 eram do sexo masculino. A menor incidência de homens entre os 
mortos foi registrada para o tipo H – ocupante de ônibus (61,14%), e a 
maior, para o tipo G – ocupante de veículo de transporte pesado (90,85%).

Com relação à escolaridade, os registros do DATASUS são mais pre-
cários, uma vez que pouco mais de ¼ dos mortos não tiveram sua esco-
laridade identifi cada. Russo e Dias(2012) estudaram, com base nos dados 
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da PNAD 2008, a relação entre rendimento, escolaridade e saúde (auto-
avaliação, se fumante e 11 doenças crônicas), por faixa etária, sexo, anos 
de experiência, condição de trabalho (carteira assinada ou não) e região 
do país. Seus resultados indicam que: (a) o rendimento dos mais novos é 
inferior ao dos mais velhos, possivelmente pela experiência no trabalho; 
(b) as mulheres apresentaram rendimentos inferiores em 27% em relação 
aos homens; (c) as pessoas brancas tiveram um rendimento 10,5% supe-
rior ao dos não brancos; (d) os fumantes exibiram um rendimento 4,5% 
inferior ao dos não fumantes; (e) somente para os casos de duas doenças 
crônicas a redução do rendimento foi estatisticamente signifi cante; (f) os 
cinco primeiros anos de escolaridade não provocam aumento de rendi-
mento. Esses resultados podem ser usados para fundamentar as hipóte-
ses para o cálculo do produto perdido devido aos ATVs, em decorrência 
das limitações dos dados do DATASUS.

Tabela 6
Brasil: Composição dos óbitos em ATVs por ocorrência segundo sexo e

segundo anos de escolaridade, no ano de 2012

ANO:2012
DISTRIBUIÇÃO 
POR SEXO (%)

DISTRIBUIÇÃO POR ESCOLARIDADE (%)

Ocorrência Total % Homens/Total Nihil [1 a 3] [4 a 7] [8 a 11] ≥ 12 Ignorado

A 25,61 73,78 9,39 21,76 25,71 14,90 2,70 25,55

B 4,33 89,54 9,38 21,72 30,16 12,67 2,48 23,59

C 36,24 89,11 3,50 15,73 26,96 27,08 4,73 22,00

D 0,19 81,25 1,56 14,06 21,88 25,00 6,25 31,25

E 29,49 77,18 2,62 13,27 21,10 24,02 9,82 29,18

F 1,08 80,05 5,39 12,94 18,33 26,15 11,05 26,15

G 2,51 90,85 1,85 12,40 28,62 24,91 2,90 29,32

H 0,56 61,14 6,22 17,10 21,24 20,73 11,92 22,80

Total ATV 100,00 81,46 4,99 16,70 24,96 22,33 5,68 25,34

Legenda: A.=. Pedestre; B =. Ciclista; C = Motociclista; D = Ocupante triciclo motorizado; E = Ocupante automóvel; F = Ocupante caminho-
nete; G = Ocupante veículo de transporte pesado; H = Ocupante ônibus; TATV =Total de Acidentes de Transporte Viário

Fonte: DATASUS - MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Assim, de acordo com a Tabela 5, para as pessoas falecidas (homens 
e mulheres) em ATVs, com escolaridade inferior a sete anos, será imputa-
do, como renda, o limite inferior; para os casos de escolaridade de oito a 
11 anos, a média será considerada e, para os casos de 12 ou mais anos 
de escolaridade, o limite superior será adotado.
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A Tabela 7 apresenta a distribuição por faixa etária das vítimas que 
faleceram em decorrência de ATVs, segundo a ocorrência. Os casos de 
óbitos com idade igual ou inferior a 14 anos foram agrupados, uma vez 
que terão um tratamento diferente na estimação do produto perdido 
pela sociedade. O procedimento a ser adotado é imputar a esses óbitos 
o investimento perdido, feito pelas famílias, nas crianças e adolescentes 
para essa faixa etária. Na realidade, nesses casos, a perda que a sociedade 
tem com o óbito é análoga à perda de capital físico gerada por desastres 
naturais: a redução da riqueza da sociedade. Como, de um modo geral, 
os investimentos em capital humano apresentam uma taxa interna de 
retorno superior ao fator de desconto (3% ou 6% a.a.) usado no cálculo 
do valor presente do fl uxo de produto perdido devido a um óbito prema-
turo, considerar apenas os gastos com os menores de 14 anos subestima 
a perda de produto em decorrência de tais óbitos.

Como cerca de 88% dos óbitos se referem a pessoas entre 15 e 69 
anos de idade, somente estes serão usados no cálculo do produto perdi-
do a ser obtido pelo valor presente do fl uxo de renda perdida. Evidente-
mente, a sociedade tem perdas em decorrência da morte prematura de 
pessoas com 70 anos de idade ou mais, não só porque elas podem ser 
produtivas no ambiente familiar ou no contexto da comunidade em que 
vivem, mas também devido à dor, pesar e sofrimento que uma morte 
prematura provoca. As pessoas mortas em ATVs cuja idade é ignorada 
não serão consideradas no cálculo do produto perdido.

Tabela 7
Brasil: Distribuição (%) dos óbitos em acidentes de transporte 

viário por ocorrência, por faixa etária, 2012

OCORRÊNCIA FAIXA ETÁRIA

≤ 14 [15 a 69] [70 a 79] ≥ 80 Ignorada

A = Pedestre 6,62 73,31 11,48 6,41 2,19

B = Ciclista 9,12 81,17 7,37 1,81 0,54

C = Motociclista 1,32 97,28 1,05 0,26 0,09

D = Ocupante triciclo motorizado 7,81 81,25 4,69 6,25 -

E = Ocupante automóvel 4,90 89,51 3,94 1,50 0,15

F = Ocupante caminhonete 5,66 87,06 4,85 2,16 0,27

G = Ocupante veículo de transporte pesado 2,55 93,86 2,20 0,81 0,58

H = Ocupante ônibus 3,11 85,49 8,81 2,59 -

Total ATV 4,17 87,86 4,97 2,33 0,68

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
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A Tabela 8 apresenta a distribuição percentual das ocorrências de óbi-
tos em ATVs, segundo a cor ou raça das vítimas. Cerca de 90% das ocor-
rências correspondem às categorias branca e parda, quase que na mesma 
proporção. Considerando-se os resultados de Russo e Dias (2012), seria 
viável adotar a hipótese de que o rendimento médio da categoria branca 
é 10% superior ao rendimento das demais. Entretanto, devido às limita-
ções dos dados, neste estudo não se fará distinção de cor/raça no cálculo 
do VEV, uma vez que informações são perdidas no processo, como fi cará 
claro mais adiante. 

Tabela 8
Brasil: Distribuição (%) dos óbitos em acidentes de transporte

viário por ocorrência, por cor/raça, 2012 

OCORRÊNCIA BRANCA PRETA AMARELA PARDA INDÍGENA IGNORADO

A = Pedestre 40,38 7,04 0,34 46,71 0,29 5,24

B = Ciclista 45,51 6,17 0,20 45,78 0,60 1,74

C = Motociclista 38,81 4,82 0,13 52,00 0,24 4,00

D = Ocupante triciclo motorizado 64,06 3,13 - 32,81 - -

E = Ocupante automóvel 51,66 4,12 0,32 39,14 0,17 4,60

F = Ocupante caminhonete 50,40 4,31 0,27 38,27 0,27 6,47

G = Ocupante de veículos de transporte pesado 56,55 3,36 0,35 36,62 0,23 2,90

H = Ocupante ônibus 57,51 2,59 - 38,86 - 1,04

Total ATV 44,01 5,18 0,25 45,94 0,25 4,37

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

4.3 Hipóteses de trabalho

Para que os cálculos do produto perdido possam ser feitos, há que se 
defi nir em que idade, caso o ATV não houvesse ocorrido, as pessoas dei-
xariam a força de trabalho, assim como a média das idades das pessoas 
por ocasião do óbito. A aposentadoria por idade requer que os homens 
tenham pelo menos 65 anos, e as mulheres, 60 anos e que também te-
nham contribuído para o sistema por pelo menos 15 anos. Entretanto, os 
benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição (que, se integral 
– aos 35 e 30 anos de contribuição, para homens e mulheres, respecti-
vamente –, não estabelece idade mínima), concedidos em 2012, auxilia-
ram homens e mulheres de idades entre 35 anos e mais de 90 anos. Há 
um único registro para uma mulher com 34 anos (possível, pelo regime 
especial decorrente de insalubridade) e três homens e 97 mulheres cujas 
idades são ignoradas. Cerca de 87% dos benefícios por tempo de con-
tribuição concedidos para os homens em 2012 foram para aqueles com 
idades entre 50 e 64 anos. No caso das mulheres, para essa mesma faixa 
de idades, o percentual correspondeu a cerca de 70%.
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Há várias razões para o contribuinte de previdência social requerer 
sua aposentadoria por tempo de contribuição, tão logo tenha preenchido 
as condições mínimas para tal (aposentadoria proporcional – que estabe-
lece idades mínimas de 53 e 48 anos de idade, para homens e mulheres, 
respectivamente9). Isso porque as regras do regime geral têm sido modi-
fi cadas, impondo custos aos contribuintes do sistema e, além disso, os 
valores dos benefícios de aposentadoria têm sido corroídos ao longo dos 
anos, implicando a necessidade de o aposentado continuar no mercado 
de trabalho. Devido, entretanto, à indisponibilidade de informações que 
permitam considerar tais fatos, a idade de saída do mercado de trabalho 
será aquela determinada pelo critério básico da aposentadoria por idade, 
no chamado Regime Geral de Previdência Social: 65 anos, para os ho-
mens, e 60 anos, para as mulheres.

Como só é possível extrair no sítio do DATASUS informações conjun-
tas para duas características, para a obtenção do número de óbitos em 
ATVs é necessário que uma das escolhas se refi ra aos grupos da CID-10 
que caracterizem tais óbitos. Assim, torna-se indispensável a adoção de 
algumas hipóteses para a caracterização das pessoas mortas em ATVs, 
uma vez que defi nida a opção acidentes viários em suas diversas ocorrên-
cias, sobra apenas uma possibilidade para caracterizar as vítimas. Por isso, 
foram extraídas separadamente as informações sobre o sexo, faixa etária, 
escolaridade e sobre a cor/raça das pessoas que vieram a óbito nos ATVs 
em todo Brasil no ano de 2012, segundo as diversas ocorrências.

A principal preocupação, além da identifi cação da idade para a ca-
racterização do produto perdido, é levar em conta a composição dos óbi-
tos segundo o sexo e a escolaridade, uma vez que essas características 
provocam marcantes diferenças no rendimento das pessoas. De modo a 
identifi car o sexo das vítimas, para as informações disponíveis sobre os 
óbitos por faixa etária e ocorrência, aplicamos a proporção das vítimas do 
sexo masculino no total das vítimas em cada ocorrência. Nesse cálculo, as 
vítimas cujo sexo seja ignorado foram eliminadas, para que as proporções 
dos dois sexos somassem 100. Esse procedimento foi repetido para a 
proporção dos óbitos femininos.

A Tabela 9 apresenta a distribuição original segundo o sexo da víti-
ma, para cada ocorrência, assim como a perda de casos de óbitos devido 
à eliminação, acima indicada, e as específi cas em relação às faixas etá-
rias: a exclusão das faixas etárias superiores aos 69 anos, além da faixa 

9 A aposentadoria proporcional para os que contribuem para o RGPS, administrado pelo INSS, foi extinta em 12/1998 pela 
Emenda Constitucional 20. Permanece, no entanto, regra de transição para os que já contribuíam antes de 12/1998. Estes, 
se homens, precisam ter 53 anos e 40% a mais de tempo de contribuição com relação ao tempo que faltava para obter a 
aposentadoria, à época da Emenda Constitucional 20. No caso de mulher, 48 anos. Para os servidores públicos (sujeitos aos 
chamados RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social), até essa regra de transição foi extinta, em 12/2003, pela EC 41.
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correspondente à idade ignorada. As proporções de homens e mulheres 
foram aplicadas à distribuição etária. O objetivo é estimar essa composi-
ção etária segundo o sexo. A Tabela 10 exibe, respectivamente, os óbitos 
masculino e feminino, por faixa etária e segundo as ocorrências, a serem 
considerados no cálculo do produto perdido.

Tabela 9
Brasil: Óbitos em acidentes de transporte viário por sexo e por ocorrência segundo

DATASUS e segundo hipóteses usadas para identifi car sexo na distribuição etária, 2012.

OCORRÊNCIAS
TOTAL DE ÓBITOS

CONFORME DATASUS
TOTAL A SER USADO NO

CÁLCULO DO VEV

TOTAL HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES PERDA (%)

A = Pedestre 8.808 6.507 2.301 5.208 1.841 19,97

B = Ciclista 1.492 1.336 156 1.206 141 9,72

C = Motociclista 11.121 1.357 10.967 1.338 1,39

D = Ocupante triciclo motorizado 64 52 12 46 11 10,94

E = Ocupante automóvel 7.837 2.311 7.404 2.183 5,53

F = Ocupante caminhonete 371 297 74 275 69 7,28

G = Ocupante veículo de transporte  pesado 861 784 77 758 74 3,37

H = Ocupante ônibus 193 118 75 105 66 11,40

Total ATV 28.052 6.363 25.832 5.860 7,91

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Tabela 10
Brasil: Óbitos de homens e mulheres por faixa etária, estimados aplicando-se a

proporção de homens e de mulheres nos óbitos por faixa etária, por ocorrência, 2012

OCORRÊNCIA HOMENS, POR FAIXAS ETÁRIAS

< DE 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 A 69

A = Pedestre 431 279 802 844 1.038 960 853

B = Ciclista 122 107 158 188 199 239 193

C = Motociclista 147 1.399 3.986 2665 1.637 785 348

D = Ocupante triciclo motorizado 4 7 11 7 10 4 4

E = Ocupante automóvel 385 585 2.064 1644 1.211 964 551

F = Ocupante caminhonete 17 18 55 64 61 32 28

G = Ocupante veículo de transporte  pesado 20 36 161 209 161 124 47

H = Ocupante ônibus 4 10 17 20 23 17 15

Total ATV 1.171 2.373 7.088 5.560 4.348 2.111
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As informações sobre escolaridade das vítimas fatais em ATVs foram 
agrupadas em três faixas na Tabela 11. A faixa sete anos de escolaridade 
ou menos compreende, além das faixas de nenhuma escolaridade, as 
duas outras com menos de sete anos de estudo e a de escolaridade ig-
norada. Assim, podem ser associados os salários médios apresentados na 
Tabela 5 a esses três níveis de escolaridade, para homens e para mulheres. 
Os limites inferiores serão aplicados ao nível mais baixo de escolaridade 
(≤ 7 anos), as médias, ao nível médio de escolaridade (8 a 11), e o limite 
superior, ao maior nível de escolaridade registrada (≥ 12 anos).

Torna-se necessário compatibilizar as estimativas da composição etária 
de homens e mulheres com a distribuição da escolaridade. Para tanto, foi 
admitido que a distribuição da escolaridade fosse a mesma, independen-
temente de sexo. Essa distribuição percentual foi aplicada a cada faixa de 
distribuição etária, de modo a se obter a distribuição dos óbitos segundo 
sexo, faixa etária e nível de escolaridade. Os resultados, por ocorrência, es-
tão reproduzidos na Tabela A5 do Anexo. A Tabela 12 resume os resultados 
para o total dos óbitos por ATV, segundo o sexo, idade e escolaridade.

OCORRÊNCIA MULHERES, POR FAIXAS ETÁRIAS

< DE 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 49 50 A 59 60 A 69 

A = Pedestre 153 98 284 299 367 339 302

B = Ciclista 14 12 19 22 23 28 23

C = Motociclista 18 171 486 325 200 96 42

D = Ocupante triciclo motorizado 1 2 3 2 2 1 1

E = Ocupante automóvel 113 173 609 485 357 284 162

F = Ocupante caminhonete 4 5 14 16 15 8 7

G = Ocupante veículo de transporte  pesado 2 3 16 20 16 12 5

H = Ocupante ônibus 2 7 11 12 14 10 9

Total ATV 266 538 1608 1261 986 722 479

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

OCORRÊNCIAS FAIXA ETÁRIA

≤ 7 anos [8 a 11] ≥ 12 anos Total

A = Pedestre 7.267 1.314 238 8.819

B = Ciclista 1.266 189 37 1.492

C = Motociclista 8.510 3.380 590 12.480

D = Ocupante triciclo motorizado 44 16 4 64

E = Ocupante automóvel 6.718 2.439 997 10.154

F = Ocupante caminhonete 233 97 41 371

G = Ocupante veículo de transporte  pesado 623 215 25 863

H = Ocupante ônibus 130 40 23 193

Total ATV 24.791 7.690 1.955 34.436

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Tabela 11
Brasil: Óbitos em acidentes de transporte viário por anos de escolaridade, por ocorrência, 2012
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Como os óbitos de pessoas com idade até 14 anos e os de pessoas 
com 70 anos ou mais e as de idade ignorada serão tratados separada-
mente, os resultados da composição sexual para essas faixas etárias fo-
ram excluídos dessa tabela.

Os dados do SIM, disponíveis no DATASUS, implicam que o total de 
óbitos em ATVs, em 2012, atingiu a marca de 34.436 (excluídos 15 de 
sexo ignorado). O total dos óbitos considerados na Tabela 11, cujas infor-
mações servirão de base para o cálculo do produto perdido, corresponde 
a 30.255 (24.661 do sexo masculino e 5.594 do sexo feminino). O total 
de óbitos de pessoas com menos de 14 anos de idade registrado pelo 
SIM foi de 1.437 e, como explicado acima, não fazem parte dos dados 
da Tabela 11. Isso se aplica também aos 2.744 óbitos de pessoas com 70 
anos ou mais e das pessoas de idade ignorada. Assim, adicionando-se às 
30.255 mortes consideradas na Tabela 12 os 4.181 (1.437 + 2.744) óbi-
tos excluídos, teríamos um total de 34.436 ocorrências.

A Tabela 2.1 da Pesquisa de Orçamentos Familiares, do IBGE, repro-
duzida em parte no Anexo, como Tabela A.6, fornece, para o agregado 
Brasil, as despesas, monetárias e não monetárias, em média mensal fami-
liar, por grupos de idade, da pessoa de referência da família, segundo os 
tipos de despesa, com a indicação do número e tamanho médio das fa-
mílias. O tamanho médio destas variou de 2,53 pessoas, quando a pessoa 
de referência possuía 70 ou mais anos de idade, a 3,68 pessoas, quando 
a pessoa de referência apresentava idade entre 40 e 49 anos. Para o Bra-
sil, o tamanho médio foi de 3,30 pessoas. 

Dos itens de despesa especifi cados na POF, foram selecionados aque-
les que, indubitavelmente, estão associados à presença de fi lhos: alimen-
tação, habitação, vestuário, higiene e cuidados pessoais, assistência à 
saúde e educação. A importância relativa desses itens de despesa per ca-

Tabela 12
Brasil: Total de óbitos por ATV segundo sexo, faixas etárias e níveis de escolaridade, 2012

SEXO HOMENS MULHERES

ESCOLARIDADE ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

De 15 a 19 anos 1.708 530 135 387 120 31

De 20 a 29 anos 5.103 1.583 403 1.158 359 91

De 30 a 39 anos 4.003 1.242 316 908 282 72

De 40 a 49 anos 3.130 971 247 710 220 56

De 50 a 59 anos 2.290 710 181 520 161 41

De 60 a 69 anos 1.520 471 120 345 107 27

Total 17.754 5.507 1.400 4.027 1.249 318

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
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pita varia de 0,16, para o grupo cujas pessoas de referência estão na faixa 
etária de 40 a 49 anos, a 0,29, para o grupo cujas pessoas de referência 
estão na faixa etária de 10 a 19 anos, fi cando a média brasileira em 0,18. 

A Tabela 13 traz um conjunto de informações extraídas da POF com 
o objetivo de ser possível inferir sobre o total dos investimentos feitos em 
uma criança até seus 14 anos de idade. Considerando-se o tamanho da 
família, verifi ca-se que o grupo de famílias cujas pessoas de referência 
estão na faixa etária de 10 a 19 anos é o que possui o menor tamanho 
médio de família, caso o grupo de faixa etária de 70 anos ou mais seja 
excluído. Por outro lado, os gastos selecionados, em relação ao total de 
gastos para esse grupo, apresentam o percentual mais elevado, embora 
seja o menor em termos absolutos (R$ 356,47 por mês).

 

Tabela 13
Brasil: Informações da POF sobre gastos e sobre o

tamanho das famílias, valores em reais de janeiro de 2009

GASTOS 

DESPESA (R$) 
TOTAL

MENSAL

GASTOS SELECIONADOS 
PER CAPITA (R$) TAMANHO 

MÉDIO DA 
FAMÍLIA

NÚMERO DE 
FAMÍLIAS

MÊS ANO

De 10 a 19 anos 0,29 1.238,34 356,47 4.277,64 2,64 291.015

De 20 a 29 anos 0,20 1.816,44 370,93 4.451,16 2,99 7.112.584

De 30 a 39 anos 0,16 2.435,19 397,41 4.768,97 3,57 12.357.647

De 40 a 49 anos 0,16 2.964,50 469,39 5.632,70 3,68 13.517.384

De 50 a 59 anos 0,17 3.130,17 536,43 6.437,16 3,37 10.933.765

De 60 a 69 anos 0,21 2.815,40 588,68 7.064,11 2,96 7.592.146

70 anos ou mais 0,28 2.128,98 594,96 7.139,53 2,53 6.012.063

Média Ponderada 0,19 2.449,56 447,31 5.367,68 3,34

Fonte: Tabela A.6 do Anexo.

O grupo de famílias com pessoas de referência na faixa etária de 
20 a 29 anos é aquele cujo tamanho médio da família mais se aproxi-
ma de três, número de pessoas compatível com um casal com um fi lho. 
Os gastos selecionados, em relação ao total dos gastos para esse grupo 
de famílias, são de 0,20, número bem menor do que o do grupo cujas 
pessoas de referência têm de 10 a 19 anos. Para esses dois grupos, se 
fi lhos fazem parte do grupo familiar da pessoa de referência, eles muito 
provavelmente terão menos de 14 anos de idade. Assim, esses dois gru-
pos foram selecionados para pesquisa sobre os investimentos em crianças 
com no máximo 14 anos de idade. Ainda, tomou-se como terceiro caso 
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ilustrativo a média ponderada (pelo número de famílias) dos gastos de 
todas as famílias. A Tabela 13 resume as hipóteses sobre os gastos das 
famílias com um fi lho com idade igual ou inferior a 14 anos.

Tabela 14 
Brasil: Estimativa dos gastos familiares com um fi lho com idade igual ou inferior a 14 anos

GRUPO ETÁRIO DA PESSOA DE REFERÊNCIA
DESPESAS SELECIONADAS PER CAPITA

EM R$ DE JANEIRO DE 2009

MENSAL ANUAL

10 a 19 (Mínimo) 356,47 4.277,64

20 a 29 (Médio) 370,93 4.451,16

Média geral (Máximo) 447,31 5.367,68

Os valores da Tabela 14 não representam os investimentos totais fei-
tos nas crianças. Correspondem aos gastos mensais e anuais incorridos 
pela família, em reais de 2009. De modo a obter-se o investimento total 
da família será introduzida a hipótese de que esse gasto anual, em reais 
de 2012, será o mesmo ao longo dos 14 anos de desenvolvimento da 
criança. Essa é uma hipótese simplifi cadora, uma vez que os gastos com 
as crianças são crescentes, à medida que estas se desenvolvem. Além 
disso, multiplicar o gasto anual por 14 para obter o investimento familiar 
total desconsidera o fato de que cada parcela, desse total, ocorre em um 
momento de tempo diferente, e sua agregação exigiria uma correção 
para esse fato. Portanto, o valor do investimento da família em crianças 
de até 14 anos será subestimado.

Além dos gastos familiares, devem ser levados em conta os gastos 
do setor público, especialmente em saúde e educação. Por simplicidade, 
será adotada a hipótese de que os gastos públicos com as crianças são o 
dobro dos gastos familiares, isto é, o setor público contribui com 2/3 do 
investimento total na criança. Os investimentos das famílias (privado) e do 
setor público estão apresentados na Tabela 14. Os valores originais dos 
investimentos das famílias, em reais de janeiro de 2009, foram transfor-
mados para valores em reais de 2012 (multiplicados por 1,24515). Desse 
modo, o valor estimado para o investimento em uma criança em seus 
primeiros 14 anos de vida varia entre R$ 233.704,39 e R$ 280.709,59.

Segundo os especialistas em educação, as famílias gastam com o de-
senvolvimento de seus fi lhos cerca de 30% de sua renda líquida. Aplican-
do-se esse percentual sobre o total das despesas de cada grupo familiar é 
possível obter, pela regra de bolso, a despesa mensal média com crianças 
em cada grupo de famílias. Como o grupo de famílias na faixa etária 20 a 
29 exibiu um tamanho médio de 2,99 pessoas, pode-se admitir que 30% 
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da despesa total, nesse caso R$ 544,96, correspondem ao gasto mensal 
com uma criança. Esse valor supera o valor imputado aos gastos com 
uma criança, conforme a Tabela 14.

Tabela 15
Brasil: Estimativas dos gastos com um fi lho de até 14 anos de idade,

por meio da POF, valores a preços de 2012

SETOR PERÍODO MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

PRIVADO
Anual 5.326,29 5.542,35 6.683,56

Por 14 anos 74.568,13 77.592,96 93.569,86

PÚBLICO
Anual 10.652,59 11.084,71 13.367,12

Por 14 anos 149.136,26 155.185,92 187.139,73

TOTAL
Anual 15.978,88 16.627,06 20.050,69

Por 14 anos 223.704,39 232.778,88 280.709,59

Fonte: Tabela 13 e hipóteses explicitadas no texto.

Em 2011, o INEP estimou que o custo total do setor público para 
que uma criança completasse o ensino básico, em 14 anos, somava R$ 
59.902,00. Atualizando-se esse valor para 2012, esse investimento pú-
blico corresponderia a R$ 62.976,50. Assim, se da estimativa média dos 
gastos públicos deduzirmos o gasto com educação conforme reportado 
pelo INEP, os demais gastos públicos (entre os quais aqueles em saúde) 
ao longo dos primeiros 14 anos de vida de uma criança chegariam a R$ 
92.209,42. Não há dúvida de que os valores da Tabela 15 subestimam os 
investimentos perdidos com os óbitos das crianças vítimas dos ATVs.

Todos os procedimentos associados a valores monetários, uma vez 
que se deseja estimar, sob a ótica da sociedade como um todo, a per-
da de produto decorrente de ATVs, precisam refl etir o custo social de 
oportunidade dos recursos perdidos. O elemento mais importante para o 
cálculo está ligado ao salário do acidentado que veio a falecer. A hipótese 
adotada foi a de associar as médias salariais para homens e mulheres, 
apresentadas para três níveis (mínimo, médio e máximo), aos três níveis 
de escolaridade defi nidos na Tabela 12.

Essas médias salariais refl etem os salários mensais dos trabalhadores 
e, por isso mesmo, não incorporam os encargos sociais ou as remunera-
ções indiretas, ambos associados ao salário reportado. Sob o ponto de 
vista da sociedade, os encargos sociais, assim como as remunerações in-
diretas, fazem parte do produto marginal do trabalhador, uma vez que 
este não seria empregado se produzisse menos do que recebe. A hipótese 
a ser adotada está lastreada em Camargo (1996) e implica que o valor 
do salário deve ser multiplicado por 1,9, de modo a levar em conta os 
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encargos trabalhistas e as remunerações indiretas (em especial o décimo 
terceiro salário, abono de férias, férias e repouso remunerado). Essa será 
a única correção adotada no cálculo do produto perdido.

Entretanto, será adicionada uma hipótese sobre esse salário ao longo 
dos anos considerados no cálculo do produto perdido. O valor do salário 
corrigido para refl etir o produto marginal do trabalhador e a preços de 
2012 apresentará um crescimento de 1% ao ano durante os primeiros 
seis anos após o óbito. A partir de então, o salário terá um crescimento 
de 3% ao ano, uma vez que se espera que, para esse período, a econo-
mia brasileira já deva estar de volta à sua trajetória de longo prazo. Note 
que, durante o período 2009 a 2012, a média salarial correspondente aos 
dados do IBGE usados na construção da Tabela 4 apresentou um cresci-
mento real de 10,1%, isto é, uma média anual de 3,26%, em um período 
economicamente conturbado.

4.5 Estimativas do produto perdido

Com as informações da Tabela 12 é possível estimar o produto per-
dido pelo óbito de um homem ou de uma mulher com as características 
ali descritas. Como a informação sobre a idade está especifi cada por faixa 
etária, tomou-se, como idade no momento do óbito, o ponto médio (sem 
a correspondente fração). O limite para a idade laboral foi de 65 anos para 
homens e 60 anos para mulheres, o que seguramente subestima o fl uxo 
de renda perdida com o óbito prematuro, uma vez que, mesmo após a 
aposentadoria pelo INSS, as pessoas precisam trabalhar para manter um 
mínimo de bem-estar. A retirada das mulheres da força de trabalho aos 
60 anos implica desconsiderar 345 óbitos femininos da faixa etária entre 
60 e 69 anos. No caso dos óbitos masculinos, para essa faixa etária, foi 
considerada uma perda de apenas um ano de trabalho.

O salário anual corrigido, conforme explicações anteriores, e sob as 
hipóteses de seu crescimento real, juntamente com os anos perdidos de 
trabalho, formaram a base das informações usadas no cálculo do valor 
presente do trabalho perdido com um óbito masculino e com um óbito fe-
minino. Calculados os valores presentes dos fl uxos de renda perdida, para 
cada categoria de pessoa falecida (sexo, idade e escolaridade), esses valores 
presentes foram multiplicados pelos correspondentes números de óbitos. 
Os cálculos foram feitos sob duas alternativas de taxa de desconto: 6% a.a. 
e 3% a.a. Os resultados constam das Tabelas A7 a A10, do Anexo. 

A Tabela 16, além de resumir os resultados acima, adiciona aos mes-
mos o total dos investimentos perdidos com os óbitos de crianças com 
idade até 14 anos. O investimento total perdido com os falecimentos 
das crianças foi obtido multiplicando-se o investimento perdido em uma 
criança (Tabela 15) pelo número de crianças mortas em ATVs (1.437).
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De modo a contornar a perda de informação no número de óbitos, 
calcularam-se as médias ponderadas (pelo número de óbitos) do VP do 
fl uxo de renda perdida por pessoa falecida, segundo a faixa etária, para 
óbitos masculinos e femininos. Essas médias foram multiplicadas pelo nú-
mero de óbitos masculinos e femininos, para a obtenção do custo total 
dos óbitos em ATVs. Os valores do produto perdido, estimados por meio 
das médias, superam os estimados pelo método KH unicamente por con-
siderarem todos os óbitos masculinos e femininos reportados.

Logo, o total de produto perdido devido aos óbitos em ATVs, no Bra-
sil, no ano de 2012, apresentou um valor mínimo de R$ 17,1 bilhões, e 
máximo de R$ 29,5 bilhões. Como proporção do PIB, a perda de produto 
estimada varia entre 0,39% e 0,67%.

É importante ressaltar que os valores na Tabela 16 se referem, espe-
cifi camente, aos óbitos em ATVs, conforme os registros do SIM, e não 
podem ser generalizados. Diferentemente do conceito de VEV, cujo cál-
culo depende única e exclusivamente da hipótese adotada para o fl uxo 
de rendimento, o custo social dos óbitos por ATVs varia conforme o perfi l 
das pessoas mortas nesses acidentes. As hipóteses adotadas nos cálculos 
resumidos na Tabela 16 se impuseram pela precariedade das informações 
sobre as vítimas fatais em ATVs.

Tabela 16
Brasil: Produto perdido em 2012 devido a óbitos em ATVs, valores em R$ de 2012

PIB = R$ 4.392 MILHÕES PRODUTO PERDIDO EM DECORRÊNCIA DOS ÓBITOS EM ATVS

TAXA DE DESCONTO 0,06 0,03

Óbitos de masculinos R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

(1) Método KH 14.470,9 0,33 22.484,5 0,51

Média ponderada do VP do fl uxo de produto perdido 16.460,7 0,37 25.576,2 0,58

Óbitos femininos

(2) Método KH 2.341,2 0,05 3.471,5 0,08

Média ponderada do VP do fl uxo de produto perdido 2.663,0 0,06 3.948,7 0,09

Total do produto perdido 

Método KH (1+2+3)* 17.146,6 0,39 26.290,5 0,60

Pela média dos VP** 19.123,7 0,44 29.525,0 0,67

MÉDIA PONDERADA DO PRODUTO PERDIDO POR ÓBITO, R$

Masculino 586.792,6 911.744,2

Feminino 418.516,87 620.574,7

(3) TOTAL DE INVESTIMENTO PERDIDO DEVIDO AOS ÓBITOS DE CRIANÇAS COM IDADES DE ATÉ 14 ANOS, R$ MIL

MÍNIMO MÉDIO (3) MÁXIMO

321.463,2 334.503,2 403.379,7

Notas:  * Inclui a perda média do investimento feito em crianças de até 14 anos de idade.
 ** Não inclui a perda do investimento feito em crianças de até 14 anos de idade.
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Esta pesquisa explora o tema sensível e polêmico de quantifi car o va-
lor estatístico da vida humana, com as estatísticas do Brasil, com o objeti-
vo de mensurar o valor perdido com as mortes causadas pelos acidentes 
viários. As estimativas são relativas a 2012 e apontam que a perda com 
as 34,4 mil mortes prematuras, segundo os dados do DATASUS,  atinge 
quase 0,7 % do PIB. Estes valores são uma subestimativa do produto per-
dido com os acidentes viários, por pelo menos dois motivos. O primeiro é 
que este valor não considera o produto perdido com a invalidez, nas suas 
diversas intensidades (de grave a leve), que afeta a capacidade produtiva 
do acidentado e que exige gastos adicionais de hospitais, reabilitação 
etc. O segundo motivo é a divergência com as informações mais espe-
cifi cas dos sinistros registrados pelo seguro DPVAT, que apontam para o 
mesmo ano de 2012, um total de 60,7 mil óbitos – ou seja, 76 % maior 
do que os dados do DATASUS – e 325,5 mil pessoas com algum tipo de 
invalidez causada por acidentes de trânsito. Apenas como informação 
complementar, em 2014, o seguro DPVAT registrou 52,2 mil (ou seja, 
uma melhoria em relação aos dados de 2012) e 595,7 mil inválidos (83 
% acima do registrado em 2012).

Independente de valores, que podem ser revistos com novas pesqui-
sas, o Brasil ostenta um quadro gritante e deplorável nas estatísticas de 
acidentes de trânsito. Esta pesquisa abre espaço para inúmeros outros 
trabalhos, que sem dúvida vão enriquecer o conhecimento sobre um pro-
blema que deve ser enfrentado pela sociedade brasileira.

5 – CONCLUSÕES
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Tabela A.1
Valor Estatístico da Vida (VEV): Brasil, Grandes Regiões e

Estados e Distrito Federal, 2012

PIB* EM R$ 
MILHÕES

POPULAÇÃO*

MIL 
HABITANTES

PIB PER 
CAPITA, R$

VALOR ESTATÍSTICO DA VIDA 

UNIDADES 
TERRITORIAIS

∂� = 60 ∂ � = 70 ∂ � = 80

Brasil 4.392.0934 193.946.886 22.646 1.358.752 1.585.210 1.811.669

Norte: 231.383 16.318.163 14.179 850.769 992.564 1.134.359

Rondônia 29.362 1.590.011 18.466 1.107.990 1.292.655 1.477.320

Acre 9629 758.786 12.690 761.419 888.323 1.015.226

Amazonas 64.120 3.590.985 17.856 1.071.347 1.249.905 1.428.462

Roraima 7.314 469.524 15.577 934.628 1.090.399 1.246.170

Pará 91.009 7.792.561 11.679 700.738 817.527 934.317

Amapá 10.420 698.602 14.915 894.891 1.044.039 1.193.187

Tocantins 19.530 1.417.694 13.776 826.540 964.297 1.102.054

Nordeste: 595.382 53.907.144 11.045 662.675 773.121 883.567

Maranhão 58.820 6.714.314 8.760 525.620 613.224 700.827

Piauí 25.721 3.160.748 8.138 488.251 569.626 651.001

Ceará 90.132 8.606.005 10.473 628.387 733.118 837.850

Rio Grande do Norte 39.544 3.228.198 12.249 734.968 857.462 979.957

Paraíba 38.731 3.815.171 10.152 609.113 710.63 812.150

Pernambuco 117.340 8.931.028 13.138 788.309 919.693 1.051.078

Alagoas 29.545 3.165.472 9.333 560.006 653.340 746.674

Sergipe 27.823 2.110.867 13.181 790.856 922.665 1.054.474

Bahia 167.727 14.175.341 11.832 709.940 828.263 946.587

Sudeste: 2.424.005 81565.983 29.718 1.783.100 2.080.284 2.377.467

Minas Gerais 403.551 19.855.332 20.325 1.219.475 1.422.7201 1.625.967

Espírito Santo 107.329 3.578.067 29.996 1.799.778 2.099.741 2.399.704

Rio de Janeiro 504.221 16.231.365 31.065 1.863.878 2.174.52 2.485.171

São Paulo 1.408.904 41.901.219 33.624 2.017.465 2.353.709 2.689.953

Sul: 710.860 27.731.644 25.634 1.538.012 1.794.347 2.050.683

Paraná 255.927 10.577.755 24.195 1.451.688 1.693.636 1.935.584

Santa Catarina 177.276 6.383.286 27.772 1.666.311 1.944.030 2.221.748

Rio Grande do Sul 277.658 10.770.603 25.779 1.546.753 1.804.545 2.062.337

Centro-Oeste: 430.463 14.423.952 29.844 1.790.619 2.089.056 2.387.492

Mato Grosso do Sul 54.471 2.505.088 21.744 1.304.659 1.522.103 1.739.546

Mato Grosso 80.830 3.115.336 25.946 1.556.752 1.816.211 2.075.670

Goiás 123.926 6.155.996 20.134 1.208.056 1.409.398 1.610.741

Distrito Federal 171.236 2.648.532 64.653 3.879.180 4.525.710 5.172.240

 * Fonte, IBGE. ∂ = (VEV/PIB per capita)
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Tabela A.2
Custo em reais do produto perdido em decorrência dos óbitos por acidentes de 
transporte viário: Brasil, grandes regiões, estados e Distrito Federal, 2012

UNIDADES TERRITORIAIS
ÓBITOS

POR ATV

CUSTO EM R$ MILHÕES POR PRODUTO PERDIDO EM ATV

� ∂ = 60 � ∂ = 70 ∂ = 80

 Brasil 34.436 46.789,9 54.588,3 62.386,6

   Norte : 2.734 2.326,0 2.713,7 3.101,3

Rondônia 380 421,0 491,2 561,4

Acre 90 68,5 79,9 91,4

Amazonas 354 379,3 442,5 505,7

Roraima 131 122,4 142,8 163,2

Pará 1.325 928,5 1.083,2 1.237,9

Amapá 22 19,7 22,9 26,2

Tocantins 432 357,0 416,6 476,1

  Nordeste : 9.996 6.624,1 7.728,1 8.832,1

Maranhão 1.273 669,1 780,6 892,1

Piauí 1.075 524,9 612,3 699,8

Ceará 1.657 1.041,2 1.214,8 1.388,3

Rio Grande do Norte 478 351,3 409,9 468,4

Paraíba 620 377,6 440,6 503,5

Pernambuco 1.766 1.392,1 1.624,2 1.856,2

Alagoas 267 149,5 174,4 199,3

Sergipe 638 504,6 588,7 672,7

Bahia 2.222 1.577,5 1.840,4 2.103,3

  Sudeste : 12.021 21.434,6 25.007,1 28.579,5

Minas Gerais 3.483 4.247,4 4.955,3 5.663,2

Espírito Santo 1.037 1.866,4 2.177,4 2.488,5

Rio de Janeiro 2.135 3.979,4 4.642,6 5.305,8

São Paulo 5.366 10.825,7 12.630,0 14.434,3

   Sul : 6.080 9.351,1 10.909,6 12.468,1

Paraná 2.838 4.119,9 4.806,5 5.493,2

Santa Catarina 1.698 2.829,4 3.300,9 3.772,5

Rio Grande do Sul 1.544 2.388,2 2.786,2 3.184,2

   Centro-Oeste : 3.605 6.455,2 7.531,0 8.606,9

Mato Grosso do Sul 739 964,1 1.124,8 1.285,5

Mato Grosso 936 1.457,1 1.699,9 1.942,8

Goiás 1.390 1.679,2 1.959,1 2.238,9

Distrito Federal 540 2.094,7 2.443,9 2.793,0

* Fonte, IBGE.
∂ = (VEV/PIB per capita)
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Tabela A3
Brasil: Óbitos em por acidentes de transporte viário ATVs

por ocorrência por faixa etária, 2012

OCORRÊNCIA FAIXAS ETÁRIAS

≤ 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 e + Ignorada Total

A = Pedestre 584 377 1.086 1.143 1.405 1.299 1.155 1.012 565 193 8.819

B = Ciclista 136 119 177 210 222 267 216 110 27 8 1.492

C = Motociclista 165 1.570 4.472 2.990 1.837 881 390 131 33 11 12.480

D = Ocupante 
triciclo 
motorizado 

5 8 14 8 12 5 5 3 4 0 64

E = Ocupante 
automóvel

498 758 2.673 2.129 1.568 1.248 713 400 152 15 10.154

F = Ocupante 
caminhonete

21 23 69 80 76 40 35 18 8 1 371

G = Ocupante 
veículo de 
transporte 
pesado 

22 39 177 229 177 136 52 19 7 5 863

H = Ocupante 
ônibus 

6 17 28 32 37 27 24 17 5 0 193

Total ATVs 1.437 2.911 8.696 6.821 5.334 3.903 2.590 1.710 801 233 34.436

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
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Tabela A4
Brasil: Óbitos masculinos e femininos em acidentes de

transporte viário por anos de escolaridade, segundo ocorrência

     OCORRÊNCIAS ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS TOTAL

ÓBITOS MASCULINOS

A= Pedestre 5.369 971 176 6.515

B = Ciclista 1.134 169 33 1.336

C = Motociclista 7.585 3.012 526 11.123

D = Ocupante triciclo motorizado 36 13 3 52

E = Ocupante automóvel 5.188 1.884 770 7.842

F = Ocupante caminhonete 187 78 33 297

G = Ocupante veíc transp pesado 567 196 23 786

H = Ocupante ônibus 79 24 14 118

Total ATV 20.207 6.268 1.594 28.069

ÓBITOS FEMININOS

A= Pedestre 1.898 343 62 2.304

B = Ciclista 132 20 4 156

C = Motociclista 925 368 64 1.357

D = Ocupante triciclo motorizado 8 3 1 12

E = Ocupante automóvel 1.530 555 227 2.312

F = Ocupante caminhonete 46 19 8 74

G = Ocupante veíc transp pesado 56 19 2 77

H = Ocupante ônibus 51 16 9 75

Total ATV 4.584 1.422 361 6.367

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
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Tabela A5
Brasil: Óbitos masculinos e femininos em acidentes de transporte viário por anos de 

escolaridade e faixa etária, segundo ocorrência, 2012

ESCOLARIDADE ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

SEXO HOMENS MULHERES

OCORRÊNCIAS IDADE < DE 14

A= Pedestre 310 96 24 110 34 9

B = Ciclista 88 27 7 10 3 1

C = Motociclista 106 33 8 13 4 1

D = Ocupante triciclo motorizado 3 1 0 1 0 0

E = Ocupante automóvel 277 86 22 81 25 6

F = Ocupante caminhonete 12 4 1 3 1 0

G = Ocupante veíc transp pesado 14 4 1 1 0 0

H = Ocupante ônibus 3 1 0 1 0 0

Total ATV 843 261 66 191 59 15

ESCOLARIDADE ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

SEXO HOMENS MULHERES

OCORRÊNCIAS FAIXA ETÁRIA 15 A 19

A= Pedestre 201 62 16 71 22 6

B = Ciclista 77 24 6 9 3 1

C = Motociclista 1.007 312 79 123 38 10

D = Ocupante triciclo motorizado 5 2 0 1 0 0

E = Ocupante automóvel 421 131 33 125 39 10

F = Ocupante caminhonete 13 4 1 4 1 0

G = Ocupante veíc transp pesado 26 8 2 2 1 0

H = Ocupante ônibus 7 2 1 5 2 0

Total ATV 1.708 530 135 387 120 31

ESCOLARIDADE ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

SEXO HOMENS MULHERES

OCORRÊNCIAS FAIXA ETÁRIA 20 A 29

A= Pedestre 577 179 46 204 63 16

B = Ciclista 114 35 9 14 4 1

C = Motociclista 2.870 890 226 350 109 28

D = Ocupante triciclo motorizado 8 2 1 2 1 0

E = Ocupante automóvel 1.486 461 117 438 136 35

F = Ocupante caminhonete 40 12 3 10 3 1

G = Ocupante veíc transp pesado 116 36 9 12 4 1

H = Ocupante ônibus 12 4 1 8 2 1

Total ATV 5.103 1.583 403 1.158 359 91

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.
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ESCOLARIDADE ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

SEXO HOMENS MULHERES

OCORRÊNCIAS FAIXA ETÁRIA 30 A 39

A = Pedestre 608 188 48 215 67 17

B = Ciclista 135 42 11 16 5 1

C = Motociclista 1.919 595 151 234 73 18

D = Ocupante triciclo motorizado 5 2 0 1 0 0

E = Ocupante automóvel 1.184 367 93 349 108 28

F = Ocupante caminhonete 46 14 4 12 4 1

G = Ocupante veíc transp pesado 150 47 12 14 4 1

H = Ocupante ônibus 14 4 1 9 3 1

Total ATV 4.003 1.242 316 908 282 72

ESCOLARIDADE ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

SEXO HOMENS MULHERES

OCORRÊNCIAS FAIXA ETÁRIA 40 A 49

A = Pedestre 747 232 59 264 82 21

B = Ciclista 143 44 11 17 5 1

C = Motociclista 1.178 366 93 144 45 11

D = Ocupante triciclo motorizado 7 2 1 1 0 0

E = Ocupante automóvel 872 270 69 257 80 20

F = Ocupante caminhonete 44 14 3 11 3 1

G = Ocupante veíc transp pesado 116 36 9 12 4 1

H = Ocupante ônibus 17 5 1 10 3 1

Total ATV 3.130 971 247 710 220 56

ESCOLARIDADE ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

SEXO HOMENS MULHERES

OCORRÊNCIAS FAIXA ETÁRIA 50 A 59

A = Pedestre 691 214 55 244 76 19

B = Ciclista 172 53 14 20 6 2

C = Motociclista 565 175 45 69 21 5

D = Ocupante triciclo motorizado 3 1 0 1 0 0

E = Ocupante automóvel 694 215 55 204 63 16

F = Ocupante caminhonete 23 7 2 6 2 0

G = Ocupante veíc transp pesado 89 28 7 9 3 1

H = Ocupante ônibus 12 4 1 7 2 1

Total ATV 2.290 710 181 520 161 41
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ESCOLARIDADE ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS ≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

SEXO HOMENS MULHERES

OCORRÊNCIAS FAIXA ETÁRIA 60 A 69

A= Pedestre 614 190 48 217 67 17

B = Ciclista 139 43 11 17 5 1

C = Motociclista 251 78 20 30 9 2

D = Ocupante triciclo motorizado 3 1 0 1 0 0

E = Ocupante automóvel 397 123 31 117 36 9

F = Ocupante caminhonete 20 6 2 5 2 0

G = Ocupante veíc transp pesado 34 10 3 4 1 0

H = Ocupante ônibus 11 3 1 6 2 1

Total ATV 1..520 471 120 345 107 27

Tabela A.6
Brasil: Despesas monetária e não monetária média mensal familiar,
por grupos de idade da pessoa de referência da família, segundo os

tipos selecionados de despesa, valores em R$ de 15 de janeiro de 2009

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS MONETÁRIA E NÃO MONETÁRIA MÉDIA MENSAL FAMILIAR (%)

TIPOS DE DESPESA
SEGUNDO ITENS 
SELECIONADOS

GRUPOS DE IDADE DA PESSOA DE REFERÊNCIA DA FAMÍLIA

TOTAL
DE 10 A
19 ANOS

DE 20 A
29 ANOS

DE 30 A
39 ANOS

DE 40 A
49 ANOS

DE 50 A
59 ANOS

DE 60 A
69 ANOS

70 ANOS
OU MAIS

Despesa total  2.626,31  1.238,34  1.816,44  2.435,19  2.964,50  3.130,17  2.815,40  2.128,98

   Alimentação   421,72   287,30   340,30   410,76   466,74   483,73   413,37   343,63

   Habitação   765,89   415,13   504,17   675,05   819,32   873,97   893,77   801,06

   Vestuário   118,22   86,60   108,25   119,99   148,26   127,47   99,24   67,55

   Higiene e cuidados pessoais   51,02   42,64   47,20   52,40   59,92   55,13   45,03   33,19

   Assistência à saúde   153,81   40,04   70,35   95,32   141,64   182,73   243,23   240,16

   Educação   64,81   69,37   38,81   65,25   91,48   84,74   47,84   19,66

Soma dos itens de despesa  1.575,47   941,08  1.109,08  1.418,77  1.727,36  1.807,77  1.742,48  1.505,25

Soma dos itens per capita   477,42   356,47   370,93   397,41   469,39   536,43   588,68   594,96

Soma per capita / Despesa Total   0,18   0,29   0,20   0,16   0,16   0,17   0,21   0,28

 Número de famílias 57.816.604  291.015 7.112.584 12.357.647 13.517.384 10.933.765 7.592.146 6.012.063

Tamanho médio das famílias 3,30 2,64 2,99 3,57 3,68 3,37 2,96 2,53

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009.
Nota: O termo “família” está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa.
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Tabela A.7
Brasil: Valor do produto perdido por óbitos masculinos em ATVs segundo faixa etária 

e por anos de escolaridade, em R$ de 2012 – Taxa de desconto de 6% a.a.

SALÁRIO ANUAL COM ENCARGOS 
TRABALHISTAS E SALÁRIO INDIRETO, R$

20.243,44 52.967,82 138.593,68

IDADE MÉDIA
POR OCASIÃO DO 

ATV

ANOS DE VIDA
LABORAL PERDIDOS ESCOLARIDADE

≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

18 47 824.935.889,54 669.786.009,36 446.401.130,22

24 41 2.310.908.560,81 1.875.711.227,57 1.249.457.315,70

34 31 1.559.289.588,20 1.265.874.509,69 842.728.063,48

44 21 955.116.476,34 775.280.926,16 516.021.904,95

54 11 441.296.961,33 357.998.884,51 238.799.390,79

64 1 60.088.629,27 48.718.901,38 32.477.989,73

Total = R$ 14.470.892.359,05 6.151.636.105,49 4.993.370.458,67 3.325.885.794,88

Tabela A.8
Brasil: Valor do produto perdido por óbitos femininos em ATVs segundo faixa etária 

por anos de escolaridade, em R$ de 2012 – Taxa de desconto de 6% a.a.

SALÁRIO ANUAL COM ENCARGOS 
TRABALHISTAS E SALÁRIO INDIRETO

15.892,512 43.167,468 117.252,192

IDADE MÉDIA
POR OCASIÃO DO 

ATV

ANOS DE VIDA
LABORAL PERDIDOS ESCOLARIDADE

≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

18 42 139.223.996,86 117.259.599,39 82.279.804,03

24 36 384.972.297,91 324.174.908,01 223.198.224,10

34 26 249.753.754,08 210.687.763,19 146.112.407,01

44 16 140.997.556,25 118.669.727,59 82.048.318,75

54 6 50.276.654,32 42.281.747,64 29.246.594,60

64 0 0,00 0,00 0,00

Total = R$ 2.341.183.353,73 965.224.259,42 813.073.745,82 562.885.348,49

Estimativas do autor
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Tabela A.9
Brasil: Valor do produto perdido por óbitos masculinos em ATVs segundo faixa etária 

por anos de escolaridade, em R$ de 2012 – Taxa de desconto de 3% a.a.

SALÁRIO ANUAL COM ENCARGOS 
TRABALHISTAS E SALÁRIO INDIRETO

20.243,44 52.967,82 138.593,68

IDADE MÉDIA
POR OCASIÃO DO 

ATV

ANOS DE VIDA
LABORAL PERDIDOS ESCOLARIDADE

≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

18 47 1.488.641.187,17 1.208.664.882,64 805.554.852,04

24 41 3.896.602.398,09 3.162.782.375,49 2.106.807.017,48

34 31 2.336.251.157,20 1.896.633.448,02 1.262.641.929,00

44 21 1.263.454.629,34 1.025.563.163,71 682.608.122,47

54 11 512.259.675,58 415.566.859,75 277.199.503,23

64 1 60.942.569,27 49.411.262,30 32.939.545,52

Total = R$ 22.484.524.578,29 9.558.151.616,64 7.758.621.991,91 5.167.750.969,74

Estimativas do autor

Tabela A.10
Brasil: Valor do produto perdido por óbitos femininos em ATVs segundo faixa etária 

por anos de escolaridade, em R$ de 2012 – Taxa de desconto de 3% a.a.

SALÁRIO ANUAL COM ENCARGOS 
TRABALHISTAS E SALÁRIO INDIRETO

15.892,512 43.167,468 117.252,192

IDADE MÉDIA
POR OCASIÃO DO 

ATV

ANOS DE VIDA
LABORAL PERDIDOS ESCOLARIDADE

≤ 7 ANOS [8 A 11] ≥ 12 ANOS

18 42 237.463.379,55 200.000.440,90 140.338.165,65

24 36 612.384.205,85 515.672.412,48 355.046.500,63

34 26 351.889.717,95 296.847.820,52 205.864.588,03

44 16 174.843.386,73 147.155.863,01 101.743.649,37

54 6 54.585.876,85 45.905.725,05 31.753.326,33

64 0 0,00 0,00 0,00

Total = R$ 3.471.495.058,90 1.431.166.566,92 1.205.582.261,96 834.746.230,01

Estimativas do autor
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