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INTRODUÇÃO
No Brasil, o número de mortos no trânsito em um ano se aproxima de 45 mil pessoas(1). Nesse cenário, é
(2)
de extrema importância que a Sinalização Viária obedeça o que é preconizado em lei e nos Manuais
Brasileiros de Sinalização do CONTRAN. Apesar da Sinalização Viária ser um dos principais
instrumentos disponíveis para tornar o risco nas vias e rodovias menor, é muito comum que essa
disciplina seja relegada ao segundo plano e que seja encarada como “mais um custo” pelos gestores das
vias e rodovias. Nesse contexto, o programa MOBILIZA da 3M dissemina conhecimento técnico científico
relacionado a Segurança Viária e Sinalização de Tráfego.

OBJETIVO
Disseminar conhecimento técnico científico sobre Segurança Viária e Sinalização para profissionais do
ramo e assim contribuir com a meta de redução do número de acidentes e da severidade dos acidentes
de transito no território nacional.

MATERIAIS E MÉTODOS
O programa MOBILIZA da 3M consiste em uma série palestras que abordam temas tais como:
Estatísticas de acidentes no Brasil e no mundo, conceitos científicos que devem ser aplicados no projeto
de Sinalização Viária e que permitem Sinalização perfeitamente visível e legível durante o dia e durante a
noite, apresentação e interpretação das principais Normas NBR ABNT e Manuais relacionados a
Segurança Viária. Durante o ano de 2016 as palestras aconteceram conforme a demanda de orgãos
públicos e parceiros de negócios da 3M.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Há uma carência grande de profissionais que se especializem nesse tema e a rotatividade de funcionários
e servidores contribui também para que o conhecimento seja, muitas vezes, perdido pelas instituições
gestoras de vias e rodovias. O programa MOBILIZA da 3M levou conhecimento técnico relacionado a
Sinalização e Segurança Viária a quase 600 pessoas em 21 sessões em 10 estados brasileiros durante o
ano de 2016.

CONCLUSÃO
Dado o cenário de índices alarmantes de acidentes de trânsito no Brasil, é de fundamental importância
que o projeto da Sinalização Viária seja efetivo durante o dia e durante a noite, uma vez que Sinalização
Viária eficiente é um elemento fundamental para aumentar a segurança nas vias e rodovias do Brasil.
Políticas Públicas de Segurança Viária devem envover vários atores sociais tais como: Governo, Polícia,
ONG`s, Indústria, Especialistas, etc. Programas como o 3M MOBILIZA contribuem para a capacitação dos
profissionais do mercado de Segurança Viária através da disseminação do conhecimento técnico
científico.
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