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Em 2009, mais de 60.000 caminhões grandes se envolveram em acidentes com feridos e mais de 3 mil se envolveram em acidentes 
fatais1. O custo médio de um acidente com feridos envolvendo um caminhão médio/grande é de US$ 330.0002. Se ocorre uma morte, 
o custo médio supera US$ 3 milhões.

Dirigir com segurança é uma questão importante nas estradas e autopistas de hoje. De acordo com um estudo de 2009 realizado 
pelo VTTI (Instituto de Transportes da Virginia Tech) e financiado pela FMCSA (Administração Federal para a Segurança no Transporte 
de Cargas), a implementação de sistemas de gerenciamento de comportamentos de condução usando dispositivos de telemática no 
veículo pode resultar em uma redução significativa no número de comportamentos de condução arriscada.

“Como qualquer transportadora, também temos acidentes”, disse Jerry Waddell, diretor de segurança da Cargo Transporters (Cargo), 
sediada em Claremont, Carolina do Norte, EUA. “Mas somos proativos quanto à segurança dos motoristas e ao gerenciamento de 
riscos, fornecendo aos nossos motoristas ferramentas para ajudá-los a ter o máximo de segurança possível na estrada.”

Uma das ferramentas no arsenal de segurança da Cargo é o aplicativo CER (Critical Event Reporting), que foi implementado em toda  
a frota de 450 caminhões em dezembro de 2008.

1 Fatos de Acidentes de Caminhões Grandes e Ônibus fornecidos pela FMCSA em 2009: Publicação antecipada

2 Valores do Custo de Acidentes de 2008 da FMCSA

“Sabíamos que reduzir eventos críticos nos levaria à

redução de acidentes e estávamos confiantes de que o serviço CER

nos ajudaria com isso. E funcionou. Passamos nove meses —

36 milhões de milhas (57,9 milhões km) — sem nenhum grande acidente relatável ao DOT.”

— Jerry Waddell, Diretor de Segurança, Cargo Transporters
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História da Cargo:
Mais Segurança e  
Custos Reduzidos 

Desafios
• Acidentes relacionados a eventos críticos

• Custos relacionados a acidentes em geral 

Metas
• Reduzir eventos de frenagem brusca e 

controle de estabilidade

• Identificar facilmente motoristas de alto risco

• Assegurar que motoristas voltem para casa 
com segurança após cada viagem

• Desenvolver relacionamentos melhores com 
cada um dos nossos motoristas

• Abrir linhas de comunicação sem medo de 
repreensão, se possível 

Solução
•  Critical Event Reporting para oferecer suporte a 

medidas de segurança proativas 

Benefícios 
• Melhor desempenho dos motoristas

• Gerenciamento de segurança proativo

• Reduzir o número de eventos críticos

• Mais eficiência operacional

• Menos despesas com responsabilidade por 
acidentes

• Menor gravidade geral dos acidentes

Resultados 
• Sem acidentes relatáveis ao DOT por 36 

milhões de milhas (57,9 milhões km)

• Exoneração de responsabilidade em dois 
acidentes, economizando milhares de dólares 
em tempo e despesas associados

“Não começamos a monitorar eventos críticos por motivo disciplinares. 
Fizemos isso porque simplesmente não gostamos de eventos críticos”, 
disse Waddell. “Se esses eventos críticos não forem abordados, 
eles acabarão levando a colisões traseiras, perda de controle ou 
tombamentos.”

“Sabíamos que reduzir eventos críticos nos levaria a uma redução na 
gravidade dos acidentes e estávamos confiantes de que o CER nos 
ajudaria com isso”, afirmou Waddell. “E funcionou. Passamos nove 
meses — 36 milhões de milhas (57,9 milhões km) — sem nenhum grande 
acidente relatável ao DOT.”

 
Benefício da Dúvida para Motoristas
Como parte de seus esforços de segurança proativos, a Cargo usa 
o aplicativo CER com base na Web da Omnitracs para monitorar 
continuamente frenagens bruscas, avisos de saída de faixa desativados  
e estabilidade em sua frota. Quando o CER detecta um evento, ele envia 
um alerta por e-mail quase em tempo real para a equipe de segurança, 
bem como uma mensagem para o motorista. “Sabemos que acontecerão 
eventos críticos. Sabemos que muitas vezes o motorista precisa pisar nos 
freios ou desviar repentinamente para evitar uma colisão”, diz Waddell.

“A primeira coisa que fazemos é chamar o caminhão para uma inspeção 
a fim de eliminar qualquer possibilidade de relatório falso”, observa 
Waddell. “Se a oficina de manutenção não encontrar nenhuma falha no 
caminhão, o Departamento de Segurança conversará com o motorista 
para analisar seu histórico de condução e revisar nossas políticas de 
segurança.”

A Cargo descobriu que apenas uma análise de segurança costuma ser  
o suficiente para o motorista melhorar o comportamento. 

Implementação, Modificação e Aceitação
A Cargo implementou o CER em toda a frota de uma vez. Praticamente 
não foi necessário treinamento prévio dos motoristas e foi fácil para 
a equipe de back-office aprender a utilizá-lo. Waddell admite que os 
primeiros 30 dias foram muito atarefados, respondendo a muitas dúvidas 
dos motoristas e tentando gerenciar todos os alertas.

Cerca de um mês após a implementação, a Cargo decidiu personalizar 
os parâmetros de seu disparo de eventos de frenagem brusca e registrar 
apenas eventos de frenagem brusca que aconteciam acima de 40 
milhas/hora (64,3 km/h), pois, abaixo dessa velocidade, é mais fácil 
controlar o caminhão e a carga, e os poucos acidentes que ocorrem 
nessas velocidades mais baixas não causam danos ou acidentes pessoais 
significativos.

Esse ajuste personalizado de parâmetro tornou o sistema mais gerenciável 
para a frota e os gerentes de segurança e mais realista para os motoristas. 
E reduziu significativamente o número de alertas, o que facilitou para a 
equipe de segurança da Cargo se concentrar nos eventos associados a 
situações mais críticas.
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“Foi uma mudanças lógica muito simples, mas que melhorou muito nossa eficiência operacional”, afirmou Waddell. 
“Ao mesmo tempo, mostrou aos motoristas que a equipe de segurança não usaria o serviço CER para  
microgerenciá-los.”

A tecnologia do CER fornece à equipe de segurança e aos próprios motoristas visibilidade objetiva quase em tempo 
real de seus hábitos de condução. Claramente, um melhor gerenciamento de riscos e responsabilidade por acidentes 
reduzida são importantes para a Cargo, mas, no fim, a meta principal de todas as suas medidas de segurança é 
garantir que seus motoristas voltem com segurança para suas famílias.

 
Comportamento de Condução Segura: Atitude e Integridade

A Cargo usa os dados do CER em conversas individuais com base em fatos com os motoristas, bem como durante 
aulas de segurança semanais para oferecer suporte a melhorias de desempenho de longo prazo. Os dados do CER 
são usados como uma ferramenta para ajudar os motoristas, não penaliza-los. “Estamos usando o CER como uma 
ferramenta para transformar um motorista ‘questionável’ em um bom motorista e bons motoristas em motoristas 
melhores”, diz Waddell.

“Os dados têm ajudado muito com a aceitação do programa e a mudança de comportamentos por parte dos 
motoristas”, afirma Waddell.

Para Waddell, um grande indicador de que este programa foi adotado com êxito é que, frequentemente, ele recebe 
ligações de motoristas assim que acontece um evento. 
 
“Eles dizem ‘Este sistema acabou de dizer que fiz besteira — e fiz mesmo’. O monitoramento do CER inspirou 
integridade em nossos motoristas. Eles usam os alertas da mesma forma que nós: como visibilidade objetiva quase 
em tempo real de seus hábitos de condução. Isso os tornou mais profissionais, responsáveis e seguros”,  
disse Waddell.

Jerry Waddell, Diretor de Segurança 
Cargo Transporters

“O serviço CER não foi 
implementado para deixar os 
motoristas felizes, bravos, tristes ou 
contentes — ele foi implementado 
para torná-los seguros”, enfatiza 
Waddell.
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Exoneração de Culpa com Dados do CER
Além dos benefícios obtidos com mais segurança para motoristas, a Cargo também notou alguns  
benefícios impressionantes na redução da responsabilidade por acidentes desde que ativou o aplicativo CER.

Desde a implementação em dezembro de 2008, a Cargo conseguiu fornecer dados do CER que ajudaram  
a exonerá-la de responsabilidade. Waddell conseguiu coletar os dados do CER que abrangiam os cinco minutos 
anteriores e dois minutos posteriores aos acidentes e dados objetivos com base em fatos exoneraram motoristas  
e a Cargo da culpa.

“É muito poderoso conseguir influenciar uma investigação pós-colisão devido a um evento de frenagem brusca 
ou controle de estabilidade. O sistema CER realmente tem sido inestimável do ponto de vista de reconstrução de 
acidentes e redução de responsabilidade. Os dados são sempre precisos e objetivos, e isso é muito importante 
quando estamos sendo responsabilizados por acidentes.”

Lista de Incidentes no Portal do Critical Event Reporting



www.omnitracs.com

A Cargo também usou os dados do CER para se exonerar de responsabilidade em uma alegação de dano de carga. 
O motorista foi acusado de fazer a carga virar, mas os dados do CER mostraram que não tinham ocorrido eventos de 
frenagem brusca nem de controle de estabilidade durante a viagem que poderiam ter causado o dano de carga.

“Os dados do CER se provaram positivos para nós não apenas no âmbito de segurança, mas 
também para nossas operações em geral e nosso atendimento ao cliente”, afirma Waddell. 
“Os embarques confiados a nós devem sempre chegar em boas condições e no prazo, e os 

dados do CER são uma ferramenta importante para nos auxiliar nesse processo. Sem dúvida, 
ele nos ajudou a economizar dinheiro e tempo, além de salvar vidas”, disse Waddell.

Detalhes de Incidentes no Portal do Critical Event Reporting
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O Critical Event Reporting lhe ajuda a colocar o foco na segurança.
O CER é um recurso de monitoramento automático de veículos que permite que gerentes de segurança e frotas 
gerenciem de forma proativa o comportamento de segurança de seus motoristas quase em tempo real. Sabemos  
o impacto negativo que acidentes podem ter em operações de negócios. Ferimentos, altos custos e responsabilidades 
legais podem incapacitar uma frota. Com o monitoramento contínuo de veículos para detectar eventos críticos 
relacionados à segurança, o CER ajuda a evitar esses acidentes antes que eles ocorram. O CER pode ajudar a garantir a 
segurança de sua frota e seus motoristas, o que pode significar custos de seguro mais baixos e menos exposição  
à responsabilização para sua empresa.

Nossas plataformas de computação móvel (MCP100, 110, 200) oferecem suporte ao monitoramento dos eventos 
de frenagem brusca e disparados manualmente. Também é possível integrar facilmente sistemas de controle de 
estabilidade da Bendix Commercial Vehicle Systems e Meritor WABCO, além de sistemas de aviso de saída de faixa  
da Iteris, Inc. para expandir as capacidades de monitoramento de eventos críticos de sua frota.  
 
O CER fornece dados de sensores segundo a segundo de cinco minutos antes de um evento até dois minutos depois. 
Essas informações essenciais incluem ID do motorista/caminhão, data/hora, posição/localização e conformidade com 
horas de serviço do motorista, bem como informações de sensores e dispositivos de bordo dos veículos, como status 
do freio de estacionamento e velocidade do veículo. O aplicativo envia todos esses dados por transmissão sem fio e, 
em seguida, consolida-os em uma localização central na Web no Portal do CER. Em seguida, gerentes de segurança e 
frotas podem usar essas informações para oferecerem suporte a vários esforços proativos de segurança da frota.

O Critical Event Reporting gera resultados:

• Ajuda a gerenciar de forma proativa o comportamento de motoristas

• Ajuda a reduzir eventos críticos e acidentes

• Permite capturar provas para investigações de acidentes e danos de carga

• Ajuda a honrar a responsabilidade social da frota com segurança nas rodovias

• Trabalha com você para preservar a reputação de segurança e atendimento ao cliente de sua frota

 
PRINCIPAIS RECURSOS
• Monitora continuamente eventos críticos em veículos da frota

• Envia alertas quase em tempo real a gerentes de segurança e da frota quando ocorrem eventos críticos

• Fornece dados de sensores segundo a segundo de cinco minutos antes de um evento até dois minutos depois

• Fornece ID do motorista/caminhão, data/hora, posição/localização, conformidade de horas de serviço  
e informações de sensores e dispositivos de bordo dos veículos

• Fornece imagens gráficas de satélite e mapas híbridos de localizações de incidentes
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Obtendo Mais de seu Investimento em Tecnologia

Sobre a Omnitracs, LLC
A Omnitracs, LCC é uma empresa pioneira global em soluções de gerenciamento de frotas, roteirização e análise preditiva para 
frotas privadas e de aluguel. Os quase 1.000 funcionários da Omnitracs desenvolvem soluções de software como serviço para 
ajudar mais de 50.000 clientes de frotas privadas e de aluguel a gerenciar cerca de 1,5 milhão de ativos em mais de 70 países. 
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Saiba como é possível utilizar nossos aplicativos, 
plataformas e serviços para reduzir custos, 
aumentar a rentabilidade e manter-se competitivo. 
Acesse www.omnitracs.com e deixe-nos mostrar 
como você pode economizar tempo e dinheiro.
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