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TEM ÁGUA E 
BALINHA, MAS 
SEM MOTORISTA

UBER FAZ 
EXPERIÊNCIAS 

REAIS COM 
PASSAGEIROS, NOS 

ESTADOS UNIDOS, 
COM MODELOS 

AUTÔNOMOS. 
INTENÇÃO É 

TRANSFORMAR 
EM OPÇÃO PARA 

O TRANSPORTE 
URBANO

I magine a situação: você pede a conta no bar em que está com amigos, já bebeu 
algumas cervejas (e, sabendo que iria beber, teve a sábia decisão de deixar o 
automóvel na garagem), então abre o aplicativo do Uber para pedir um carro que 

o leve para casa. Após alguns minutos, o carro chega. Sem motorista. Ué, mas você 
nem tinha bebido tanto assim, o que terá acontecido? 
Essa situação hipotética, que hoje parece cena de um � lme de � cção cientí� ca, 
talvez esteja mais próxima de se tornar real do que poderíamos imaginar. Porque, 
de verdade... já aconteceu. Não exatamente com alguém saindo de um bar, mas 
com passageiros selecionados pela multinacional americana. Desde setembro, o 
Uber, nos Estados Unidos, vem convidando alguns de seus usuários mais � éis, 
além de jornalistas do país, para participar de uma experiência que, se vingar, vai 
revolucionar todo o conceito de transporte privado urbano: deslocamentos com um 
Uber autônomo. Ou seja, sem motorista.
“Algumas vezes me senti um pouco nervoso ao ver quão perto o computador nos 
fazia passar de outros veículos estacionados do lado direito da via”, escreveu o 
jornalista Mike Isaac, do New York Times, que participou da experiência. 
O nervosismo, claro, é natural. Para todos nós, que sempre pensamos no carro 

como um tipo de veículo conduzido pela vontade humana, 
rodar em um que se movimenta sem o controle de um 
motorista pode dar uma impressão semelhante à de 
atravessar uma avenida a pé com os olhos vendados. Mas 
a tecnologia está sendo desenvolvida justamente para que, 
um dia, não tenhamos mais essa impressão. E para que 
andar em carros autônomos seja tão tranquilo quanto usar 
uma escada rolante. Apesar da con� ssão da apreensão 
sentida por Isaac, a experiência se deu de um modo 
absolutamente seguro. A autonomia do carro não colocou 
nenhum passageiro em risco, em nenhum momento. E, se 
houvesse essa possibilidade, havia um motorista de carne e 
osso lá, para assumir o controle se necessário.

SUPERCARRO
A experiência foi conduzida em Pittsburgh, no Estado da 
Pensilvânia. Foi lá que o Uber equipou uma pequena frota de 
veículos (sempre do modelo Ford Fusion) com um conjunto 
de 20 câmeras, 7 sensores de laser, além de um laser 360 
graus, e mais 1.400 componentes adjacentes. A maior 
parte desses equipamentos � cou instalada sobre o teto do 
carro. Na parte de dentro do sedã, os passageiros viram 
poucas diferenças. A mais notória foi um grande botão 
vermelho perto do câmbio – é o dispositivo que desliga o 
sistema autônomo, se necessário. Outra novidade na parte 
interna eram tablets dispostos entre os assentos, exibindo 
para os passageiros, em tempo real, as imagens captadas 
pelos sensores – como se mostrassem o que o carro 
estaria “vendo” durante o trajeto. Uma pequena câmera 
ainda foi instalada internamente, para registrar as reações 
dos passageiros, que seriam analisadas posteriormente.

TESTAR EM SITUAÇÕES REAIS É FUNDAMENTAL PARA O 
SUCESSO DESSA TECNOLOGIA. E CRIAR UMA ALTERNATIVA 
VIÁVEL PARA A PROPRIEDADE DE CARROS INDIVIDUAIS É 
IMPORTANTE PARA O FUTURO DAS CIDADES”, DIZEM OS 
FUNDADORES DO UBER

O limite para qualquer deslocamento era de dois passageiros. 
Isso porque, na frente, � cavam um motorista (para assumir o 
volante em caso de necessidade – o que é uma exigência da 
lei americana, por enquanto, para permitir deslocamentos de 
veículos autônomos) e um engenheiro do Uber. 
“Testar em situações reais é fundamental para o sucesso 
dessa tecnologia. E criar uma alternativa viável para a 
propriedade de carros individuais é importante para o 
futuro das cidades”, a� rmaram, em nota, os fundadores 
do Uber, Anthony Levandowski e Travis Kalanick. “É claro 
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que não conseguimos prever exatamente o que nos reserva 
o futuro. Mas sabemos que Ubers autônomos têm um 
enorme potencial para melhorar a sociedade: reduzindo 
o número de acidentes de trânsito, que hoje matam 1,3 
milhão de pessoas por ano, liberando 20% do espaço das 
cidades hoje destinados para o estacionamento de carros, 
e eliminando os congestionamentos, que desperdiçam 
trilhões de horas todos os anos.”

Pittsburgh, onde a empresa tem mapas bem detalhados 
das vias. Ainda assim, houve momentos, em algumas das 
viagens com jornalistas convidados, em que foi necessário o 
motorista intervir. 
A reportagem do jornal USA Today a� rmou que, em algumas 
ocasiões, “quando a situação era demasiadamente complexa 
para os algoritmos do veículo”, o condutor teve de assumir 
o volante. Exemplo disso foi quando havia um automóvel 
estacionado na contramão próximo a uma calçada. Essa 
circunstância “fora da ordem natural do trânsito” dava um 
nó na “cabeça” do carro. Hora de voltar à condução manual. 
Em situações como essa, ou nas quais o sistema identi� cava 
que poderia haver algum risco associado à autonomia do 
veículo, um alerta sonoro era emitido, como aviso para que 
o motorista da empresa assumisse a direção. Mesmo em 
deslocamentos sobre pontes ou outras condições em que, 
aparentemente, os jornalistas não identi� cavam que poderia 
existir algum perigo.
Claro, trata-se de um teste, e o objetivo não era insistir na 
autonomia do carro o tempo inteiro, e sim identi� car o quanto 
esse modelo de veículo já pode ser considerado seguro em 
uma série de situações do trânsito. E os jornalistas convidados 
se surpreenderam com a segurança demonstrada. Segundo 
o próprio USA Today, a condução foi suave durante toda a 
viagem, e o carro soube evitar, sozinho, ciclistas e pedestres 
que estavam no caminho em uma avenida movimentada da 
cidade. Já a agência Reuters relatou que o Fusion autônomo 
soube parar em todos os sinais vermelhos e reduziu a 
velocidade quando um carro estacionado à frente abriu a porta 
de repente, no lado que dava para a via. Em alguns aspectos, o 
carro já se revela um “motorista” mais educado que a maioria 
dos condutores humanos.

O próprio Mike Isaac, o jornalista que admitira um certo 
nervosismo, escreveu que, na maior parte do tempo, tinha 
de perguntar para o motorista se era ele quem estava 
dirigindo ou era o automóvel tomando decisões por conta 
própria, já que não percebia a diferença entre a condução 
automatizada e uma que fosse feita por gente de verdade 
(a dúvida faz sentido porque o motorista era orientado 
pelos pesquisadores a manter as mãos levemente sobre 
o volante, para poder assumir rapidamente o controle no 
caso de qualquer urgência). Isaac escreveu no seu jornal 
que o veículo autônomo sempre se mantinha nos limites 
de velocidade máxima das vias, mesmo quando não havia 
outros carros no caminho, e parava co m boa distância de 
outros automóveis nos cruzamentos.

MAS O QUE VAI ACONTECER 
COM OS MOTORISTAS?
“Sabemos que muitos motoristas vão ter dúvidas sobre 
essa tecnologia”, explicam os fundadores do Uber. 
“Tudo ainda é muito recente: Ubers autônomos têm 
um motorista no banco da frente porque ainda exigem 
intervenção humana em diversas situações, incluindo mau 
tempo. Mesmo quando essas questões forem resolvidas, 
acreditamos que a oferta desse transporte será um mix 
de opções, com veículos dirigidos por pessoas se somando 
aos Ubers autônomos. Até por causa dos limites atuais do 
software de direção autônoma.”
E quando o sistema chegar a um nível de so� sticação 
que dispense de vez a � gura do motorista, Anthony 
Levandowski e Travis Kalanick acreditam que, ainda assim, 
haverá mais gente empregada. “A tecnologia cria novas 
oportunidades de trabalho ao mesmo tempo que torna 

algumas funções dispensáveis. Ubers autônomos estarão 
nas ruas 24 horas por dia, o que signi� ca que precisarão 
de muito mais manutenção nos carros, feita por humanos, 
do que hoje em dia.”
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TESTE COM TODA A SEGURANÇA
A experiência – uma iniciativa do Centro de Tecnologias 
Avançadas do Uber – começou menos de quatro meses 
após o Uber anunciar o início da circulação de veículos sem 
motorista. Durante os trajetos, os carros coletam dados 
de mapeamento, de modo a aprimorar a compreensão 
do sistema. A� nal, na tecnologia do carro autônomo, os 
engenheiros estão aprendendo enquanto fazem. E, de modo 
a que a experiência fosse desenvolvida num ambiente de 
controle total – apesar de ser nas ruas reais da cidade 
–, o programa é feito somente numa área restrita de 

PASSAGEIROS PEGOS DE SURPRESA
Além dos jornalistas, passageiros de verdade estão 
participando da experiência do Uber autônomo. E 
sem nenhuma preparação prévia. Ao pedir um Uber, 
eles são comunicados, via aplicativo, que receberão 
um modelo sem motorista. E que não precisarão 
pagar a conta. Como dito na matéria, a empresa 
tem escolhido os usuários que mais recorrem ao 
serviço para a participação nos testes.

TECNOLOGIA AINDA ASSUSTA
Um estudo feito em janeiro pela AAA Foundation for 
Traf� c Safety, dos Estados Unidos, revelou que 75% 
dos motoristas a� rmam ter medo de rodar com um 
carro autônomo. A pesquisa ouviu 1.832 pessoas, 
todas acima de 18 anos de idade.
Segundo John Nielsen, diretor da fundação, esse temor 
está relacionado com os avanços rápidos da indústria 
na direção dos carros autônomos, uma tecnologia 
que a maioria das pessoas ainda não conhece com 
profundidade. “O que elas talvez não percebam é que 
as bases dessa tecnologia já estão nos veículos atuais, 
e ela está melhorando cada vez mais e conquistou a 
con� ança dos motoristas”, aponta.
Nielsen faz referência a sistemas recentes que ajudam 
o motorista (e às vezes assumem o controle do carro 
sozinhos) em uma série de situações: frenagem 
automática de emergência, controle de velocidade de 
cruzeiro, assistente de estacionamento, entre outros. 
Con� rmando o que o diretor da AAA disse, outra 
conclusão do estudo é de que 61% dos motoristas 
pesquisados a� rmaram desejar que seu próximo 
carro tenha tecnologias de autonomia parcial, como 
as citadas – que já fazem parte inclusive de muitos 
modelos presentes no mercado brasileiro.


