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Editorial
Dormir ao volante
Quando este humilde escrevinhador era criança – o que já faz tempo, mas não
conte a ninguém –, acompanhava com horror as histórias tenebrosas dos adultos
que passavam de carro por uma carreta tombada em uma vala junto à estrada:
”Com certeza, o motorista dormiu ao volante!“. Tal comentário era inequivocamente acompanhado por conversas que exaltavam os perigos que assolam a área
de logística e transportes do país, o fato de que há milhares de caminhoneiros
que dirigem por 16 ou 18 horas seguidas sem descanso, no intuito de poder ganhar mais etc. Em outras ocasiões, quando carros de passeio acabavam por ter
destino similar às carretas, tombando em ribanceiras ou valas , as observações
tecidas pelos adultos invariavelmente se resumiam a: ”Bebeu demais e dormiu
ao volante!“ ou ”Devia ter parado para descansar, mas resolveu continuar dirigindo e acabou dormindo ao volante!“.
Pode ser, entretanto, que estejam para acabar os dias em que dormir ao volante
represente um perigo. Se e considere-se seriamente aqui um ”Se“, com tudo o
que a seriedade aplicada a essa conjunção pode oferecer – os lobbies da indústria
automobilística mundial não conseguirem impedir, carros totalmente autônomos
estarão disponíveis para o público em 2020, segundo previsões do Google e da
Tesla Motor (isso nos EUA, entenda-se). Segundo Elon Musk, fundador da Tesla,
ainda em 2015, veículos da empresa serão capazes de circular sem o auxílio de um
motorista em 90% do tempo. A Cadillac, marca que pertence à GM, planeja que,
em 2017, seus carros sejam capazes de circular sem auxílio humano em estradas até
a velocidade de 110 km/h ou em congestionamentos (o famoso tráfego ”anda-e-para“). Em meados de 2014, o projeto de carro autônomo criado pelo Google – com
veículos equipados com o Ubuntu – já contava com mais 1,1 milhão de quilômetros
rodados. A Continental, fornecedor de autopeças alemão, também já rodou milhares de quilômetros com um VW Passat equipado com um sistema autônomo
próprio chamado Continental Intelligent Transportation System, baseado em Linux. E, considerando o histórico pró-Open Source de Elon Musk, que em junho de
2014 abriu todas as patentes da Tesla para uso indiscriminado (inclusive por seus
competidores), não há dúvida a respeito do uso de Software Livre em toda a pilha
de programas que equiparão os carros autônomos da companhia. O mesmo podese dizer da BMW, que não somente planeja usar Linux como base de seus carros
autônomos, mas também deverá abrir o código de todo o sistema de controle do
veículo. E a Uber, empresa americana do setor tecnológico, que oferece um serviço semelhante ao táxi usando um aplicativo móvel de mesmo nome, pretende
substituir todos os seus motoristas por carros autônomos, conforme declarações
de seu presidente, Travis Kalanick. Para entender o impacto que isso pode gerar
na sociedade, com uma frota de apenas 9.000 carros autônomos, o Uber poderia
substituir todos os táxis da cidade de Nova Iorque, segundo um estudo da Universidade de Columbia. Se não bastasse isso, passageiros teriam que esperar em
média apenas 36s por um desses carros de aluguel, cuja corrida custaria a mixaria
de R$ 1,00/km (a título de comparação, a bandeira 1 na cidade de São Paulo custa
atualmente R$ 2,50/km), no que se configuraria uma “nuvem de transporte“, na
qual a propriedade do automóvel passaria a ser irrelevante. Isso deve mudar radicalmente o mercado de transportes mundial. E o Linux e o Software Livre estão
encrustados no coração dessa disrupção! Assim: bons sonhos! Seu carro te acorda
quando você chegar ao seu destino. n
Rafael Peregrino da Silva.
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