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A fisionomia e a voz do
motorista fornecem
subsídios para que
esses sistemas possam
‘responder’ às emoções
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thiago.lasco@estadao.com

D irigir pode ser uma te-
rapia em alguns mo-
mentos e grande fonte

de estresse em outros. Seguin-
do o exemplo de celulares e ou-
tros gadgets, que analisam im-
pressões digitais e batimentos
cardíacos do usuário, em um
futuro muito próximo os car-
ros podrão detectar o humor
do motorista e responder a ele.

O mais recente passo nesse
sentido acaba de ser mostrado
pela Peugeot. A marca france-
sa apresentou o Chrysalide
Concept, protótipo que traz
uma câmera instalada na cabi-
ne que registra e analisa as fei-
ções de quem está ao volante.

Caso o condutor esteja es-
tressado, cansado ou irritado,
osistemamuda otomdailumi-
nação da cabine, selecionando

coresque podem ajudara com-
bater as causas do estresse ou
da sonolência.

O som e os aromas do am-
biente e até a massagem feita
pelo banco também são ajusta-
das, conforme as preferências
previamente definidas pelo
motorista. Tudo para deixá-lo
em um estado emocional mais
favorável para guiar – calmo
ou alerta, conforme o caso.

A PSA, que reúne Peugeot e
Citroën, pretende aplicar uma
versão mais simples dessa tec-
nologia nos carros das duas
marcas. As vendas na China co-
meçam em 2016.

PRECURSOR
Não é a primeira vez que um
veículo reage a sinais físicos do
usuário. No Salão de Tóquio de
2007, a Nissan exibiu o Pivo 2,
carrinho elétrico para três pes-
soas com uma cabeça de robô

próxima à direção. Os “olhos”
eram câmeras digitais que cap-
turavam as mudanças na ex-
pressãofacial domotorista,en-
quantoummicrofoneregistra-
va sua voz e analisava o volu-
me e a velocidade da fala.

Conforme o humor demons-
trado pelo condutor, o robô di-
zia frases como “Relaxe, não se
preocupe”. Para o chefe de de-
sign da marca à época, Masato
Inoue, o Japão é um dos melho-

res mercados para testar essas
novidades porque a cultura ja-
ponesa é mais aberta do que as
outras para ver máquinas co-
mo amigos. “Queríamos criar

um carro ao qual as pessoas
pudessem se apegar”, disse.

Tanto que em 2013 a Toyota
levou à feira o FV2. No carro-
conceito, sistemas de reconhe-
cimento de voz e imagem
“liam” o humor do operador e
sua carroceria mudava de cor.

Segundo informações da
marca, a ideia é que o motoris-
ta tenha com o carro uma rela-
ção de confiança similar à de
um cavaleiro com seu cavalo.

No Chrysalide Concept, da
Peugeot, as cores, a música e
os aromas na cabine mudam
para reconfortar o condutor

Robô dentro
do Nissan
Pivo 2,
de 2007,
‘diz’ frases
de apoio a
quem está
ao volante

Em breve, carros serão capazes de
detectar humor do motorista para
motivá-lo, despertá-lo ou acalmá-lo

Seu próximo melhor amigo
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