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Motorista brasileiro do Google Street View revela riscos e curiosidades do mapeamento urbano 
feito pela gigante das buscas 
 
O paulistano José Carlos* trabalhou seis meses como motorista no ano passado. Mas o serviço 
não era parecido com o de um taxista ou com o de outro condutor comum: para José, não 
havia destino final nem caminho mais rápido a ser seguido. 
 
Ele foi um dos 20 responsáveis por guiar, em São Paulo, carros que captam imagens para o 
Street View, o serviço de fotografia panorâmica do Google que permite fazer passeios virtuais 
pelo do mundo - são 51 cidades no Brasil. 
 
José Carlos viu gente se exibindo para as câmeras, pessoas que acenavam para ele e outras 
não tão educadas que preferiam cumprimentá-lo com gestos obscenos e bundalelês (ato de 
expor as nádegas em público). 
 
Viu também cadáveres no chão, gente fugindo das câmeras e até uma mulher que perdeu a 
toalha e ficou nua na janela de casa. 
 
O Google anunciou no dia 24 de janeiro que voltou a colocar seus carros especiais nas ruas 
para registrar imagens para o serviço. A última rodada de fotos tinha sido realizada em junho 
de 2010. 
 
Segundo a empresa, os carros contam com novo equipamento fotográfico. Agora, em vez de 
ter nove câmeras, montadas em uma torre de 80 kg, cada veículo tem 15 delas e a estrutura é 
cerca de 12% mais leve. O modelo também mudou; sai de cena o Fiat Stilo, dirigido por José, 
e entra o Chevrolet Captiva. Em fase de testes, os novos veículos estão circulando apenas em 
São Paulo, por enquanto, de acordo com o Google. 
 
Em meio ano de trabalho, José vivenciou as ruas de São Paulo como ninguém e, além de 
colecionar histórias engraçadas, sabe dos bastidores de uma das maiores empresas de 
tecnologia do mundo. 
 
Em conversa exclusiva com a Folha, ele contou um pouco da experiência. Confira os principais 
trechos. 
 
Rotina 
 
A gente tinha que estar na garagem alugada pelo Google às 8h. Tínhamos autonomia total 
para decidir por onde começar e por onde terminar, desde que sempre dentro do nosso 
polígono [trecho de ruas] designado. Horário de almoço era relativo: tinha dia em que nem 
almoçávamos. Era difícil, são lugares que você não conhece. Mas era critério nosso, não tinha 
muita cobrança nesse sentido. 
 
Rodávamos até umas 18h. Então rendia uma média de 35 km a 50 km cobertos pelas câmeras 
por dia. Andávamos sempre com vassouras dentro do carro para levantar fios de internet, TV a 
cabo e outras coisas, principalmente na periferia, onde as ruas são mais apertadas e os fios 
mais baixos. 
 
Fatos inusitados 
 
Eu já vi uns dois corpos no chão. Um colega meu já foi assaltado, mas graças a Deus nunca 
aconteceu nada comigo. Teve muita coisa engraçada também. Uma vez entramos numa rua 
sem saída na periferia, e tinha um botequinho desses que ficam cheios o dia inteiro. 
 



Um dos caras que estavam bebendo cerveja notou as câmeras e se jogou para dentro do bar, 
por cima do balcão, num mergulho de ponta, claramente querendo se esconder. Não sei se era 
procurado pela polícia ou outra coisa. 
 
Outra vez, tinha uma menina de toalha na janela junto com uma amiga... Quando essa amiga 
viu o carro, puxou a toalha, e a menina ficou pelada por uns momentos. Até anotamos o nome 
da rua para ver depois, mas acabamos esquecendo de ver. 
 
Fora os bundalelês, os xingamentos, as manifestações de carinho, pedidos de fotografia, tinha 
de tudo. 
 
Monitoramento 
 
Acompanhavam o nosso trabalho em tempo real lá dos Estados Unidos. Às vezes faziam 
ligações diretamente de lá para os motoristas, para avisar que "a lente três está suja", ou 
dizer "refaça o caminho tal porque as imagens ficaram um pouco embaçadas". Quem falava 
com a gente era quase sempre o executivo Ferdinand Zebua, que sabe português. 
 
YouTube 
 
Ficávamos morrendo de medo do YouTube. Sempre tinha alguém comentando "vocês viram o 
YouTube hoje?". Certa vez filmaram um dos motoristas falando no celular, sem cinto e 
ultrapassando pela direita. 
 
Atraímos muita atenção, então sempre tinha alguém filmando, fotografando. O Google sempre 
acompanhava as imagens. 
 
Não sei se alguém perdeu o emprego por causa disso, mas é bem provável. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 23 fev. 2011, Tec, p. F1. 


