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O Índice de Prontidão para Veículos Autônomos (AVRI, do inglês 
Autonomous Vehicles Readiness Index) mede o grau de preparação para 
a adoção de veículos autônomos em 30 países. Trata-se de um índice 
composto, que combina 28 indicadores de uma variedade de fontes 
para calcular a pontuação final. Mais informações sobre os resultados, a 
metodologia e as fontes utilizadas podem ser encontradas no Anexo.

O público-alvo pretendido para o AVRI são organizações do setor público 
com responsabilidade pelo transporte e pela infraestrutura. O AVRI 
também pode ser de interesse para outras organizações dos setores 
público e privado que têm relação com o transporte rodoviário ou que 
fazem uso dele.

Este relatório usa o termo “veículos autônomos” para se referir à 
tecnologia utilizada tanto dentro dos veículos quanto externamente, 
como, por exemplo, as redes digitais e infraestrutura rodoviária. Ele 
também usa “veículos autônomos” para se referir aos veículos que 
podem fazer tudo o que um veículo tradicional faz sem intervenção 
humana, o que às vezes é descrito como “automação de nível cinco”, ou 
seja, quando os veículos são totalmente automatizados e o motorista se 
torna um passageiro.

Os termos “veículo autônomo” e “carro sem motorista” podem ser 
usados de forma intercambiável, embora este relatório também cubra 
os ônibus e os caminhões autônomos. As seguintes abreviações 
também são usadas no texto: IA para inteligência artificial, Lidar para 
tecnologias de detecção e alcance de luz, e IoT para internet das coisas.

Os equivalentes em Dólares norte-americanos para as moedas locais 
são calculados utilizando as taxas de câmbio do início de junho de 2020.

Guia rápido para o leitor
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Prefácio

Prefácio
Quando publicamos o primeiro Índice de Prontidão para Veículos Autônomos em 2018, houve um entusiasmo generalizado em torno 
da tecnologia, refletido na frequente cobertura da mídia. Isso se reduziu significativamente desde então, e o observador casual 
poderia concluir que talvez tudo não passasse de publicidade e que a revolução autônoma estivesse a décadas de distância.

A realidade, entretanto, é que a tecnologia de Veículos Autônomos (VA) está entrando em um período de maturidade de 
desenvolvimento, durante o qual os complexos desafios da implementação estão sendo enfrentados. O potencial de 
transformação da tecnologia de VA continua imenso.

De acordo com os dados reunidos para o terceiro AVRI e observações dos especialistas dentro da rede de firmas nacionais da KPMG, 
houve um progresso significativo no extenso trabalho necessário para permitir que os veículos autônomos operem com segurança 
e eficácia em nossas sociedades, o que inclui a revisão de regulamentos e a realização de testes em larga escala. Também estamos 
vendo veículos autônomos sendo utilizados no mundo todo no transporte público e em ambientes de local fechado, como nas áreas de 
mineração e logística. E governos nacionais e locais estão encontrando meios diferentes de introduzi-los.

Esta edição do AVRI acrescenta cinco novos países e jurisdições: Bélgica, Chile, Dinamarca, Itália e Taiwan. Ela cita brevemente 
as medidas usadas para avaliar cada país e jurisdição para explicar nossa maior compreensão de alguns dos principais facilitadores 
dos veículos autônomos, como as telecomunicações. Os indicadores continuam organizados com base nos mesmos quatro 
pilares dos dois primeiros relatórios — política e legislação, tecnologia e inovação, infraestrutura e aceitação do consumidor.

Como alguns países e jurisdições delegam a responsabilidade pelo transporte para as autoridades locais, o relatório deste ano 
também apresenta a cobertura de cinco cidades dignas de nota — Pequim, Detroit, Helsinque, Pittsburgh e Seul — que estão 
empreendendo um trabalho inovador no âmbito municipal.

O terceiro AVRI vê Singapura trocar de lugar com a Holanda para reivindicar a primeira posição no índice. Desde o início de 2019, 
a cidade-estado adotou várias medidas significativas para incentivar o teste, desenvolvimento e adoção de veículos autônomos, 
tais como a abertura de uma dezena de suas rodovias para testes. Assim como vários outros países bem classificados, Singapura 
incorporou os veículos autônomos em metas mais amplas, tais como maior uso de transporte público, uso mais amplo de 
veículos elétricos e desenvolvimento econômico em decorrência de trabalhos focados em pesquisa.

Como nas edições anteriores, muitas pontuações nacionais estão bem próximas e muitos países e jurisdições têm oportunidades 
de fazer progresso. Para comprovar, dos 25 países e jurisdições do índice de 2019, 17 elevaram sua pontuação. Ao proporcionar 
avaliações de pontos fortes, desafios e recomendações, este relatório visa a fornecer ideias construtivas que possam ajudar os 
governos a aprender uns com os outros e melhorar.

Devido à pandemia de coronavírus, vários ensaios com veículos autônomos foram suspensos, mas é possível imaginar a 
contribuição que essa tecnologia poderia fazer se fosse mais desenvolvida, desde manter redes de entregas até fornecer 
transporte público mais flexível e menos lotado mediante o uso de miniônibus sob demanda.

Eu continuo a ver os veículos autônomos viabilizando uma revolução iminente que fortalecerá nossas sociedades e economias e, 
ao mesmo tempo, tornará as rodovias do mundo mais seguras e mais acessíveis a todos.

Richard Threlfall 
Global Head of Infrastructure 
KPMG International 

 @RThrelfall_KPMG
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Esta terceira edição do Índice de Prontidão para Veículos 
Autônomos mostra que, ao longo do último ano, países 
e jurisdições lidaram com as principais decisões políticas 
e de investimento necessárias para viabilizar a revolução 
dos veículos autônomos. Surgiram algumas diferenças 
nas abordagens propostas, mas os países e as jurisdições 
também estão aprendendo uns com os outros e interagindo 
com as companhias automotivas e empresas de tecnologia 
que estão desenvolvendo a tecnologia, como a KPMG 
recomendou no primeiro AVRI.

Os principais facilitadores abrangem segurança, privacidade, 
infraestrutura digital, impacto nos sistemas de transporte e 
viagens transfronteiriças. Vamos considerar um de cada vez.

Segurança

A Organização Mundial da Saúde estima que 1,35 milhão de 
pessoas morrem e 50 milhões se acidentam nas rodovias 
a cada ano. Como em cerca de 95% dos casos a causa é 
o erro humano, os veículos autônomos têm o potencial de 
reduzir esses acidentes drasticamente. Em uma conferência 
ministerial global sobre segurança nas rodovias realizada 

em Estocolmo em fevereiro de 2020, os participantes 
reconheceram que “as tecnologias avançadas de segurança 
veicular estão entre os mais eficazes de todos os dispositivos 
de segurança automotiva” e instaram os países a garantir 
que até 2030 todos os veículos vendidos tenham tecnologia 
de desempenho seguro.1

Embora os veículos autônomos sejam muito mais    
      seguros que os motoristas humanos, os governos        
       estão compreensivelmente preocupados em  
          assegurar que a tecnologia de veículos autônomos  
             seja a mais segura possível. 

Introdução

Introdução: Viabilizando a 
revolução dos veículos autônomos
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Introdução

Na conferência, o governo da Suécia enfatizou a abordagem 
“Visão Zero” que adotou em 1997, cujo objetivo é que ninguém 
morra ou sofra lesões permanentes por acidentes de trânsito.2 
Em aparente crítica aos fabricantes que lançam veículos com 
autonomia limitada no mercado, Hakan Samuelsson, diretor 
executivo da fabricante de veículos sueca Volvo, disse em 
março de 2019: “Nós temos uma responsabilidade e todo 
mundo que está neste negócio tem essa responsabilidade, 
porque do contrário vocês vão matar uma tecnologia que pode 
ser o melhor salva-vidas da história do automóvel.”3

A abordagem sueca focada na segurança provavelmente será 
seguida pela maioria das outras autoridades. O clamor que se 
seguiu à trágica morte de um pedestre em Phoenix, Arizona, 
que foi morto por um veículo autônomo em 2019, mostra que 
a sociedade é muito pouco tolerante a acidentes causados 
por tecnologias, e os governos definirão a política de acordo. 
Mas existe o risco de que o estabelecimento de um padrão de 
segurança alto demais para os veículos autônomos retarde a 
sua introdução e resulte em muito mais mortes nas rodovias 
em decorrência de erro humano nesse meio tempo.

Privacidade

Os veículos autônomos apresentam um dilema particular 
sobre privacidade de dados. Para as autoridades públicas, 
uma das grandes oportunidades de usar veículos conectados 
é a otimização da capacidade rodoviária. Se a posição e o 
destino de todos os veículos em uma determinada área 
forem conhecidos, um sistema de gerenciamento de tráfego 
inteligente poderá definir as velocidades e as rotas de todos 
esses veículos para minimizar os tempos de trajeto e os níveis 
de congestionamento. Porém, isso requer o rastreamento dos 
veículos e o compartilhamento de informações pessoais de 
um modo que, em muitas culturas, atualmente é considerado 
inaceitável do ponto de vista político. Algumas empresas 
podem ter receio de se envolver nesse trabalho por razões 
similares.

Os países já divergem significativamente sobre a extensão 
em que protegem a privacidade dos usuários das rodovias. A 
União Europeia tem normas de privacidade rígidas com base 
no Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Os Estados Unidos fornecem menos proteção no âmbito 
federal, embora os estados, inclusive a Califórnia, tenham 
endurecido suas regras recentemente. Alguns países, entre os 
quais a China, dão menos importância à privacidade devido a 
uma abordagem mais comunitária.4

Isso significa que os dados que os veículos autônomos 
e outros veículos conectados coletam e transmitem 
provavelmente variam de forma substancial de país para país. 
Para aqueles com regras rígidas de proteção de dados, os 
veículos precisarão anonimizar os dados e minimizar o que é 
transmitido, ao passo que outras jurisdições podem exigir que 
os veículos autônomos informem às autoridades onde estão 
o tempo todo. A KPMG prevê, no entanto, que com o tempo 
a maioria dos países passará a utilizar alguma forma de coleta 
de dados dos veículos conectados para garantir o uso mais 
eficiente do espaço rodoviário.

Infraestrutura digital

Existe um debate sobre quanto esforço os países e as 
jurisdições devem empregar na infraestrutura digital para 
os veículos autônomos, o que inclui redes de sensores, 
equipamentos rodoviários, como semáforos inteligentes que 
podem indicar aos veículos autônomos quando parar ou seguir, 
e mapeamento digital de alta qualidade.

Os veículos autônomos de nível quatro,  
que são capazes de ter autonomia  
somente em determinadas  
condições, podem ser  
geo-fenced, ou seja,  
limitados geograficamente  
a áreas com infraestrutura  
digital adequada.

“Nós superestimamos a chegada dos veículos autônomos”, 
disse o diretor executivo da Ford Jim Hackett em abril de 2019, 
acrescentando que o primeiro veículo autônomo da empresa 
ainda estava planejado para 2021, mas “suas aplicações serão 
limitadas, o que chamamos de geo-fenced, porque o problema 
é muito complexo”.5 Mas, se essa geração de veículos 
autônomos requer sensores, equipamentos rodoviários e 
mapeamento detalhado para funcionar bem, sua popularidade 
e seu uso ficarão limitados às áreas que podem pagar e que 
investiram nessa infraestrutura.

Do ponto de vista da segurança, os veículos autônomos de 
nível cinco não devem necessitar de infraestrutura externa para 
operar. Entretanto, sua segurança provavelmente acarretará 
um custo de eficiência, pois vários estudos indicam que 
as velocidades de tráfego serão mais baixas e haverá mais 
congestionamento porque os veículos autônomos dirigirão de 
forma mais defensiva que os humanos. A infraestrutura digital, 
que permite a comunicação veículo-infraestrutura (V2I), é 
possivelmente a solução para esse problema. Os sistemas V2I 
utilizam um sistema de gerenciamento de tráfego centralizado 
para otimizar o uso das rodovias de uma região, coordenando 
como os veículos operam para o benefício de todos os 
usuários.
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Introdução

Isso significa cenários potencialmente diferentes para 
a operação dos veículos autônomos. Em áreas onde a 
capacidade da rodovia é irrestrita, por exemplo, em áreas 
rurais, os veículos autônomos podem depender mais de seus 
próprios sistemas. Em áreas onde a capacidade é restrita, 
por exemplo, nas cidades e nas principais rodovias entre 
as cidades, será mais importante para os governos investir 
em infraestrutura digital e exigir que os veículos autônomos 
interajam com os sistemas que eles estabelecem.

Impacto nos sistemas de transporte

O trabalho de maior destaque no desenvolvimento dos 
veículos autônomos, conduzido por empresas de tecnologia 
sediadas nos EUA, tem se concentrado em carros particulares 
e serviços de táxi sem motorista. Se isso predominar, o 
resultado provavelmente será mais veículos nas rodovias. No 
entanto, muitos países e jurisdições estão usando os veículos 
autônomos para aumentar a comodidade e a popularidade 
do transporte compartilhado. Isso inclui ensaios e serviços 
regulares de miniônibus lentos sem motorista em países 
como Chile, Dinamarca, Finlândia e Noruega. A Espanha 
está testando esses veículos para turismo em uma área 
ambientalmente sensível das Ilhas Canárias, ao passo que a 
Austrália os está usando em uma vila de aposentados.

Esse foco no transporte público está sendo gradualmente 
ampliado, com operadores em Singapura, Espanha e Reino 
Unido testando ônibus autônomos de comprimento total.  

Isso vai reduzir a necessidade de motoristas profissionais. 

O departamento de transportes de Taipei, em Taiwan, está 
planejando iniciar testes de ônibus autônomos à noite 
nas rodovias para ajudar a resolver o problema da falta de 
motoristas, e os motoristas de ônibus de Singapura estão 
recebendo treinamento como operadores de segurança de 
ônibus segundo o plano da cidade-estado de introduzir ônibus 
sem motoristas a partir de 2022. Como reduzem os custos de 
mão de obra, os veículos autônomos tornam os serviços para 
comunidades remotas mais acessíveis, além de permitir um 
transporte público melhor em cidades densamente povoadas.

A pandemia de coronavírus também pode impulsionar a 
adoção dos veículos autônomos. A doença tornou os veículos 
compartilhados menos atrativos para os usuários, mas um 
miniônibus autônomo gerenciado publicamente e limpo com 
regularidade pode parecer uma opção melhor do que um 
veículo de um serviço de transporte privado por aplicativo. 
Em outros setores, a pandemia aumentou a demanda e a 
oportunidade de automação e, em alguns casos, os veículos 
autônomos foram colocados em uso por essa razão.6 Em geral, 
eles são usados para fazer entregas em vez de transportar 
pessoas. A Mayo Clinic e a Jacksonville Transportation 
Authority da Flórida usam quatro veículos autônomos 
para levar os testes de um local de drive-through para um 
laboratório, sem supervisão humana e em rotas isoladas.7

Cruzando fronteiras

Embora os países e as jurisdições possam diferir em termos 
de quanta infraestrutura digital disponibilizam para os 
veículos autônomos, eles devem garantir que ela funcione 
para qualquer veículo que possa utilizá-la. Isso significa 

padronização internacional para permitir que os veículos 
autônomos operem em outros países, pelo menos dentro 
do mesmo continente. Dentro da União Europeia, alguma 
automação básica será obrigatória em todos os veículos 
novos a partir de 2022, por meio de sistemas avançados de 
assistência ao motorista (Adas, Advanced Driver Assistance 
Systems), o que inclui frenagem de emergência autônoma 
e assistência para permanecer nas faixas. Faria sentido uma 
padronização internacional similar cobrir o V2I.

O mesmo ocorre com o seguro. Alguns países já legislaram 
para esclarecer a responsabilidade legal em relação aos 
veículos autônomos, a exemplo da Lei sobre Veículos Elétricos 
e Automatizados (Automated and Electric Vehicles Act) do 
Reino Unido. Mas como esses veículos são potencialmente 
capazes de movimentar-se de forma autônoma entre fronteiras 
nacionais, seria útil ter algum grau de consistência na 
abordagem legislativa.

A comunidade internacional não foi sempre um modelo de 
coordenação, como demonstram a pandemia de coronavírus 
e as mudanças climáticas. No entanto, apesar das diferenças 
significativas em termos do que os países e as jurisdições 
querem atingir com os veículos autônomos, existem  
muitas áreas nas quais todos podem se beneficiar de uma 
abordagem alinhada.



O presidente Tsai 
Ing-wen abre o 
Taiwan CAR 
(conectados, 
autônomos e teste 
rodoviário) Lab em 
Tainan, seu primeiro 
campo de testes 
fechado para veículos 
autônomos.9 

Fevereiro de 2019

A cidade de Espoo na 
Finlândia começa a 
operação pública do 
Gacha, ônibus sem 
motorista para qualquer 
clima projetado pela 
empresa local Sensible 
4 e a varejista japonesa 
Muji.11.11

Abril de 2019 A Apple compra a 
Drive.ai, uma startup 
sediada no Vale do 
Silício que pilotou a 
tecnologia de 
veículos autônomos 
que pode ser 
adaptada aos 
veículos existentes.13

Junho de 2019

A organização de 
testes britânica Zenzic, 
que é financiada pela 
indústria e o governo, 
abre um concurso para 
financiamento de 
estudos sobre 
segurança cibernética 
dos veículos 
autônomos.15

Agosto de 2019 O governo de 
Singapura abre um 
décimo de sua rede 
rodoviária total para 
testes de veículos 
autônomos e inicia o 
treinamento de 100 
motoristas de ônibus 
como operadores de 
segurança.17

Outubro de 2019

A Waymo adquire a 
Latent Logic, uma 
empresa focada em 
aprendizado de 
máquina que foi criada 
pelo Departamento 
de Ciência da 
Computação da 
Universidade de 
Oxford.19

Dezembro de 2019 O governo da Espanha 
anuncia uma nova lei de 
mobilidade que cobrirá 
os veículos autônomos 
bem como mais pontos 
de carregamento de 
veículos elétricos, 
embora os detalhes 
tenham sido adiados pela 
crise do coronavírus.21

Fevereiro de 2020

A Lei sobre Veículos de 
Transporte Rodoviário 
do Japão entra em 
vigor — incluindo o 
reconhecimento legal 
dos veículos 
autônomos, um 
regime de inspeção e 
um sistema de 
licenças.23

Abril de 2020

Na Consumer Electronics 
Show (Exposição de 
Eletrônicos de Consumo) 
em Las Vegas, a Daimler 
Trucks apresenta seu 
Freightliner Cascadia, o 
primeiro caminhão da 
América do Norte a 
incluir assistência 
automatizada.8 

A Áustria permite que 
os usuários tirem as 
mãos do volante ao 
dirigir dentro de uma 
faixa em uma rodovia 
e operem sistemas 
de 
autoestacionamento 
quando fora do 
veículo.10 

Um caminhão elétrico 
sem motorista 
construído pela 
startup de VA sueca 
Einride faz sua 
primeira viagem em 
via pública entre um 
armazém e um 
terminal em 
Jönköping.12

Moradores de uma 
vila de aposentados 
em Coffs Harbour, 
Nova Gales do Sul, 
obtêm acesso a um 
serviço de miniônibus 
VAV sob demanda 
denominado BusBot, 
chamado por meio de 
um aplicativo para 
smartphone.14

Xangai torna-se a 
primeira cidade chinesa 
a emitir licenças, 
facilitando os testes de 
veículos autônomos 
em vias públicas, para 
as montadoras SAIC e 
BMW e a empresa de 
transporte privado por 
aplicativo Didi 
Chuxing.16

A empresa de 
tecnologia russa 
Yandex informou que 
começou a testar 
pequenos robôs 
autônomos nas 
rodovias, conhecidos 
como Yandex Rovers, 
projetados para fazer 
entregas locais nas 
cidades.18

A divisão de veículos 
autônomos Cruise da 
General Motors lança o 
Origin, um carro 
autônomo projetado 
especificamente para 
compartilhamento de 
viagens, sem controles 
físicos de direção e 
com espaço para seis 
passageiros.20

A empresa americana 
de transporte privado 
por aplicativo Uber 
retoma os testes de 
veículos autônomos em 
sua cidade natal, San 
Francisco, dois anos 
após um de seus 
veículos ter se envolvido 
em um acidente 
fatal no Arizona.22

A empresa de 
tecnologia americana 
Intel compra a Moovit, 
startup israelense que 
fornece um aplicativo de 
mobilidade urbana, por 
cerca de US$ 900 
milhões, para apoiar sua 
unidade de veículos 
autônomos Mobileye, 
sediada em Israel.24

Janeiro de 2019
Março de 2019

Maio de 2019
Julho de 2019

Setembro de 2019
Novembro de 2019

Janeiro de 2020
Março de 2020

Maio de 2020

As montadoras alemãs 
BMW e Mercedes-Benz 
suspendem uma 
parceria envolvendo 
cerca de 1.200 pessoas 
que estavam 
desenvolvendo uma 
tecnologia compartilhada 
para veículos autônomos 
de nível 4.25

Junho de 2020
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SingapuraP.  12

—   Pela primeira vez, Singapura lidera o AVRI, 
ultrapassando a Holanda pela primeira posição 
e liderando em ambos os pilares de aceitação 
do consumidor e política e legislação.

—   A cidade-estado expandiu os testes de 
veículos autônomos para cobrir todas as 
rodovias públicas no oeste de Singapura e visa 
atender três áreas com ônibus sem motorista 
a partir de 2022.

—   O número de pontos de carregamento 
aumentará de 1.600 para 28.000 até 2030 com 
incentivos para a compra de veículos elétricos, 
embora o governo esteja introduzindo um 
imposto sobre o uso para compensar a perda 
de impostos indiretos sobre o consumo de 
combustível. Visto que serão principalmente 
elétricos, esses movimentos são essenciais 
para viabilizar a implementação dos veículos 
autônomos.

—  A Holanda mantém a primeira colocação no 
pilar de infraestrutura, liderando em estações 
de carregamento de veículos elétricos per 
capita, e fica em segundo lugar em qualidade 
das rodovias, atrás apenas de Singapura.

—  Uma ampla série de pilotos significa que 81% 
das pessoas vivem perto dos locais de testes 
de veículos autônomos. Contudo, testes em 
comboios de caminhões realizados em julho 
de 2019 demonstraram dificuldade em manter 
os veículos conectados o tempo todo.

—  O ano de 2019 viu a Holanda ampliar o uso de 
equipamentos rodoviários inteligentes, 
incluindo semáforos que enviam seu status via 
comunicação sem fio para os veículos 
autônomos em 60 novas áreas do país.

—  A Noruega ampliou o uso de veículos autônomos 
em 2019, com várias rotas de ônibus agora sem 
motorista em Oslo, e o limite de velocidade dos 
veículos sem motorista nas rodovias subiu de 16 
km/h para 20 km/h.

—   Os veículos de passageiros comprados na 
Noruega em 2019 eram, em sua maioria, 
híbridos com bateria ou plug-in, por causa dos 
altos impostos sobre veículos de combustão 
interna e combustíveis e dos subsídios para os 
veículos elétricos.

—   O país está testando veículos autônomos em 
condições climáticas extremas, com pilotos de 
caminhões, carros e ônibus sem motorista nas 
ilhas Svalbard cobertas de neve, no Círculo 
Ártico.

Holanda Noruega

1st 2nd 3rd

P.  13 P.  14

Sumário executivo
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A edição de 2020 do AVRI avalia 30 países e jurisdições. Isso inclui a adição de cinco novos países e jurisdições à lista de 2019 e pode explicar parte do 
movimento de queda de alguns países como resultado. O AVRI utiliza 28 medidas diferentes, organizadas em quatro pilares: política e legislação, tecnologia 
e inovação, infraestrutura e aceitação do consumidor. Quatro das variáveis são pontuadas para esse índice pela KPMG International e ESI ThoughtLab e 24 
utilizam a pesquisa existente realizada pela KPMG International e outras organizações. Detalhes completos podem ser encontrados no Anexo.

Metodologia

Sumário 
Executivo



 — A Coreia do Sul sobe seis posições para o 7o lugar 
nesta edição do AVRI, o maior salto de qualquer 
país. Em outubro de 2019, o governo publicou uma 
estratégia nacional para os veículos autônomos, 
com o objetivo de reduzir em três-quartos as mortes 
nas rodovias.

 — O Reino Unido lidera em uma nova medida de 
segurança cibernética do AVRI, com o organismo de 
testes de veículos autônomos Zenzic financiando 
sete projetos nesse campo.

 — Israel mantém a liderança no pilar de tecnologia, 
liderando tanto em empresas relacionadas com 
veículos autônomos quanto em investimentos por 
população.

 — A Dinamarca detém a classificação mais alta entre os 
cinco países e jurisdições que entraram nesta edição 
do AVRI, ocupando o 10o lugar. Ela permite a realização 
de testes de VA em qualquer rodovia pública e seu 
primeiro serviço de ônibus sem motorista começou a 
operar em março de 2020, em Aalborg.

 — Taiwan, a segunda classificação mais alta, em 13º 
lugar, concentra-se em testar veículos autônomos 
em suas complexas rodovias de uso misto. Taipei 
está planejando iniciar um teste noturno de ônibus 
sem motorista em parte para combater a falta de 
motoristas.

 — A Bélgica, que entrou em 21º lugar, executou sua 
primeira demonstração de um ônibus autônomo no 
aeroporto de Bruxelas em maio de 2019, operado pela 
autoridade de transporte regional flamenga de Lijn.

 — A Itália, na 24a posição, introduziu regras e um 
observatório para testes de veículos autônomos em 
2018. Os testes começaram em Parma e Turim em 
2019.

 — O Chile, 27o colocado, faz uso de veículos autônomos 
na mineração há vários anos e, em janeiro de 2020, 
iniciou o primeiro piloto público da América Latina em 
um parque no centro de Santiago. 

Também foi observado que Novos países no AVRI 

Estados UnidosP.  15

—   Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar em tecnologia e inovação, 
perdendo somente para Israel, com 420 sedes de empresas de tecnologia de 
veículos autônomos, 44% de todas aquelas acompanhadas nesta pesquisa.

—   As empresas de tecnologia americanas, incluindo a Apple, a unidade Waymo da 
Google e montadoras como a General Motors e a Ford, continuam a dominar o 
desenvolvimento de veículos autônomos. A divisão Cruise da GM lançou o 
Origin, um carro autônomo projetado especificamente para compartilhamento 
de viagens.

—   Cidades como Detroit e Pittsburgh estão realizando um trabalho inovador para 
introduzir e promover os veículos autônomos (ambas descritas na seção 
Cidades a observar).

Finlândia
—  A Finlândia ocupa as posições mais altas em termos de regulamentos 

específicos para veículos autônomos e eficiência de seu sistema jurídico em 
regulamentos complexos, e sua rede de rodovias está aberta para testes de 
veículos autônomos.

—  Helsinque (descrita em Cidades a observar) e sua vizinha Espoo operam 
serviços públicos de ônibus VA; a última utiliza um veículo para todos os 
climas projetado pela empresa local Sensible 4.

—  A Finlândia também lidera em medidas de habilidades digitais, 
beneficiando-se de uma gama de engenheiros talentosos, muitos dos quais 
com notável experiência como parte do legado da Nokia. O país também faz 
grande uso dos serviços de transporte privado por aplicativo.4th 5th

P.  16
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2018
2019

2020

Posições comparativas 
do Índice de Prontidão 
para Veículos Autônomos 
(AVRI)  de  2018  a  2020

Singapura
Singapura Holanda
Holanda

Singapora
Holanda

NoruegaNoruega
Estados UnidosEstados Unidos
Finlândia

Finlândia Suécia
Suécia

Estados Unidos
Suécia

Coreia do Sul

Canadá

Coreia do Sul

Emirados Árabes UnidosEmirados Árabes Unidos
Reino Unido

Reino Unido

Dinamarca
Japão

Japão
Japão

Canadá
Coreia do Sul

Canadá

Taiwan
Alemanha

Alemanha

Reino Unido
Alemanha

Austrália
Austrália

Austrália
Israel

Israel

Nova Zelândia

Nova Zelândia

Nova Zelandândia

Áustria

Áustria

Áustria

França

França

França

ChinaChina

China

Belgica
Espanha

Espanha

Espanha

República Tcheca
Itália
Hungria

Hungria

Rússia

Rússia

Russia

Chile
México

Meéxico

México

Índia
Brasil

Índia

Índia

Brasil

Brasil

República Tcheca

Emirados Árabes Unidos

Movimento ascendente
Movimento de queda
País/jurisdição recém-adicionado
Mesma classificação
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Perfis nacionais
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Perfis
Nacionais

A classificação máxima de Singapura em política e legislação 
reflete seus esforços adicionais para incentivar o uso de 
veículos autônomos. Em janeiro de 2019, o governo da cidade-
estado publicou sua minuta de normas nacionais para veículos 
autônomos, a TR68, bem como uma estrutura voluntária de 
governança de Inteligência Artificial (IA), que foi atualizada em 
janeiro de 2020 com casos de uso real e consideração de como 
a IA deve gerar resultados consistentes.26

Os locais de teste de veículos autônomos na maioria dos 
estados e das jurisdições ou são fechados ou tendem a ocupar 
áreas relativamente pequenas, mas, em outubro de 2019, 
Singapura expandiu sua área de testes para englobar todas as 
rodovias públicas no lado oeste, cerca de 1.000 quilômetros 
(620 milhas), constituindo um décimo de toda a cidade-estado.27 
Começou também a treinar 100 motoristas de ônibus como 
operadores de segurança de ônibus autônomos como parte 
de seu objetivo de servir três novas cidades com ônibus sem 
motorista a partir de 2022. Em março de 2019, a Volvo lançou, 
juntamente com a Universidade Tecnológica de Nanyang, um 
ônibus elétrico autônomo de 12 metros que poderia ser usado 
para atender a essas áreas. Esse trabalho conta com o apoio da 
excelente infraestrutura rodoviária de Singapura, considerada 
a melhor do mundo no Relatório de Competitividade Global do 
Fórum Econômico Mundial.

O orçamento de fevereiro de 2020 de Singapura incluiu R$ 6 
milhões (US$ 4,3 milhões) para apoio às instalações de teste 
de VA. Com o objetivo de eliminar gradativamente todos os 
veículos com motor de combustão interna até 2040, prometeu 
expandir o número de pontos de carregamento de veículos 
elétricos de 1.600 para 28.000 até 2020. Um esquema de 
incentivos para a adoção precoce de veículos elétricos, em 
operação até dezembro de 2023, reduz o custo de aquisição 
desses veículos em 11% em média.28  

Embora o orçamento tenha reduzido o imposto anual de 
circulação dos veículos elétricos, foi introduzido um imposto 
sobre o uso de S$ 700 (US$ 500) por ano para veículos 
totalmente elétricos, em antecipação a um imposto sobre o 
uso baseado na distância para compensar a perda de impostos 
indiretos sobre o consumo de combustível.29 “Acho que 
Singapura está na vanguarda ao considerar as consequências 
orçamentárias dos veículos elétricos” disse Satya Ramamurthy, 
sócio-diretor de Infraestrutura, Governo e Saúde da KPMG em 
Singapura e na Indonésia.

Em março de 2020, a montadora sul-coreana Hyundai anunciou 
que vai abrir um centro de inovação global em Singapura em 
2022, enquanto a empresa chinesa de eletrônica automotiva 
Desay criou seu primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento 
no exterior para trabalhar com veículos autônomos. Entretanto, 
a fabricante de eletrodomésticos britânica Dyson cancelou seus 
planos de abrir uma fábrica de veículos elétricos em Singapura.

Ramamurthy diz que o país não atrai os fabricantes de veículos 
devido ao tamanho de seu mercado, mas tem pontos fortes 
importantes, como a aceitação de novas tecnologias pelo 
povo, reconhecida por sua liderança no pilar de aceitação do 
consumidor. Os veículos autônomos também devem ser 
integrados ao plano diretor de transporte terrestre de Singapura 
para torná-la uma “cidade de 45 minutos”, com 90% dos 
trajetos concluídos nesse período até 2040.30 A propriedade 
privada dos veículos autônomos não é a prioridade: “Isso é 
condizente com a política de ‘carro leve’ de Singapura. A adoção 
e o desenvolvimento de veículos autônomos se concentrarão 
significativamente no movimento de frete e no transporte 
público em primeira instância, não no transporte pessoal.”

Os cinco primeiros em qualidade das rodovias

1.00

0.99

0.89

0.87

0.87

Singapura

Holanda

Japão

Áustria

Emirados Árabes Unidos

1 Singapura Política e 
legislação

Tecnologia e 
inovação

Infraestrutura Aceitação do 
consumidor

1 11 5 1

  A adoção e o desenvolvimento de 
veículos autônomos se concentrarão 
significativamente no movimento de 
fretes e no transporte público em primeira 
instância, não no transporte pessoal. 

Satya Ramamurthy 
Sócio, Líder de Infraestrutura, Governo e Saúde 

KPMG na Singapura e Indonésia

Fonte: Fórum Econômico Mundial, Relatório de Competitividade Global (2019)
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Perfis
Nacionais

A Holanda, que encabeçou as duas primeiras edições do AVRI, 
escorrega para o segundo lugar geral, embora conserve muitos 
pontos fortes. Eles incluem um dos desempenhos mais fortes 
em política e legislação, o que a coloca entre os quatro países 
que receberam a maior pontuação em regulamentos para 
veículos autônomos e entre as primeiras posições em pilotos 
de veículos autônomos financiados pelo governo. Uma ampla 
série desses pilotos significa que 81% das pessoas vivem perto 
dos testes, perdendo somente para Singapura.

Contudo, depois de fazer anúncios significativos em 2018, 
inclusive o de uma estrutura jurídica para veículos autônomos, 
no ano passado a Holanda teve dificuldades com a introdução 
de veículos autônomos — resolver esses problemas é uma 
etapa essencial para uma adoção bem-sucedida. A Holanda 
continuou com os testes em comboios de caminhões em 2019, 
os quais demonstraram problemas para manter os veículos 
conectados o tempo todo. Do mesmo modo, as tentativas 
do governo de testar e conceder a um veículo autônomo uma 
licença para dirigir não foram bem-sucedidas.

“Embora os veículos autônomos já sejam bem sofisticados, 
o tempo necessário para resolver os, ‘casos extremos’, a fim 
de fazê-los funcionar na vida real, provavelmente vai impedir 
a introdução de soluções de direção autônoma em nossas 
vias públicas no curto prazo”, disse Stijn de Groen, líder de 
Mobilidade 2030 da KPMG na Holanda. Se já quisermos nos 
beneficiar das soluções de VA, podemos utilizar esses veículos 
em áreas fechadas ou em rodovias ou faixas dedicadas, embora 
possa ser difícil introduzi-las em áreas com alta densidade 
populacional.

A Holanda mantém a liderança do pilar de infraestrutura, com 
três estações de carregamento de veículos elétricos para cada 
mil pessoas, e perde apenas para a Noruega em participação 
no mercado de veículos elétricos, com 15% dos carros novos 
movidos a bateria ou híbridos. O desempenho concernente 
aos veículos elétricos foi incluído no índice, pois os veículos 
autônomos são, em sua maioria, veículos elétricos, o que 
significa que seria muito difícil para um país introduzir veículos 
sem motorista sem antes ter estabelecida uma infraestrutura 
para veículos elétricos. A Holanda perde apenas para Singapura 
em qualidade das rodovias, e boas rodovias são um pré-
requisito para a introdução de veículos autônomos.

Em 2019, em um trabalho específico de infraestrutura para 
veículos autônomos, o país estendeu para 60 novas áreas o uso 
de equipamentos rodoviários inteligentes, como os semáforos 
que enviam seu status via comunicação sem fio para os 
veículos autônomos, de modo que os veículos sabem quando 
parar e quando seguir. O país ainda tem de implementar redes 
5G de diferentes frequências em larga escala.

O país excedeu os limites de poluição por nitrogênio 
estabelecidos pela União Europeia, o que levou o governo a 
baixar os limites de velocidade em março de 2020.31 Medidas 
que forcem as pessoas a trocar seus veículos, seja para 
economizar com pedágio ou para mudar para energia elétrica 
a fim de reduzir a poluição e as emissões de carbono, também 
poderiam aumentar a adoção de veículos autônomos.

Os cinco primeiros em estações de 
carregamento de veículos elétricos

1.00

0.81

0.29

0.17

0.19

Holanda

Noruega

Suécia

Bélgica

Áustria

2  Holanda 

 O tempo necessário para resolver os ‘casos 
extremos’, a fim de fazê-los funcionar na vida real, 
provavelmente vai impedir a introdução de soluções 
de direção autônoma em nossas vias públicas no 
curto prazo.  

Stijn de Groen 
Líder de Mobilidade 2030 

KPMG na Holanda

Fonte: Agência Internacional de Energia, Global EV outlook (2019). 
Escalonados por população.
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A Noruega manteve o terceiro lugar no AVRI devido à sua 
abertura para novas tecnologias de transporte, demonstrada 
por sua liderança mundial na adoção de veículos elétricos, os 
precursores dos veículos autônomos elétricos. A maioria dos 
veículos de passageiros comprados em 2019, 56%, foi de 
veículos híbridos com bateria plug-in, muito à frente da Holanda 
com seus 15%, devido aos altos impostos sobre veículos 
de combustão interna e combustíveis e aos subsídios para 
veículos elétricos, que podem fazer o custo após impostos de 
um novo carro elétrico significativamente mais barato que o seu 
equivalente de combustível fóssil.32

A Noruega está em segundo lugar, próximo da Holanda, 
em estações de carregamento de veículos elétricos, com 
2,4 estações para cada mil pessoas, tem excelente banda 
larga e cobertura 4G e perde somente para a Finlândia em 
disponibilidade de tecnologias mais recentes.

O país ampliou o uso de veículos autônomos em 2019, algumas 
vezes passando dos testes para aplicações reais. Três rotas de 
ônibus de Oslo agora são sem motorista, operando em rodovias 
comuns, embora relativamente tranquilas, bem como um 
serviço em Kongsberg que vai da estação ferroviária ao centro 
de tecnologia da cidade. Por meio de uma análise de risco, 
o setor concluiu que a velocidade máxima para os veículos 
autônomos nas rodovias pode ser aumentada de 16 para 20 
km/h e está considerando um aumento adicional para 25 km/h, 
similar a muito tráfego urbano. O governo também legislou para 
dar a todos acesso igual aos veículos autônomos, em vez de 
estabelecer limites de idade ou outros.

Stale Hagen, líder de Mobilidade e Transporte da KPMG na 
Noruega, diz que os serviços de ônibus sem motorista estão se 
tornando familiares aos noruegueses.  

“Eles não são céticos quanto ao uso de ônibus autônomos. Eles 
acham que é normal e comum” diz ele.

O país está testando esses veículos em condições climáticas 
extremas, com pilotos de caminhões, carros e ônibus 
autônomos nas ilhas Svalbard cobertas de neve do Círculo 
Ártico. O aeroporto de Oslo está usando veículos autônomos 
para limpar a neve e o gelo e há pilotos de caminhões 
autônomos utilizados para conectar minas e depósitos de 
ferrovias no norte da Noruega.

A Noruega também está introduzindo outros tipos de 
equipamentos autônomos. O país tem posição de liderança 
em barcos autônomos, com várias rotas curtas de balsa pelos 
fiordes agora operadas de modo amplamente automatizado, 
embora com apoio humano. Barcos semelhantes também 
estão sendo introduzidos para transportar mercadorias nas 
águas costeiras da Noruega.33 No trabalho de construção, 
muitos municípios estão exigindo ou solicitando o uso de 
equipamentos autônomos acionados por eletricidade.

Hagen diz que a Noruega já tem um mapeamento excelente, 
mas precisa desenvolver dados em tempo real que cubram as 
condições de tráfego das rodovias e os acidentes. De forma 
geral, “necessitamos de financiamento comum e um programa 
nacional comum para direção autônoma”, diz ele. “Depois 
podemos padronizar e tomar outras medidas para ter carros 
autônomos no tráfego”.
 

Os cinco primeiros em participação 
de veículos elétricos no mercado
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  Os noruegueses não são céticos quanto ao 
uso de ônibus autônomos. Eles acham que 
é normal e comum. 

Ståle Hagen 
Líder de Mobilidade e  

Transporte da KPMG na Noruega

Fonte: EV-Volumes.com (2019)
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Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar, atrás apenas de 
Israel, no pilar de tecnologia e inovação do AVRI. O país tem 420 
sedes de empresas de tecnologia de veículos autônomos, 44% 
de todas aquelas acompanhadas nesta pesquisa, embora as 
classificações nessa medida sejam escalonadas por população. 
Está entre os cinco países que receberam a classificação mais 
alta para parcerias da indústria.

As empresas americanas focadas em tecnologia e as 
fabricantes de veículos continuam a dominar o desenvolvimento 
de veículos autônomos no mundo todo. Em junho de 2019, a 
Apple comprou a Drive.ai, uma startup sediada no Vale do Silício 
que pilotou a tecnologia de veículos autônomos que pode ser 
adaptada aos veículos existentes em rotas fixas no Texas.34 
Então, em março de 2020, a empresa levantou US$ 2,25 
bilhões de investidores externos e seu diretor-financeiro sugeriu 
que ela poderia acabar se tornando uma empresa autônoma.35 
No mesmo mês, a gigante de transporte privado por aplicativo 
Uber retomou os testes de veículos autônomos em sua cidade 
natal, São Francisco, dois anos depois que um de seus veículos 
se envolveu em um acidente fatal no Arizona.36

As fabricantes de veículos também continuaram a desenvolver 
seu trabalho sobre veículos autônomos. Em janeiro de 2020, 
a divisão Cruise da General Motors lançou o Origin, um carro 
autônomo projetado especificamente para compartilhamento 
de viagens. Sem controles, ele tem espaço para seis 
passageiros de frente um para o outro, com os da frente 
olhando para trás.37  

O investimento da Ford de US$ 1 bilhão em 2017 na startup de 
VA americana Argo AI, que realizou testes em vias públicas na 
Flórida, em Michigan, na Califórnia e no Texas, foi seguido em 
julho de 2019 pela fabricante de veículos alemã Volkswagen, 
que anunciou que colocará mais US$ 2,6 bilhões.38

Entretanto, a Ford está entre as empresas que reduziram as 
ambições sobre quando os veículos autônomos estarão prontos 
para uso generalizado. “Nós superestimamos a chegada dos 
veículos autônomos”, disse o diretor executivo da Ford Jim 
Hackett em abril de 2019, acrescentando que o primeiro veículo 
autônomo da empresa ainda estava planejado para 2021,  
mas “suas aplicações serão limitadas, o que chamamos de  
geo-fenced, porque o problema é muito complexo”. 39

Outros países estão trabalhando para atualizar a infraestrutura 
rodoviária e usar os veículos autônomos no transporte 
público, mas os EUA apresentam desempenho relativamente 
baixo em infraestrutura e estão mais focados em veículos 
particulares e táxis. O trabalho do governo de introdução de 
veículos autônomos está concentrado nos âmbitos estadual e 
municipal, e entre os melhores exemplos estão as cidades de 
Detroit e Pittsburgh (veja a seção Cidades a observar). Embora 
o trabalho nos estados e das cidades possa ser mais ágil e 
adaptado às circunstâncias locais, ele pode resultar em menos 
padronização.

Os cinco primeiros em 
cloud computing, IA e IoT
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Fonte: Huawei, Índice de Conectividade Global(2019)
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A classificação alta da Finlândia no AVRI deve-se em parte ao 
forte desempenho de seu governo, que recebe a pontuação 
mais alta por seus regulamentos sobre veículos autônomos 
e também pela eficiência do sistema jurídico do país em 
regulamentos complexos, conforme avaliado pelos executivos 
de negócios pesquisados pelo Fórum Econômico Mundial. O 
governo da Finlândia já fez muito para preparar o país para os 
veículos autônomos, inclusive abriu sua rede rodoviária inteira 
para testes e aprovou uma nova lei sobre tráfego rodoviário que 
entrou em vigor em junho de 2020. “Legalmente, os elementos 
básicos foram reunidos algum tempo atrás”, disse Henk-Jan 
Kruit, gerente do Grupo de Estratégia Global da KPMG na 
Finlândia. O país está fazendo lobby por mudanças na legislação 
da União Europeia, por exemplo, onde menções a “motoristas” 
poderiam bloquear o uso de veículos sem motorista.

As autoridades locais e o governo nacional estão promovendo 
os veículos autônomos como parte de um movimento para 
reduzir os impactos ambientais e o uso de carros particulares, 
de modo que a Finlândia passou a focar os miniônibus sem 
motorista, testados primeiro pela autoridade de transporte 
HSL da região de Helsinque no subúrbio de Kivisto em 2015.40 
Grande parte desse trabalho concentra-se na capital Helsinque 
(descrita em Cidades a observar).

Em abril de 2019, a cidade de Espoo — que junto com 
Helsinque faz parte da região da capital finlandesa — iniciou 
a operação pública do Gacha, ônibus sem motorista para 
todos os climas.41 Em setembro foi aberto um serviço que 
inclui o campus da fabricante finlandesa de equipamentos de 
telecomunicações Nokia em Kera e utiliza sua rede 5G. Kruit 
diz que Espoo planeja ter ônibus de traslado sem motorista em 
serviço comercial permanente até 2021, antes das eleições 
municipais daquele ano.42

O ônibus Gacha foi projetado pela varejista japonesa Muji 
em conjunto com a Sensible 4, empresa de tecnologia de VA 
sediada em Espoo que, em fevereiro de 2020, levantou US$ 7 
milhões para financiar a expansão em outros lugares da Europa 
e da Ásia.43 

Kruit diz que a Finlândia tem um forte ecossistema público-
privado trabalhando nos veículos autônomos, com o apoio de 
um evento anual sobre startup e tecnologia chamado “Slush”. 
Esse ecossistema abrange empresas estabelecidas e startups, 
organizações do setor público e organizações dirigidas pelo 
governo — alguns exemplos de participantes ativos são: 
Roadcloud, VTT, Maanmittauslaitos, Vaisala, TMFG, Traficom, 
LVM Vayla, Business Finland e Forum Virium Helsinki.

A Finlândia se beneficia do bom uso da tecnologia, o que inclui a 
5G, bem como de um conjunto significativo de talentos. O país 
mantém uma ampla gama de engenheiros talentosos, muitos 
dos quais têm notável experiência adquirida na Nokia, empresa 
multinacional finlandesa de telecomunicações e tecnologia. 
A facilidade finlandesa com o uso da tecnologia se reflete na 
liderança mundial do país nas medidas de habilidades digitais 
e uso de transporte privado por aplicativo do AVRI. A Finlândia 
também tem um ecossistema público-privado em que todos os 
tipos de empresas trabalham em conjunto na implementação 
dos veículos autônomos.44

Kruit diz que a Finlândia é um mercado pequeno e carece de um 
grande fabricante de veículos que poderia ser um dos principais 
impulsionadores do desenvolvimento dos veículos autônomos. 
Contudo, isso possibilita às empresas menores maior liberdade 
para se desenvolver de forma independente. Ele diz que o 
governo poderia considerar melhorar mais a implementação da 
estratégia, tanto em termos de legislação quanto de subsídios 
relacionados aos veículos autônomos. “Mas eu diria que ele 
está realmente fazendo um grande trabalho”, acrescentou.

Os cinco primeiros em penetração de 
transporte privado por aplicativo no mercado
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  Legalmente, os elementos básicos para 
os veículos autônomos na Finlândia foram 
reunidos algum tempo atrás. 

Henk-Jan Kruit 
Gestor do Global Strategy  

Group da KPMG na Finlândia

Fonte: Statista (2020)
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A Suécia, que foi ultrapassada por sua vizinha Finlândia para 
assumir o sexto lugar no AVRI, ampliou o escopo de seus testes 
de veículos autônomos em rodovias públicas, aumentou a 
velocidade máxima desses veículos para 80 km/h (50 milhas/h) 
e permitiu que supervisores humanos deixassem as mãos fora 
do volante. Empresas suecas como a fabricante de caminhões 
Scania, a Volvo Cars e a Volvo Trucks continuam realizando 
testes.

O trabalho do país sobre veículos autônomos tem um foco na 
logística. Em maio de 2019, um Einride pod — caminhão elétrico 
sem cabine e sem motorista construído pela startup de VA 
sueca Einride — trafegou em uma via pública nas instalações do 
grupo de logística alemão DB Schenker em Jonkoping, no sul da 
Suécia, entre um armazém e um terminal.45 No mês seguinte, 
um Einride pod entregou mercadorias a uma filial temporária do 
supermercado alemão Lidl em Estocolmo, sua primeira viagem 
em ambiente urbano, utilizando uma rede móvel avançada 
fornecida pela empresa de telecomunicações sueca Ericsson.46

Christoffer Sellberg, líder do Setor Automotivo da KPMG na 
Suécia, diz que espera que o advento da rede móvel 5G seja um 
catalisador para uma maior adoção de veículos autônomos. Mas 
acrescenta que o governo do país deveria procurar avançar mais 
rapidamente no desenvolvimento de regulamentos e testes 
de transporte público. “Vemos mudanças no tom regulador, 

mas não acho que estão sendo suficientemente rápidas”, diz 
ele, pois uma agência do governo não planeja iniciar testes de 
ônibus sem motorista antes de 2022.
 
A Suécia lidera no subindicador de uso de tecnologia pelas 
pessoas e sociedade civil do Índice de Prontidão para 
Mudanças de 2019 da KPMG e tem uma das pontuações mais 
altas em adoção de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC) e habilidades digitais, o que contribui para o seu terceiro 
lugar no pilar de aceitação do consumidor. O país também 
apresenta bom desempenho em algumas medidas no pilar 
de tecnologia, tais como a disponibilidade de tecnologias 
mais recentes e capacidade de inovação. “Somos uns dos 
primeiros a adotar tecnologias, o que é um ponto forte. Somos 
curiosos”, diz Sellberg, acrescentando que isso deve ajudar no 
desenvolvimento de como os veículos autônomos interagem 
com os humanos e a sociedade, algo que acredita ser um fator 
crucial para melhorar a maturidade dos veículos autônomos no 
mercado.

No entanto, ele acha que o país se beneficiaria de uma 
maior interação entre as organizações que trabalham com 
veículos autônomos. “Eu adoraria ver o ecossistema se unir 
— os provedores de tecnologia, os OEMs (fabricantes de 
equipamentos tradicionais de veículos) e as autoridades. O 
poder do ecossistema é importante”, diz ele.

Os cinco primeiros em uso de 
tecnologia pela sociedade civil
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  Somos uns dos primeiros a adotar 
tecnologias, o que é um ponto forte.  
Somos curiosos. 

Christoffer Sellberg 
Líder do Setor Automotivo 

KPMG na Suécia

Fonte: KPMG International, Índice de Prontidão para Mudanças (2019)
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A Coreia do Sul sobe seis posições nesta edição do AVRI, a 
maior ascensão de qualquer país. O país avançou em diversas 
medidas no pilar de infraestrutura, passando do quarto para o 
segundo lugar, devido às velocidades rápidas de banda larga e 
conexão móvel acrescentadas nesta edição, bem como pela 
classificação mais alta em cobertura de rede 4G. O país subiu 
nove posições em aceitação do consumidor em decorrência 
de um aumento dos locais de teste, um aumento no uso 
de serviços de transporte privado por aplicativo e melhores 
avaliações quanto ao uso de tecnologia pela sociedade civil e 
adoção de tecnologia pelo consumidor, liderando agora nesta 
última medida.

Sua ambição se reflete na estratégia nacional para o 
desenvolvimento de veículos autônomos como parte da 
Future Car Industry National Vision (Visão Nacional da Indústria 
Automotiva Futura), que também promove os veículos elétricos 
e movidos a hidrogênio, publicada em outubro de 2019. Ela foi 
lançada pelo presidente Moon Jae-in, que disse: “Queremos 
nos tornar o país líder em carros futuros até 2030.” Isso vai exigir 
o investimento de 60 trilhões de Wons (US$ 49 bilhões) pelas 
empresas coreanas e 2,2 trilhões de Wons pelo governo na 
última década.47 O país espera obter benefícios, como reduzir 
em três-quartos o número de mortes nas rodovias até 2030 e 
assumir a liderança em tecnologia de veículos autônomos.48

Como parte dos planos estratégicos para veículos autônomos, 
até 2024 o governo planeja introduzir infraestrutura de apoio 
nas principais rodovias, incluindo todos os 5.500 km (3.400 
milhas) de rodovias expressas com pedágio; comunicação 
sem fio entre carros e sistemas de beira de estrada nas 
principais rodovias; mapeamento tridimensional detalhado; 
sistema integrado de controle de tráfego incluindo sinalização; 
conclusão do processo legislativo; e segurança reforçada. Até 
2024, o país também pretende ter a legislação e as instituições 
necessárias e, até 2030, o objetivo é que todos os 110.000 
km de rodovias no país sejam cobertos pelo trabalho de 
mapeamento.  

O plano estratégico estima que, até 2025, 9% dos carros novos 
vendidos serão veículos autônomos operando em nível 3 ou 4 
e, até 2030, esse número subirá para 54%, com 12% operando 
em nível 4.

Hyo-Jin Kim, Sócio-Líder de Infraestrutura da KPMG na Coreia, 
diz que o plano foi desenvolvido com subsídios do governo 
e da indústria. “A edição de 2019 de Future Car Industry 
National Vision sugere cronogramas específicos para processo 
legislativo, investimento e infraestrutura, e isso nos capacitaria 
a enfrentar os principais desafios, como segurança, meio 
ambiente e tecnologia. “Isso nos dá mais certeza sobre a 
direção do futuro nacional”, diz ele.

Vinculada à estratégia, o governo estabeleceu uma Aliança 
pela Indústria Automotiva Futura para ajudar os fabricantes 
de veículos e de componentes a trabalhar com empresas 
de tecnologia e outras. A fabricante de veículos sul-coreana 
Hyundai já está fortemente envolvida com os veículos 
autônomos e anunciou planos para um centro de inovação em 
Singapura, colaboração com a empresa de tecnologia russa 
Yandex e, em setembro de 2019, um investimento de US$ 1,6 
bilhão em uma joint venture com a especialista em tecnologia 
de veículos autônomos irlandesa Aptiv.49

Mas Kim acrescenta que, embora as grandes empresas de 
veículos do país estejam bem colocadas, o apoio financeiro 
do governo para pequenas empresas fabricantes de peças 
para veículos autônomos logo estará disponível, pois o 
plano do governo é aumentar a taxa de oferta de 50% para 
80% dentro do país. O país também está atrás de outros no 
desenvolvimento do uso de IA, acrescenta, e os consumidores 
podem considerar convincente o uso pioneiro de veículos 
autônomos como uma nova tecnologia. Entretanto, o país tem 
pontos fortes que compensam, como sua excelente cobertura 
de rede móvel 4G que está sendo suplementada por serviços 
5G lançados em 2019.

Os cinco primeiros em cobertura 4G
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  A edição de 2019 de Future Car Industry 
National Vision nos dá mais certeza sobre a 
direção do futuro nacional. 

Hyo-Jin Kim 
Sócio-Líder de Infraestrutura 

KPMG na Coreia

Fonte: OpenSignal (2019)
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Ravi Suri, Sócio-Líder global de Finanças de Infraestrutura 
da KPMG no Baixo Golfo, diz que o foco dos EAU no 
desenvolvimento de tecnologias inteligentes terá um papel 
significativo na adoção de veículos autônomos. O país continua 
com sua estratégia de tornar autônomos 25% dos transportes 
até 2030, movimento iniciado em 2016. O país nomeou um 
ministro com responsabilidade específica por IA, com um 
programa nacional associado que realizou uma conferência 
sobre o tópico em abril de 2019 e estabeleceu um programa de 
estágio para 500 estudantes no começo daquele ano.50

Os EAU, que sobem uma posição na classificação geral 
e assumem o quarto lugar nos pilares de infraestrutura e 
aceitação do consumidor, têm desempenho ainda mais forte 
em várias medidas individuais. O país lidera em prontidão para 
mudanças na infraestrutura tecnológica, velocidade dos dados 
móveis e prontidão dos indivíduos.  

Ocupa o segundo lugar em prontidão do governo para 
mudanças e orientação futura, bem como em adoção de TIC 
pelo consumidor, e o terceiro lugar em eficiência do sistema 
jurídico em regulamentos complexos, de acordo com os 
executivos pesquisados pelo Fórum Econômico Mundial.

“Os EAU continuam firmes em sua decisão de avançar na 
adoção de veículos autônomos”, diz Suri. “Devido ao seu forte 
interesse em IA, tecnologia blockchain, 5G e à manutenção de 
estradas de boa qualidade, eles estão no caminho certo.”

O gráfico aqui retrata a pontuação dos países mais bem 
classificados em prontidão para mudanças em infraestrutura 
tecnológica, com liderança dos EAU.

Os cinco primeiros em prontidão 
para mudanças em infraestrutura tecnológica
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  Os EAU continuam firmes em sua 
decisão de avançar na adoção de veículos 
autônomos. 

Ravi Suri 
Sócio-Líder Global de Finanças de  

Infraestrutura da KPMG no Baixo Golfo

Fonte: KPMG International, Índice de Prontidão para Mudanças (2019)
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Embora tenha caído duas posições na classificação geral, o 
Reino Unido (RU) mantém o segundo lugar no pilar de política 
e legislação, já que o governo continuou a fazer progresso 
substancial nessa área no ano passado. Com base na Lei sobre 
Veículos Elétricos e Automatizados de 2018, o governo do RU 
lançou seu segundo documento de consulta em uma revisão 
de três anos da estrutura reguladora do RU para veículos 
automatizados. Ele explora a regulamentação sobre veículos 
autônomos para serviço público, inclusive como os miniônibus 
ou táxis seriam mantidos limpos e seguros para os passageiros. 
Além disso, em apoio à sua revisão regulatória do futuro 
do transporte, o governo do RU lançou recentemente uma 
ampla consulta considerando (entre outras áreas) os serviços 
de ônibus flexíveis, veículos de micromobilidade, como os 
scooters elétricos, e a mobilidade como um serviço (MaaS).51 

O diretor de Mobilidade do Futuro da KPMG no RU, Ben 
Foulser, observa que “o RU está realizando uma revisão geral 
e abrangente, não apenas de partes distintas do quadro, mas 
também da extensão do ecossistema de mobilidade.”

O governo e a indústria do RU investiram quase £ 200 milhões 
(US$ 250 milhões) para estabelecer seis instalações de teste 
para veículos autônomos nas regiões sudeste e central da 
Inglaterra, coordenadas coletivamente como “TestBed UK” 
pela Zenzic (anteriormente conhecida como Meridian). Em 
setembro de 2019, a Zenzic publicou um relatório bem recebido 
que identificou mais de 500 marcos que seriam necessários 
para a obtenção de veículos autônomos conectados nas 
rodovias do RU em números significativos até 2030, bem como 
os “fios de ouro” de atividades.52  

Alguns de seus pontos principais diziam que os resultados 
sociais devem ser essenciais para o planejamento de veículos 

autônomos, que a segurança é vital para a aceitação pública 
e que a segurança cibernética é uma vantagem competitiva 
importante do RU. No último ponto, a Zenzic concedeu um 
prêmio de £ 1,2 milhão (US$1,5 milhão) a sete projetos relativos 
à segurança cibernética e publicou um relatório resumindo seus 
achados após um concurso lançado em agosto de 2019.53 A 
força do RU nessa área é reconhecida neste AVRI pela liderança 
do país em uma nova medida sobre segurança cibernética 
compilada pelo Fórum Econômico Mundial.

Foulser reflete que as empresas de tecnologia, universidades 
e instituições de pesquisa britânicas estão dando uma 
contribuição significativa para a capacitação do RU em veículos 
autônomos. Em dezembro de 2019, a Waymo, empresa de VA 
subsidiária da Alphabet, adquiriu a Latent Logic, empresa de 
aprendizado de máquina criada pelo Departamento de Ciência 
da Computação da Universidade de Oxford.54 A Escócia tem 
pontos fortes particulares em fotônica, tecnologia baseada em 
luz que pode ser utilizada em sensores de veículos. Existem 
vários testes no RU, inclusive testes de serviço público de um 
ônibus autônomo de 11,5 metros de comprimento total que 
estão prestes a ser realizados pela operadora de transportes 
Stagecoach, a fabricante de veículos Alexander Dennis e a 
empresa de tecnologia Fusion Processing.55

“O RU tem um ecossistema realmente saudável para o trabalho 
inicial, com diversos testes e ensaios”, diz Sarah Owen-
Vandersluis, Sócia-Líder de Mobilidade do Futuro da KPMG no 
Reino Unido. Mas acrescenta que há desafios para ampliar esse 
trabalho e a qualidade da infraestrutura de telecomunicações e 
para incentivar a colaboração entre as organizações.

Os 5 principais países em 
segurança cibernética
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  O Reino Unido tem um ecossistema 
realmente saudável para o trabalho inicial, 
com diversos testes e ensaios. 

Sarah Owen-Vandersluis 
Sócia-Líder de Mobilidade  

do Futuro da KPMG no Reino Unido

International Telecoms Union, Índice de Segurança Cibernética 
Global (2018)
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A Dinamarca tem a classificação mais alta entre os cinco novos 
países e jurisdições que entraram nesta edição do AVRI. É 
um dos países mais habilitados do mundo para tecnologias 
digitais: a maioria dos serviços públicos está disponível para 
autoatendimento online e os consumidores são interessados 
em adotar novas tecnologias e opções de transporte. Tem 
boas rodovias, está investindo em estações de carregamento 
de veículos elétricos e o governo está disposto a cofinanciar 
projetos.

O país também ocupa o terceiro lugar em porcentagem da 
população que vive perto dos locais de teste e permite a 
realização de testes de veículos autônomos nas rodovias 
públicas de qualquer parte do país em decorrência de 
mudanças na Lei sobre Tráfego Rodoviário em maio de 2017. 
No entanto, o procedimento de inscrição pode ser demorado, 
geralmente levando um ano desde a inscrição até o início das 
operações. As inscrições necessitam da aprovação de um 
assessor de segurança terceiro, cujo papel não está claramente 
definido, antes de serem protocoladas — algo não exigido na 
Suécia nem na Noruega.

Apesar do complicado processo de inscrição, em março de 
2020 foi inaugurado o primeiro serviço de ônibus sem motorista 
da Dinamarca, o SmartBus, que opera em uma rota de 2,1 km 
(1,3 milha) em Aalborg. O serviço de uso gratuito funciona com 
dois veículos de 11 passageiros, embora, depois de inaugurado, 
esteja transitando vazio devido aos regulamentos relativos ao 
coronavírus.56 Outro serviço, que circula ao redor do recém-
construído distrito de Nordhavn, em Copenhague, conectando 
a estação ferroviária, o estacionamento e as instalações locais, 

obteve aprovação em março de 2020 e pode abrir no terceiro 
trimestre de 2020.57

 
Ambos os projetos são administrados pela especialista em VA 
Holo, que também operou ou está operando pilotos similares 
na Estônia, na Finlândia, na Noruega e na Suécia. A Holo é uma 
das raras empresas dinamarquesas que trabalham no campo 
e não há produção doméstica de carros. Morten Reimer, líder 
de Transporte e Mobilidade da KPMG na Dinamarca, diz que 
a falta de múltiplos concorrentes no mercado dinamarquês 
é um ponto fraco, embora incentive a colaboração entre os 
negócios e o governo, algo que o país tem experiência em fazer. 
Outro problema são os altos impostos sobre os sistemas de 
assistência veicular, acrescenta.

Reimer diz que o país poderia tirar melhor proveito de seus 
pontos fortes com uma estratégia nacional para veículos 
autônomos e um roteiro que apoie uma nova abordagem para o 
planejamento e projeto de infraestrutura. Isso poderia incluir o 
planejamento futuro do uso de veículos autônomos, diretrizes 
sobre infraestrutura e exigências técnicas, uma nova maneira de 
financiar projetos de veículos autônomos e o estabelecimento 
de grupos de usuários independentes. “No momento nós 
temos testes-piloto, mas precisamos deles em maior escala 
e em áreas maiores”, acrescenta. “Projetos de veículos 
autônomos em maior escala terão impacto e produzirão mais 
dados essenciais necessários para planejamento futuro e 
tomada de decisões corretas, por exemplo, dados sobre as 
necessidades dos usuários e dados sobre como o ecossistema 
de mobilidade muda, quando os veículos autônomos forem 
introduzidos.” 

Os cinco primeiros em população 
vivendo próximo das áreas de teste
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  No momento nós temos testes-piloto, mas 
precisamos deles em maior escala e em 
áreas maiores. 

Morten Reimer 
Líder de Transporte e Mobilidade  

KPMG na Dinamarca

International  Telecoms Union, Índice de Segurança  
Cibernética Global (2018)
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O Japão saltou da quinta para a terceira posição no pilar de 
tecnologia e inovação do AVRI e tem o maior número de 
patentes relacionadas a veículos autônomos que qualquer 
outro país da pesquisa, tanto em números absolutos quanto 
depois de escalonados por população, sendo esta última a 
medida utilizada no índice. Seu desempenho já não é tão bom 
em política e legislação, mas o país está resolvendo isso com 
dois atos legislativos promulgados em maio de 2019. A Lei 
sobre Veículos de Transporte Rodoviário revisada, em vigor 
desde abril de 2020, abrange o reconhecimento legal desses 
veículos, um regime de inspeção e um sistema de licenças.58 
A Lei sobre Tráfego Rodoviário revisada define os dispositivos 
de direção automatizada e permite que aqueles que utilizam 
veículos autônomos operem telefones celulares ou sistemas 
de navegação de automóveis, embora isso também exija que 
sejam capazes de assumir a operação manual imediatamente 
se ocorrer um problema.

Em setembro de 2019, o Departamento de Polícia 
Metropolitana de Tóquio publicou novas regras para os testes 
de veículos autônomos, inclusive limitação de velocidade a 20 
km/h (12 milhas/h), atendimento aos padrões de segurança 
cibernética e instalação de dispositivos de gravação em caso de 
acidentes de tráfego. Mas o Japão deveria determinar no que 
diz respeito aos acidentes envolvendo veículos autônomos, 
como eles devem ser investigados e analisados e decidir 
quem assume a responsabilidade, de acordo com Megumu 
Komikado, Sócio-Líder de Pesquisa em Mobilidade da KPMG do 
Japão e líder do Setor Automotivo da KPMG do Japão.
Komikado acrescenta que o país tem algumas vantagens para

a introdução de veículos autônomos, tais como boas normas 
de etiqueta na direção e manutenção de rodovias — está 
em terceiro lugar entre os países do AVRI em qualidade das 
rodovias segundo o Fórum Econômico Mundial. O Japão 
também tem um setor de fabricação de veículos forte, com 
a Honda, que espera lançar um modelo com capacidade 
para direção autônoma de nível 3 em 2020, e empresas de 
tecnologia especializadas em áreas importantes, tais como 
Lidar, reconhecimento de imagem e mapeamento dinâmico.

Mas embora o país tenha boa cobertura móvel 4G, a introdução 
de 5G está atrasada, o que o deixa bem atrás de países como 
a Coreia do Sul. Existem outros desafios, como o fato de 
que a rede rodoviária do Japão abrange um grande número 
de túneis, rodovias com vários níveis e ruas urbanas muito 
estreitas, que dificultarão a navegação dos veículos autônomos. 
O país também tem falta de engenheiros especializados em 
tecnologias de IoT e, em particular, de IA.

Komikado diz que o Japão poderia melhorar sua prontidão com 
mudanças legais e regulatórias adicionais e medidas para apoiar 
o aumento da capacidade de engenharia. Ele também defende 
uma zona especial para testar veículos autônomos em nível 4 
ou acima, criada pelos setores público e privado. “Esperamos 
que até 2025, talvez antes, as condições para o nível 4 sejam 
atendidas, pelo menos para zonas e áreas especiais”, diz ele.

Os cinco primeiros em patentes 
relacionadas a veículos autônomos
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 Esperamos que até 2025, talvez antes, as 
condições para o nível 4 sejam atendidas. 

Megumu Komikado 
Sócio-Líder de Pesquisa em Mobilidade da KPMG no Japão 

e Líder do Setor Automotivo da KPMG no Japão

Fonte: PatSeer (2019). Escalonados por população.
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Fonte: KPMG International (2020)
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O Canadá é um dos países avaliados por esta pesquisa com 
as classificações mais altas em pilotos de veículos autônomos 
financiados pelo governo e parcerias da indústria, e grande parte 
de seu significativo trabalho é focada em colaboração. O país 
compartilha o cluster de fabricação de veículos dos Grandes 
Lagos com os EUA — Detroit está de frente para a cidade de 
Windsor em Ontário — e a indústria emprega mais de 125.000 
pessoas no país e monta mais de dois milhões de veículos por 
ano.59 As organizações colaboram por meio da Autonomous 
Vehicle Innovation Network (Rede para Inovação de Veículos 
Autônomos), que tem o apoio do governo da província. Em 
janeiro de 2020, a rede disse que trabalharia com a Associação 
dos Fabricantes de Peças Automotivas do Canadá para 
desenvolver o Project Arrow, um veículo conceitual que usaria 
a experiência do país em veículos autônomos, conectividade e 
combustíveis elétricos e alternativos.60

O trabalho em Quebec é mais focado em pesquisa e uso 
desses veículos em aplicações que incluem a silvicultura, mas 
ambas as províncias deram a seus ministros dos transportes 
autoridade para aprovar os testes de veículos autônomos.

Muito trabalho sobre veículos autônomos no Canadá está 
incorporado em projetos fundacionais maiores, a exemplo 
do trabalho realizado pela Comissão de Rádio-Televisão e 
Telecomunicações canadense em 2020 para analisar e revisar a 
legislação a fim de viabilizar os veículos conectados (o que inclui 
os veículos autônomos).  

Outro exemplo foi o concurso Infrastructure Canada’s Smart 
Cities Challenge (Desafio Cidades Inteligentes do Canadá - 
Infraestrutura), cujos vencedores foram anunciados em maio de 

201961, quando um terço das aplicações focava especificamente 
veículos conectados e autônomos. A cidade de Montreal, que 
ganhou o prêmio máximo de C$ 50 milhões (US$ 37 milhões) 
no concurso, inclui o uso de veículos autônomos em seus 
planos para melhorar o transporte público e o acesso aos 
alimentos.62

Colin Earp, Líder Nacional de Transportes e Líder Global de 
InfraTech (integração de tecnologias digitais e infraestrutura 
física) da KPMG no Canadá, diz que o país se beneficia de 
seus profundos conhecimentos de tecnologia. “O Canadá é 
o centro mundial de IA”, diz ele, referindo-se a uma tecnologia 
fundamental para os veículos autônomos. “Existe um potencial 
de talentos em IA, telemática de decisão e Lidar em uma 
densidade não encontrada em nenhum outro lugar do mundo.”

Outros pontos fortes incluem o tamanho e a sofisticação do 
setor de fabricação de peças de veículos do país, um amplo 
leque de condições urbanas e rurais para testes e vontade 
política para inovar em legislação e políticas de transporte. Um 
exemplo de vontade política é a cidade de Innisfil, em Ontário, 
que usa a empresa de transporte privado por aplicativo Uber 
como seu fornecedor de transporte público subsidiado.63

O tamanho geográfico do país e a estrutura governamental 
descentralizada significam que as iniciativas requerem 
gerenciamento e envolvimento significativo das partes 
interessadas, mas isso pode significar que são mais bem 
planejadas. “O Canadá possui todas as condições adequadas 
para avançar nessa área”, diz Earp.

12  Canadá 

  O Canadá é o centro mundial de IA. Existe 
um potencial de talentos em IA, telemática 
de decisão e Lidar em uma densidade não 
encontrada em nenhum outro lugar do 
mundo. 

Colin Earp 
Líder Nacional de Transporte e  

Líder Global de InfraTechKPMG no Canadá
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Taiwan, uma nova adição ao AVRI, é um dos cinco países e 
jurisdições que receberam melhor classificação em pilotos de 
veículos autônomos financiados pelo governo. Em dezembro 
de 2018, o Yuan (parlamento) Legislativo de Taiwan aprovou a 
Lei de Experimentação Inovadora de Tecnologias para Veículos 
não Tripulados.64 Isso estabeleceu uma estrutura para testes 
de veículos autônomos em rodovias, bem como de drones, 
barcos autônomos e outros veículos autônomos, incluindo 
regulamentos para licenciamento de veículos, informação ao 
público e avaliações de segurança.

A nova lei foi seguida pela abertura do Taiwan CAR Lab (para 
teste rodoviário de veículos autônomos, V2V conectados e 
projeto de infraestrutura) em Tainan, em fevereiro de 2019, 
pelo Presidente Tsai Ing-wen.65 A instalação compacta de 1,75 
hectare concentra-se em situações que podem surgir nas 
vias urbanas de uso misto e baixa velocidade de Taiwan.66 Em 
2018, seus 23 milhões de pessoas tinham 13,8 milhões de 
motocicletas em suas vias, o dobro do número de carros.67 
“Nossas condições de direção são muito próximas daquelas de 
muitos países em desenvolvimento da região da Ásia-Pacífico, 
embora com melhores regulamentos”, diz Richard Hsu, gerente 
consultor da KPMG em Taiwan. “As empresas podem vir a 
Taiwan para testar veículos, assim elas podem adaptar sua 
tecnologia de veículo sem motorista para esses países.”

Há outros ensaios tirando vantagem da nova lei, como o do 
miniônibus autônomo WinBus, que começou em maio de 2020 
e vai rodar por um ano ao redor de rotas turísticas do Changhua 
Coastal Industrial Park, envolvendo a estatal provedora de 
telecomunicações CHT e a provedora de mapeamento 
KingWayTek.68

 

De um modo mais geral, as autoridades locais de Taiwan 
estão considerando como utilizar os veículos autônomos 
para transporte público, de modo a ajudar a reduzir os 
congestionamentos e resolver o problema da falta de 
motoristas de ônibus no período noturno. Miniônibus elétricos 
sem motoristas são usados desde 2017, inicialmente no 
campus da Universidade Nacional de Taiwan em Taipei.69 Em 
fevereiro de 2020, o Escritório de Gerenciamento de Projetos 
de Cidade Inteligente de Taipei e o departamento de transporte 
da cidade decidiram iniciar serviços de testes rodoviários 
noturnos de ônibus autônomos que operavam rotineiramente 
das 00h30 às 2h30 de segunda a sexta. O Escritório de 
Gerenciamento de Projeto (PMO) da Taipei Smart City e o DOT 
de Taipei escolheram a Turing Drive, outra equipe de P&D de 
ônibus autônomos de Taiwan, para colaborar a partir de maio 
em um trecho da rodovia com faixas de ônibus exclusivas, com 
passageiros participando dos testes em setembro. Motoristas 
vão conduzir os veículos em outras seções da rota.70

Taiwan tem empresas locais de veículos autônomos, incluindo 
a 7StarLake, que realizou os testes da Universidade Nacional 
de Taiwan de 2017 e se concentrou no lançamento de ônibus 
autônomos, e a Turing Drive, que está envolvida nos testes 
de ônibus noturnos em Taipei. O país também se beneficia 
do seu forte setor de produção de peças automotivas, com a 
Tesla entre os fabricantes de veículos que usam seus produtos 
e uma experiência particular em tecnologias de condução e 
de sensores. Hsu afirma que esse foco nas peças também 
pode ajudar na conversão dos veículos existentes em veículos 
autônomos, uma opção de custo mais baixo que pode ser 
atraente para países em desenvolvimento.

  As empresas podem vir para Taiwan 
para testar veículos, para que possam 
adaptar sua tecnologia aos países em 
desenvolvimento. 

Richard Hsu 
Gerente de Advisory da KPMG em Taiwan
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A Alemanha manteve o quarto lugar que ocupava na edição 
anterior do AVRI para tecnologia e inovação, em que lidera a 
medida de capacidade de inovação e é um dos cinco países a 
obter a classificação mais alta em parcerias com o setor. O país 
ocupa a terceira posição em patentes relacionadas a veículos 
autônomos e em investimentos em empresas relacionadas a 
veículos autônomos.

Essa força é demonstrada pela inovação dos fabricantes de 
veículos alemães no seu trabalho internacional. Em janeiro de 
2019, a Daimler Trucks apresentou seu Freightliner Cascadia, 
o primeiro caminhão na América do Norte a incluir assistência 
automatizada, na Consumer Electronics Show de Las Vegas. A 
Daimler afirmou que gastará € 500 milhões (US$ 570 milhões) 
em caminhões de transporte de cargas, com o executivo-
chefe da Daimler Trucks, Martin Daum, anunciando uma 
meta de “condução altamente automatizada” dentro de uma 
década.71 Em setembro de 2019, a empresa começou a testar 
um Freightliner Cascadia totalmente autônomo nas rodovias 
públicas da Virgínia, nos EUA, embora com um motorista 
de segurança presente.72 Em fevereiro de 2019, a BMW e a 
Daimler afirmaram que vão colaborar com a tecnologia de 
veículos autônomos que funcionará nas rodovias e nas áreas 
urbanas, com o diretor executivo da Volkswagen dizendo que 
poderá participar desse trabalho.73 A BMW está envolvida em 
testes na China, e os locais de testes na República Tcheca e na 
Hungria envolvem fabricantes alemães.

No entanto, o desempenho relativo da Alemanha diminuiu nos 
outros pilares, o que significa que o país caiu seis posições no 
total. Em dezembro de 2019, a Plataforma Nacional intersetorial 
Futuro da Mobilidade, convocada pelo Governo Federal, 
publicou suas recomendações sobre as ações necessárias 

para a introdução da condução autônoma, especificamente 
sobre licenciamento, troca de dados e legislação e aceitação do 
consumidor.  

No ano passado, os fornecedores de transporte público 
transferiram seus testes de ônibus autônomos de áreas 
fechadas para vias públicas, incluindo operadores em Berlim, 
Hamburgo e Leipzig e a companhia ferroviária nacional 
Deutsche Bahn. No entanto, eles fizeram escolhas tecnológicas 
distintas, com o operador de ônibus de Hamburgo trabalhando 
na infraestrutura de comunicações incorporada nas estradas, 
enquanto Leipzig prefere colocar essa tecnologia nos ônibus.

Essa divergência é típica do desenvolvimento de veículos 
autônomos na Alemanha, de acordo com Moritz Pustow, Sócio 
da KPMG Law na Alemanha. “Temos uma forte atividade no 
nível municipal, mas ainda não temos uma estratégia para 
toda a Alemanha”, afirma ele. “A discussão é ampla. Vemos 
mesas-redondas intersetoriais, há uma estratégia federal 
para condução automatizada e conectada a partir de 2015, a 
legislação permite a condução de nível 4 desde 2017 e vemos 
bancos de testes de veículos autônomos em rodovias federais e 
em um nível local. No entanto, o sucesso dependerá dos 11.000 
municípios alemães e enxergamos uma falta de estratégia e 
coordenação nesse nível.”

Pustow acrescenta que as pessoas na Alemanha podem estar 
menos interessadas em adotar veículos autônomos do que 
em outros países, em parte devido ao ceticismo nacional em 
relação às novas tecnologias. “Dirigir carros também é uma 
expressão de liberdade, e talvez isso seja mais forte do que em 
outros países”, acrescenta ele.

14  Alemanha 

  O sucesso dependerá dos 11.000 municípios 
alemães e enxergamos uma falta de 
estratégia e coordenação nesse nível. 

Moritz Püstow 
Sócio da KPMG Law na Alemanha

Fonte: Fórum Econômico Mundial, Índice de Competitividade Global 
(2019)
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A Austrália é um dos quatro países que receberam a maior 
pontuação pelos seus regulamentos de veículos autônomos. 
Seu governo federal começou a reformar as leis de direção 
para permitir o uso de veículos autônomos, e esse trabalho 
continua com o Programa de Veículos Automáticos da 
Comissão Nacional de Transportes.74 “O que vimos nos 
últimos 12 a 18 meses é muito mais atividade relacionada aos 
veículos autônomos no nível estadual, particularmente sob a 
perspectiva da infraestrutura”, afirma Praveen Thakur, Sócio de 
Transporte e Infraestrutura da KPMG na Austrália. Exemplos 
incluem o projeto North East Link Road de Victoria, em que o 
impacto potencial dos veículos autônomos foi considerado no 
caso de negócio75, bem como os planos de Queensland para 
a “mobilidade como um serviço”, que considera a automação 
como uma tecnologia emergente.76

A Transport for NSW está testando ônibus autônomos desde 
2017, originalmente no Parque Olímpico de Sydney e, em janeiro 
de 2019, publicou um plano para sua adoção nas próximas 
décadas.77 Em julho de 2019, com a operadora de transporte 
Busways, a fabricante de veículos EasyMile e a Prefeitura 
Municipal de Coffs Harbour, a agência começou a oferecer um 
serviço sob demanda denominado BusBot para os moradores 
de uma vila de aposentados, solicitado usando um aplicativo 
para smartphone.78

Em maio e junho de 2019, a organização automobilística RAC 
começou a oferecer aos moradores de Bussleton, na Austrália 
Ocidental, caronas no seu Intellibus elétrico sem motorista em 
vias públicas, além de continuar um teste anterior em South 
Perth, iniciado em 2016.79

As empresas de mineração australianas usam veículos 
autônomos em locais fechados há vários anos, e o Brasil 
e o Chile estão fazendo o mesmo. A Rio Tinto começou a 
usar caminhões totalmente controlados à distância em dois 
poços de minério de ferro na região de Pilbara, na Austrália 
Ocidental, em outubro de 2015, com os veículos controlados 
principalmente a partir de Perth, a 1.200 km de distância.80

Em infraestrutura, a Austrália lidera uma medida de qualidade 
da banda larga no Índice de Conectividade Global de 2019, 
publicado pela empresa chinesa de telecomunicações Huawei, 
juntamente com Singapura. O governo australiano vem 
melhorando os serviços de banda larga nos últimos anos no 
âmbito do programa da Rede Nacional de Banda Larga, embora 
a intenção de conectar a maioria das residências e empresas a 
cabos de fibra óptica tenha sido diluída para usar uma variedade 
de tecnologias.81

Thakur afirma que a Austrália tem pontos fortes no seu 
ambiente regulatório, na maneira como a autonomia está sendo 
considerada nos projetos e nas políticas de infraestrutura, 
além de realizar uma série de testes em todo o país. No 
entanto, ele diz que as empresas e organizações envolvidas 
em veículos autônomos poderiam fazer mais esforços para 
envolver o público antes que a tecnologia esteja amplamente 
disponível. “O setor tende a ser muito passivo na comunicação 
e no envolvimento com a comunidade. Seria benéfico se ele 
pudesse assumir mais um papel de liderança”, diz ele.
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  Nos últimos 12 a 18 meses, vimos 
muito mais atividades relacionadas a 
veículos autônomos no nível estadual, 
particularmente em infraestrutura.

Praveen Thakur 
Sócio de Transporte e  

Infraestrutura da KPMG na Austrália
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Assim como na edição anterior do AVRI, Israel lidera o pilar 
tecnológico em função da sua força inicial e corporativa neste 
setor, com 84 empresas focadas em veículos autônomos 
sediadas no país. O país só perde para os EUA em números, 
e é de longe o mais bem colocado quando medido pelo 
uso per capita. O país também lidera investimentos em 
empresas relacionadas a veículos autônomos, novamente 
escalonados por população, e ocupa a terceira posição no 
acesso às tecnologias mais atuais. “A inovação é a nossa 
maior força. Somos os melhores do mundo”, afirma Zeev 
Rotem, Líder de Strategy and Change da KPMG em Israel.

Essa força foi ilustrada em maio de 2020, quando a empresa 
de tecnologia americana Intel adquiriu a Moovit, uma startup 
israelense que fornece um aplicativo de mobilidade urbana 
com mais de 800 milhões de usuários, por cerca de US$ 900 
milhões.82 Ela fez isso para apoiar sua unidade de veículos 
autônomos Mobileye, também sediada em Israel, que 
adquiriu em 2017.

“A aquisição da Moovit e de todos os seus dados representa 
uma grande ajuda para a Mobileye”, afirma Rotem. A 
Mobileye usa o aprendizado de máquina para desenvolver 
seus sistemas de veículos autônomos, enquanto a 
Moovit coleta grandes quantidades de dados de mais de 
7.500 agências e operadores de trânsito que usam seus 
serviços. Rotem afirma que a compra da Moovit deve 
ajudar a Mobileye no seu objetivo de lançar um serviço de 

robotáxi em Tel Aviv até o início de 2022. A empresa atua 
internacionalmente, com testes iniciados em maio de 2019 
com a agência nacional de mapeamento Ordnance Survey 
sobre a criação de um conjunto de dados de infraestrutura 
rodoviária detalhado para a Grã-Bretanha.83

 
Israel fica atrás de outros países tanto em políticas quanto 
em legislação e infraestrutura, refletido por suas baixas 
classificações nos dois pilares e apresentando a pontuação 
mais baixa em cobertura 4G. Um problema específico 
decorre de políticas tributárias ultrapassadas que fornecem 
incentivos à propriedade de veículos, o que resulta em níveis 
muito altos de congestionamento nas estradas em Tel Aviv. 
Rotem afirma que há um interesse político em modificá-las, 
mas o país não contou com um governo eficaz em 2019 e 
2020 para poder tomar essas decisões.

Entretanto, algumas agências governamentais vêm 
trabalhando para desenvolver a prontidão para veículos 
autônomos com a ajuda das empresas de tecnologia do 
país, com a Israel Highways fazendo uma licitação para criar 
um banco de dados digital de sinalização rodoviária. Rotem 
também enxerga um potencial específico para as empresas 
que oferecem “mobilidade como serviço” por meio de frotas 
de veículos autônomos, como, por exemplo, para ajudar os 
principais empregadores a transportar sua equipe para os  
(e dos) locais de trabalho.
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  A inovação é a nossa maior força. Somos os 
melhores do mundo. 

Zeev Rotem 
Líder de Strategy and  

Change da KPMG em Israel

Source: Topio Networks and Crunchbase Pro (2020) Scaled by 
population.
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A Nova Zelândia está bem classificada em política e legislação, 
embora tenha caído do terceiro para o quinto lugar neste 
pilar desde a última edição do AVRI. Nos últimos dois anos, 
o governo colocou um foco maior no meio ambiente, na 
transformação do sistema de transporte e no maior uso do 
transporte público. “O governo reconhece que a tecnologia 
desempenha um papel importante nisso”, afirma Istvan Csorogi, 
Diretor de Advisory da KPMG na Nova Zelândia. Essa iniciativa é 
apoiada por um impulso em direção à regulamentação baseada 
no desempenho que pode fornecer uma rota de testes para o 
uso de veículos autônomos nas estradas.

Csorogi afirma que o país tem uma vantagem em questões 
regulatórias, pois todas elas são gerenciadas nacionalmente, 
em vez de serem divididas com estados, como ocorre nos 
países federais. “O principal ponto forte da Nova Zelândia é uma 
configuração regulatória de apoio que fornece um ambiente 
permissivo e aberto para testar novas tecnologias”, afirma ele.

No entanto, o país não faz grandes investimentos em inovação 
em transporte. Os veículos elétricos têm apenas uma pequena 
participação no mercado de automóveis, com subsídios 
limitados para sua adoção. As prefeituras locais começaram a 
implementar ônibus elétricos recentemente.

Csorogi acrescenta que o governo vem aumentando seus 
gastos com infraestrutura de transporte, mas que a baixa 
densidade populacional da Nova Zelândia significa que as 
estradas fora das principais cidades são pouco utilizadas, 
tornando a implementação mais ampla da infraestrutura 
de beira de estrada para veículos autônomos não viável 
economicamente. Sua geografia contribui para a sua 24a 

posição entre os países do AVRI e jurisdições em qualidade 
rodoviária e 27a posição em cobertura 4G.
 
No lado comercial, a empresa de tecnologia de transporte da 
Nova Zelândia HMITechnologies realizou testes com veículos 
autônomos em Christchurch, Melbourne e Sydney por meio 
da sua divisão Ohmio. Em março de 2019, ela realizou seu 
primeiro teste de um veículo conectado à rede 5G nas ruas de 
Auckland.61

A Nova Zelândia apresenta desvantagens no desenvolvimento 
de veículos autônomos, incluindo a falta de pesquisas 
de veículos, desenvolvimento e fabricação, além de um 
financiamento limitado para inovação proveniente do capital 
privado ou do governo. Csorogi afirma que tem potencial 
para ter sucesso em nichos especializados, como a aviação 
autônoma, incluindo o uso de drones para entregas. Ele vem 
realizando testes do táxi aéreo autônomo Cora, desenvolvido 
pela Wisk, uma joint venture americana da Boeing e Kitty 
Hawk.95

As estradas do país têm uma infraestrutura de segurança e 
sinalização rodoviária inconsistentes. Os veículos autônomos 
podem se beneficiar do uso de um posicionamento baseado 
em satélite mais preciso. Os governos da Nova Zelândia e da 
Austrália continuam trabalhando em testes conjuntos de uma 
Rede de Aumento de Posicionamento do Sul que deverá entrar 
em operação em 2023.96

Csorogi afirma que a inovação local tende a ocorrer nas 
universidades e é frequentemente desenvolvida pelo capital de 
risco estrangeiro: “Precisamos escolher nossas batalhas e focar 
aplicações especializadas”, diz ele.

17  Nova Zelândia 

  O principal ponto forte da Nova Zelândia 
é uma configuração regulatória de apoio, 
com um ambiente permissivo e aberto para 
testar novas tecnologias. 

Istvan Csorogi 
Diretor de Advisory da  

KPMG na Nova Zelândia

Fonte: Fórum Econômico Mundial. Relatório de  
competitividade global (2019)
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Em março de 2019, o governo austríaco permitiu que 
as pessoas aproveitassem os recursos autônomos em 
veículos, ônibus e caminhões atuais. Atualmente, os 
motoristas podem tirar as mãos do volante quando ficam 
dentro de uma faixa da estrada principal, embora precisem 
retomar o controle para mudar de faixa, sair da estrada ou 
fazer outras movimentações. Os usuários de veículos e 
caminhões pequenos também podem usar sistemas de 
self-parking fora do veículo, desde que estejam próximos e 
possam interromper o processo.87

Werner Girth, Sócio de Advisory da KPMG na Áustria, 
recebe favoravelmente as mudanças legais do governo 
realizadas em 2019, mas acrescenta: “Não estamos na 
vanguarda da legislação, mas estamos nos atualizando. 
Considerando a importância do setor para a Áustria, espero 
aprimorar ainda mais a legislação à medida que avançamos”.

Esta mudança na legislação permitiu à Wiener Linien, a 
fornecedora de transporte público de Viena, iniciar um teste 
de um serviço de micro-ônibus autônomo com a startup 
francesa de veículos autônomos Navya em junho de 2019. 
Essa iniciativa foi interrompida em julho, quando um dos 
ônibus atingiu uma mulher, que sofreu ferimentos leves.88  
O julgamento recomeçou alguns dias depois, de a Wiener 
Linien descobrir que o ônibus reagiu corretamente ao tocar 
uma campainha de aviso — que a mulher não ouviu, pois 

estava usando fones de ouvido e olhando para o seu celular 
— e posteriormente frear, com apenas 1,6 segundo entre a 
detecção e a parada do ônibus. A autoridade de transporte 
afirmou que não havia a necessidade de ajustes técnicos, 
mas apelou aos moradores locais para que prestassem 
mais atenção ao tráfego.89

No ano passado, o governo austríaco também aumentou 
seu orçamento para o financiamento de projetos de 
Tecnologia e inovação. Girth afirma que mais recursos 
financeiros ainda são necessários nessa área. Porém, 
ele acrescenta que a Áustria tem vários pontos fortes no 
desenvolvimento de veículos autônomos, incluindo muitas 
pequenas empresas envolvidas em pesquisas na área e 
uma riqueza de talentos científicos, particularmente em 
Viena e Graz, com a última cidade atuando como um centro 
de pesquisa de veículos. O país ocupa o segundo lugar 
na medida de prontidão para mudanças na infraestrutura 
tecnológica, extraída do Índice de Prontidão para Mudanças 
de 2019 da KPMG International. A Áustria também está 
desenvolvendo conhecimento em drones autônomos, com 
um táxi voador sendo demonstrado em abril de 2019 em um 
estádio em Viena e o ex-ministro dos Transportes, Norbert 
Hofer, afirmando que esses veículos poderão estar em uso 
até 2025 e prometendo mudanças jurídicas para apoiar essa 
iniciativa.90 
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  Não estamos na vanguarda da legislação, 
mas estamos nos atualizando. Considerando 
a importância do setor para a Áustria, espero 
aprimorar ainda mais a legislação à medida 
que avançamos. 

Werner Girth 
Sócio de Advisory da KPMG na Áustria

Fonte: KPMG International, Índice de Prontidão para Mudanças (2019)
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Em fevereiro de 2019, o presidente Emmanuel Macron 
reafirmou sua intenção de a França contar com serviços de 
transporte baseados em veículos autônomos rodando até 
2021 em um discurso para a Organização Internacional de 
Fabricantes de Veículos Automotores. Em maio e novembro 
de 2019, o parlamento francês aprovou duas leis para ajudar a 
fazer isso acontecer. A primeira transfere a responsabilidade por 
acidentes envolvendo veículos autônomos experimentais da 
pessoa atrás do volante para a organização autorizada a realizar 
a experiência. A segunda permite que o governo modifique 
outra legislação para facilitar os serviços usando veículos 
autônomos, como, por exemplo, uma isenção para frotas de 
caminhões autônomos da regra de que os veículos precisam 
estar a pelo menos 50 metros de distância entre si.

“Agora contamos com uma estrutura legislativa muito 
abrangente”, afirma Laurent des Places, Sócio-Líder do Setor 
Automotivo da KPMG na França. “Funcionários do governo 
encarregados disso acreditam que a França é o país mais 
avançado atualmente, juntamente com o Japão”. O governo 
também desenvolveu métodos de validação para sistemas de 
veículos autônomos, similares aos utilizados para regulamentar 
aeronaves. O país também patrocina pesquisas, com o governo 
anunciando um financiamento de € 42 milhões (US$ 48 
milhões) para 16 projetos relacionados a veículos autônomos 
em abril de 2019.91

No setor privado, em junho de 2019, a fabricante de veículos 
francesa Renault, com sua parceira japonesa Nissan, firmou 
uma aliança exclusiva com a unidade de veículos autônomos do 
grupo de tecnologia Alphabet dos EUA, a Waymo, envolvendo a 
criação de empresas de joint venture na França e no Japão.92  
Em outubro, a Waymo e a Renault afirmaram estar analisando 
um sistema de transporte autônomo que liga o aeroporto 

Charles de Gaulle em Paris ao La Défense, um complexo de 
escritórios a oeste do centro da capital. O governo da região 
da Ilha de França está contribuindo com € 100 milhões (US$ 
110 milhões) para esse trabalho, que poderá usar os Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2024 em Paris como uma 
vitrine.93

“A França conta atualmente com uma estrutura legal para 
veículos autônomos, única na Europa. O país tem uma 
política de longa data que estimula projetos de colaboração 
entre o governo nacional ou municipal e agentes privados”, 
afirma Laurent des Places. “Isso é realmente fundamental 
para o desenvolvimento de veículos autônomos e sistemas 
autônomos”.

Outros desenvolvimentos significativos incluem a fabricante 
francesa de veículos Peugeot, que está trabalhando com a 
Vinci Autoroutes na tecnologia de conexão de veículos à 
infraestrutura, o que pode ajudar os veículos autônomos a usar 
pedágios e a navegar nas obras rodoviárias, e na abertura de 
um local de testes de veículos autônomos em Montlhéry, um 
autódromo histórico ao sul de Paris.94

Des Places afirma que a França tem pontos fortes importantes, 
incluindo uma política nacional abrangente, inclusive a 
legislação; cooperação efetiva na sua “AV Team France” de 
empresas automotivas, de transporte e tecnologia, institutos 
de pesquisa públicos e autoridades públicas; um setor 
automotivo forte; e um ambiente favorável para startups. Mas 
ele acrescenta que a França não tem grandes empresas de 
tecnologia, destacando a importância de parcerias como a 
estabelecida entre a Renault e a Waymo.
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 A França conta atualmente com uma 
estrutura legal para veículos autônomos,  
única na Europa. 

Laurent des Places 
Sócio-Líder do Setor  

Automotivo da KPMG na França

Fonte: International Telecoms Union, Índice de Segurança Cibernética 
Global (2018)
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Em 2019, o governo chinês facilitou o teste de veículos 
autônomos em vias públicas, permitindo que isso acontecesse 
em mais cidades e com um menor número de controles. 
Embora os supervisores humanos ainda sejam necessários 
em veículos de teste, eles não precisam tocar nos controles, e 
o número de veículos de teste cobertos por uma única licença 
aumentou de um para cinco, desde que sejam idênticos. 
Em setembro, Xangai tornou-se a primeira cidade a emitir 
essas licenças, cobrindo inicialmente a fabricante chinesa de 
veículos SAIC e a empresa Didi Chuxing, bem como a BMW 
da Alemanha.95 Em março de 2020, a startup de veículos 
autônomos AutoX anunciou que lançará 100 robotáxis na 
cidade, sendo a primeira autorizada a rodar com um limite de 
velocidade de 80 km/h.96 Pequim também realizou um trabalho 
importante nos testes, mostrados na seção Cidades a observar.

O departamento nacional de transporte publicou um plano 
estratégico de transporte digital e, em setembro de 2019, 
o governo central publicou uma estratégia de construção 
de transporte digital abrangendo veículos autônomos, além 
de alterar as fontes de energia e melhorar o desempenho 
ambiental dos veículos. A partir de maio de 2019, o governo 
publicou novas normas para veículos autônomos, incluindo uma 
versão dos níveis de autonomia utilizados internacionalmente 
de zero para cinco em março de 2020. “A China está 
evoluindo rapidamente nas políticas no âmbito nacional e no 
desenvolvimento de novas normas”, afirma Philip Ng, Sócio e 
Líder de Tecnologia da KPMG na China. “Essa é uma prioridade 
muito alta”.

A China é um dos países avaliados como líderes em parcerias 
do setor. O principal interesse comercial no uso de veículos 
autônomos está em caminhões para fins especiais, como 

dentro de armazéns e minas e para entregas de mercadorias, 
com o envolvimento de varejistas chineses, incluindo a JD.com 
e Alibaba e utilização em rodovias cidade a cidade.  
 As empresas chinesas também estão desenvolvendo 
capacidade como fornecedores de tecnologias de veículos 
autônomos, incluindo chipsets, com cerca de 36 investimentos 
feitos em 2019, e Lidar, com quatro ou cinco empresas locais 
importantes. Ng afirma que os fornecedores também estão 
desenvolvendo sensores, algoritmos de IA e tecnologias de 
comunicação de veículos.

Ele acrescenta que a introdução precoce de redes 5G no país 
é importante: “A China está liderando o mundo, tanto em 
tecnologia quanto no ritmo de adoção e implementação”, diz ele. 
Juntamente com o trabalho para desenvolver a infraestrutura 
viária digital, isso estabelecerá bases sólidas para a introdução 
de veículos autônomos. Ng acrescenta que o público chinês 
parece receptivo ao uso desses veículos, principalmente os 
mais jovens.

No entanto, alguns desafios permanecem, incluindo a 
necessidade de mapas digitais muito precisos — cujo 
desenvolvimento pode ser dificultado pelo fato de a China ter a 
classificação mais baixa na pesquisa de compartilhamento de 
dados — e maior desenvolvimento de políticas e padrões. Uma 
questão específica envolve o uso pesado de muitas estradas 
chinesas por pedestres e ciclistas, bem como por veículos 
motorizados: “Esse é um cenário mais complicado e apresenta 
desafios adicionais para a condução autônoma”, diz Ng. Para 
enfrentar essa questão, ele espera que as rodovias de quatro 
faixas tenham uma pista designada e equipada para veículos 
autônomos.
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Essa é uma prioridade muito alta. 

Philip Ng 
Sócio-Lider de Tecnologia da KPMG na China
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A Bélgica, uma nova participante desta edição do AVRI, realizou 
uma de suas primeiras viagens de demonstração de um ônibus 
autônomo em maio de 2019 no aeroporto de Bruxelas. O veículo 
é fabricado pela fabricante holandesa de veículos autônomos 
2getthere e operado pela autoridade de transporte regional 
flamenga De Lijn. A autoridade aeroportuária e de transportes 
espera inaugurar um serviço de transporte fretado (shuttle) 
autônomo de alta frequência entre o terminal do aeroporto, 
a área de negócios de carga e os estacionamentos em 2021, 
rodando em uma rota que será parcialmente utilizada por outros 
tipos de tráfego, usando ímãs no solo como beacons.97

No entanto, o país apresenta um desempenho relativamente 
fraco em termos gerais, principalmente quando comparado 
à sua vizinha Holanda, que ocupa o segundo lugar no AVRI. 
Isso inclui problemas físicos específicos na introdução de 
veículos autônomos. Entre os 30 países e jurisdições do AVRI, 
a Bélgica é o quinto pior em qualidade das estradas, com base 
na pesquisa de 2019 do Fórum Econômico Mundial, embora 
esses 30 incluam as principais economias do mundo. Porém, 
diferentemente da Holanda, que muitas vezes separa os 
diferentes tipos de transporte, as estradas belgas geralmente 
são compartilhadas por carros, ônibus, ciclistas, bondes e 
pedestres.  

“A maneira na qual as estradas são usadas não facilita o 
fornecimento de garantias de segurança suficientes para 
veículos autônomos”, afirma Ivan Costermans, Diretor Executivo 
da prática de Advisory da KPMG na Bélgica. Sua natureza 
desafiadora poderá tornar o país um bom local para testes 
abrangentes de veículos autônomos.

A Bélgica pode se beneficiar particularmente da redução dos 
congestionamentos, caso os veículos autônomos ajudem a 
reduzir o tráfego por meio de um melhor transporte público 
ou um maior compartilhamento de viagens. No entanto, um 
problema adicional é que o transporte é em grande parte 
responsabilidade dos três poderosos governos regionais 
da Bélgica — a região da Flandres de língua holandesa (que 
administra a De Lijn), a Valônia de língua francesa e a região da 
capital de Bruxelas — mas com alguns impostos de transportes 
e de combustíveis controlados pelo governo federal. “Você 
tem um campo de atuação política muito difícil, em que, em 
última análise, se você precisa fazer as coisas acontecerem, 
necessita que diferentes níveis de governo trabalhem juntos”, 
afirma Costermans. No entanto, é justo afirmar que iniciativas 
legislativas já foram tomadas, principalmente para facilitar o 
teste de veículos autônomos não tripulados.
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A Espanha está realizando diversos testes com veículos 
autônomos, incluindo a primeira fase do programa de inovação 
Autonomous Ready Spain, que envolve a Direção Geral de 
Trânsito (DGT) da Espanha, o Conselho da Cidade de Barcelona, 
a empresa espanhola de infraestrutura de transporte Ferrovial 
e a provedora de tecnologia de veículos autônomos de 
propriedade da Intel, a Mobileye. Lançado em dezembro de 
2019, o programa está focado na redução de acidentes por meio 
de tecnologias de assistência à condução, com 400 veículos 
equipados com a tecnologia da Mobileye.98

Alguns locais estão testando ônibus autônomos para uso 
turístico. Em janeiro de 2020, a operadora de ônibus espanhola 
Avanza anunciou o AutoMost, um serviço piloto que conecta 
o terminal de cruzeiros de Málaga ao centro da cidade em 
estradas normais. Ela utiliza um ônibus elétrico de 12 metros, 
com capacidade para transportar 60 passageiros, desenvolvido 
com o apoio da Prefeitura de Málaga e de vários parceiros nos 
últimos três anos.99 Enquanto isso, o Conselho de Lanzarote 
e o Fundo de Desenvolvimento das Ilhas Canárias estão 
trabalhando no Cities Timanfaya, um micro-ônibus elétrico 
autônomo que fornecerá um tour multimídia da Rota dos 
Vulcões no Parque Nacional Timanfaya aos turistas, ajudando 
a controlar o fluxo de visitantes em uma área ambientalmente 
sensível.100

Em janeiro de 2020, a Universidade Autônoma de Madri 
anunciou o lançamento de um serviço regular de ônibus 
sem motorista no seu campus de Cantoblanco, por uma 
rota de tráfego misto de 3,8 km, em colaboração com a DGT 

e o Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid 
(consórcio de transporte da cidade), o primeiro desses serviços 
em uma universidade espanhola.101 

No início de 2020, o governo também anunciou trabalhos 
em uma ampla lei de mobilidade que cobrirá os veículos 
autônomos.102 No entanto, os desenvolvimentos foram adiados 
conforme o país enfrenta a crise do coronavírus. Atualmente, 
a Espanha ocupa o terceiro nível em uma escala de 15 pontos 
para a qualidade dos seus regulamentos sobre veículos 
autônomos, juntamente com outros sete países.

A nova lei também promoverá os veículos elétricos, como o 
fornecimento de mais locais para recarga: “Em comparação 
com outros países europeus, a Espanha precisa melhorar seu 
número de estações de carga”, afirma Ovidio Turrado, Líder de 
Infraestrutura da KPMG na Espanha. Ele acrescenta que os 
fornecedores de eletricidade anunciaram planos para aumentar 
o fornecimento e também há progressos na conectividade 5G 
com as redes atualmente em operação em algumas cidades. 
No entanto, Turrado acredita que o país precisa ir além.

“A Espanha precisa aumentar o número de iniciativas para 
testar e promover veículos autônomos em um nível mais amplo. 
O país também precisa desenvolver essa lei de mobilidade para 
que haja uma estrutura nacional que ajude a desenvolver as 
coisas no nível do país”, afirma ele, com a responsabilidade pelo 
transporte dividida entre o governo nacional e as poderosas 
regiões da Espanha.
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A República Tcheca é um dos cinco países que recebem a 
melhor classificação para pilotos de veículos autônomos 
financiados pelo governo, e os testes são a principal área de 
força do país. A construção do local de testes de veículos 
autônomos da montadora alemã BMW deverá começar em 
2020, no valor de € 300 milhões (US$ 340 milhões) em Sokolov, 
a cerca de 300 km do principal local de desenvolvimento da 
empresa em Munique. A BMW planeja abrir o local, que terá 
cerca de 100 km de estrada, permitindo testes de cidade, 
rodovia e estradas rurais no segundo semestre de 2022. 
A empresa criará cerca de 700 empregos e estabeleceu 
um acordo de cooperação com a Universidade da Boêmia 
Ocidental.103

O país tem várias outras instalações de teste em 
desenvolvimento. O grupo de investimentos tcheco Accolade 
planeja construir uma instalação perto de Strfbro, que fica 
similarmente próxima da fronteira alemã, para ser usada 
por empresas que desenvolvem tecnologias de veículos 
autônomos. A empresa planeja inaugurar a instalação em 2022 
a um custo de € 180 milhões (US$ 200 milhões), que também 
oferecerá diversos ambientes rodoviários, incluindo cidades 
europeias que não usam grades de estradas retas.104  

A fabricante de veículos tcheca Skoda, parte da Volkswagen 
alemã, está trabalhando em um local, enquanto a empresa de 
segurança alemã TUV e a fabricante francesa de peças para 
veículos Valeo Group estão procurando transformar aeródromos 
desativados.

“Nosso ponto forte é que o setor automotivo já está aqui”, 
afirma Pavel Kliment, Sócio da KPMG na República Tcheca, 
com o país fabricando veículos para várias empresas. “É por 
isso que há um foco nos locais de teste”. Há menos trabalhos 
de pesquisa e desenvolvimento, embora haja bons exemplos, 
como a fabricante alemã de veículos Porsche, outra unidade da 
Volkswagen, e a fabricante italiana de peças Marelli, em parceria 
com a Universidade Técnica Tcheca em Praga.105

Além dos testes, Kliment diz que a República Tcheca não 
oferece uma estrutura jurídica para o uso de veículos 
autônomos. A tecnologia atrai a atenção quando há um anúncio 
importante, como quando a BMW detalhou seus planos para o 
local de testes em janeiro de 2020. “Há muitas coisas positivas 
acontecendo, mas essa não é uma questão estratégica”, diz 
ele. “Espero que a importância cresça gradualmente ao longo 
do tempo, principalmente quando os locais de teste forem 
concluídos”.
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  Nosso ponto forte é que o setor automotivo 
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Pavel Kliment 
Sócio da KPMG na República Tcheca
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A Itália, uma nova participante desta edição do AVRI, se sai 
bem em medidas focadas em veículos autônomos, refletindo 
o trabalho do Ministério dos Transportes nessa área, como 
o decreto de Estradas Inteligentes de fevereiro de 2018, 
autorizando testes de veículos autônomos desde que eles 
tenham controles e um operador capaz de assumir o controle, 
se necessário. O país também criou um Observatório para 
Estradas Inteligentes para monitorar todas as experiências 
na Itália e examinar as de outros países para desenvolver as 
melhores práticas.

A Itália também está desenvolvendo conectividade digital para 
oferecer suporte a veículos autônomos, concentrando-se nas 
conexões V2X (vehicle to everything), pelas quais os veículos 
comunicam-se com outros veículos e com a infraestrutura. A 
Anas, empresa estatal que administra as principais estradas 
da Itália, planeja gastar € 140 milhões (US$ 160 milhões) em 
tecnologia de veículos conectados para cerca de 2.500 km 
da sua rede, com obras específicas nas estradas, como a 
autoestrada de utilização livre que circunda Roma, denominada 
Grande Raccordo Anulare. Isso ocorre apesar de o governo 
italiano obter a menor pontuação para sua orientação futura 
no Fórum Econômico Mundial, uma medida que avalia a 
estabilidade das políticas, a capacidade de resposta às 
mudanças, a adaptabilidade da estrutura jurídica à mudança e a 
visão de longo prazo do governo.

Após o decreto de Estradas Inteligentes, os primeiros e até 
agora únicos testes da Itália começaram em 2019 em Parma 
e Turim. Ambos são realizados pela VisLab, uma empresa 
de condução autônoma que foi separada da Universidade 
de Parma em 2009 e adquirida pela empresa americana de 
semicondutores Ambarella em 2015.106 Em fevereiro de 2020, a 
Prefeitura de Parma permitiu que testes fossem realizados em 
toda a sua área.

Turim também está realizando um teste de um serviço 
de micro-ônibus autônomos administrados pela empresa 
americana Local Motors usando o Olli, um veículo elétrico 
fabricado inteiramente com peças impressas em 3D. Em 
Pádua, a empresa italiana Next está testando micro-ônibus 
autônomos modulares que podem ser unidos ou separados e 
seguir rotas diferentes, dependendo dos destinos solicitados 
pelos passageiros.

Ivan Cavalli, gerente do setor de Transportes da KPMG na 
Itália, afirma que o país se beneficia com tudo isso, mas que 
existem problemas a ser resolvidos, incluindo o alto custo 
das tecnologias de veículos autônomos para consumidores e 
provedores locais de transporte público, tendo esses últimos 
um histórico de baixo investimento nas suas frotas de veículos. 
O país também não tem um mapeamento nacional de alta 
definição e há dúvidas sobre a responsabilidade em caso 
de acidentes envolvendo veículos autônomos; a associação 
comercial nacional publicou um trabalho sobre isso, mas até 
o momento não há produtos disponíveis. Muitos motoristas 
já usam monitores de “caixa preta” em seus veículos para 
o seguro, que pode ser usado para apólices de veículos 
autônomos.

Além de abordar essas questões, Cavalli afirma que a Itália 
precisa promover a colaboração entre organizações que 
trabalham com veículos autônomos, como estimular a 
pesquisa reunindo conhecimentos em universidades italianas 
e estabelecer uma comunicação V2X eficaz. “É importante que 
os fornecedores trabalhem juntos para definir uma tecnologia 
comum que permita que todos os veículos se comuniquem 
com todos os demais objetos que possam encontrar na 
estrada”, diz ele.
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O entusiasmo do governo húngaro pela tecnologia de 
veículos autônomos foi demonstrado em maio de 2019, 
quando o primeiro-ministro Viktor Orban abriu a primeira fase 
do campo de testes de veículos autônomos ZalaZone, com 
265 hectares, perto de Zalaegerszeg, no oeste da Hungria, 
com a fase final planejada para ser concluída em 2020. A 
pista será conectada à nova via expressa inteligente M76, 
que incorporará a carga sem contato de veículos elétricos, 
permitindo testes reais na estrada.107 O campo de testes 
também terá alguns recursos exclusivos, incluindo um 
módulo de rodovia que permitirá testes de média e alta 
velocidade, refletindo circunstâncias reais.108 A Magyar 
Telekom, uma subsidiária da Deutsche Telekom da Alemanha, 
usou a abertura para demonstrar como os veículos 
autônomos que usam estações base 5G recém-ativadas para 
se comunicar poderiam estacionar automaticamente usando 
um sistema projetado pela T-Systems Hungria, outra unidade 
da Deutsche Telekom.109 A Hungria é um dos dois países 
que recebeu a melhor classificação por ter uma agência 
governamental focada em veículos autônomos (a outra é a de 
Singapura).

Outras empresas alemãs anunciaram novas instalações de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na Hungria. A fabricante 
de autopeças Continental, que já possui sete fábricas no 
país, anunciou um centro de P&D para veículos autônomos 
em Budapeste em fevereiro de 2019, empregando 100 
especialistas em hardware e softwares de IA.110 O grupo 
industrial Thyssenkrupp está desenvolvendo sistemas de 
condução autônoma no seu centro de P&D em Budapeste, 
a especialista em freios Knorr-Bremse está trabalhando em 

caminhões autônomos, enquanto o grupo de tecnologia 
Bosch está desenvolvendo sensores.111 

As empresas britânicas também estão envolvidas no 
desenvolvimento de trabalhos de veículos autônomos 
na Hungria, com a montadora Jaguar Land Rover abrindo 
um escritório de engenharia técnica em Budapeste no 
início de 2019 com 100 funcionários.112 Em novembro de 
2019, a operadora de telecomunicações do Reino Unido 
Vodafone, com a empresa húngara de tecnologia de 
veículos autônomos AImotive e a especialista holandesa em 
mapeamento digital Here Technologies, anunciou um piloto 
de um sistema automatizado de valet parking, trabalhando 
em garagens em Budapeste.113 Os parceiros da AImotive 
também incluem os fabricantes de veículos PSA Groupe e 
Volvo e empresas de tecnologia como Nvidia e Samsung.114

“Estaremos mais do lado da oferta do que da demanda”, 
afirma Marton Zsoter, Gerente de Infraestrutura, Transporte 
e Consultoria em Energia da KPMG na Hungria, já que o 
país é um mercado pequeno comparado a muitos outros 
países europeus. Muitas empresas de veículos alemãs 
estabeleceram sua produção na Hungria, incluindo Audi e 
Mercedes-Benz, e o país agora está passando da montagem 
para um trabalho de maior valor: “Em comparação 
com as últimas décadas, o foco está na pesquisa e no 
desenvolvimento, e não na montagem”, diz ele. “Em função 
da infraestrutura e das competências de pesquisa em 
constante evolução, acredito que a Hungria está em um 
bom caminho para se tornar um participante essencial no 
desenvolvimento de veículos autônomos”.
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Gerente de Assessoria em Infraestrutura  
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Há um interesse significativo na Rússia pelo governo e por 
algumas empresas para o desenvolvimento de veículos 
autônomos. O governo da Rússia está trabalhando para 
ampliar os testes de veículos autônomos existentes no país 
em vias públicas, que começaram no final de 2018. Além 
de ser ampliado para até 11 áreas novas, ele solicitou às 
empresas que desenvolvessem planos para veículos de teste 
verdadeiramente sem motorista, em vez dos existentes que 
têm alguém pronto para assumir o volante.

A Yandex, uma empresa de tecnologia russa, está entre as 
que buscam o desenvolvimento de veículos autônomos 
totalmente sem motorista. Em março de 2019, ela concordou 
em desenvolver sistemas de controle para veículos 
autônomos de nível 4 e 5 com a montadora de veículos 
Hyundai da Coreia do Sul, com o objetivo inicial de produzir 
um protótipo sem motorista baseado em um dos modelos 
de carros da empresa.115 A empresa já realizou testes em 
Israel e serviços de robotáxi nas cidades russas de Innopolis 
e Skolkovo, e anunciou planos em novembro de 2019 para 
pequenos robôs autônomos projetados para entregas locais 
em cidades chamadas Yandex Rovers, em homenagem aos 
veículos utilizados para explorar Marte, com os quais eles se 
parecem.116

Em novembro de 2019, a Cognitive Technologies, cujos 
clientes de tecnologia de veículos autônomos incluem a 
Hyundai, estabeleceu uma nova empresa, a Cognitive Pilot, 
30% detida pelo banco estatal Sberbank.117 Em fevereiro de 
2020, sua CEO, Olga Uskova, afirmou que está planejando 
uma oferta pública inicial ou novos investimentos após 2023.118

 

No entanto, a Rússia tem o menor acesso à tecnologia mais 
recente do que qualquer um dos países e jurisdições do AVRI, 
de acordo com a Pesquisa de Opinião de Executivos do Fórum 
Econômico Mundial. Ela também tem a segunda menor 
adoção de tecnologias de nuvem, IA e IoT, a segunda menor 
velocidade móvel e a segunda pior qualidade das estradas.

Sergey Kazachkov, Sócio da KPMG na Rússia e na CIS, afirma 
que o governo russo acredita que os veículos autônomos 
são uma tecnologia promissora e segue um roteiro passo 
a passo para a introdução de carros autônomos no país, 
aprovado em 2018. Os maiores grupos e bancos automotivos 
estatais, juntamente com as principais empresas privadas de 
tecnologia, participam do desenvolvimento de softwares e de 
soluções tecnológicas.

“O momento que estamos vendo aqui me leva a acreditar 
que a Rússia continuará sendo um dos 30 principais líderes no 
lançamento de veículos autônomos na vida cotidiana”.

Sergey também observa que o maior fabricante nacional 
de automóveis de passageiros precisará cooperar com os 
players globais, uma vez que está significativamente atrasado 
em termos de desenvolvimento da sua própria solução de 
veículos autônomos.

No entanto, os maiores fabricantes russos de caminhões, 
como a Kamaz, e de veículos comerciais leves, como a GAZ, 
estão muito à frente e já estão testando suas tecnologias e 
soluções de veículos autônomos nas áreas de teste.

26  Rússia

  O momento que estamos vendo aqui me 
leva a acreditar que a Rússia continuará sendo 
um dos 30 principais líderes no lançamento de 
veículos autônomos na vida cotidiana. 

 Sergey Kazachkov 
Sócio da KPMG na Rússia e na CIS

Fonte: Ookla Speedtest (março de 2020)
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O Chile, um novo participante do AVRI, utiliza veículos 
autônomos na mineração há mais de uma década. Rodolfo 
Echeverria, Diretor de Infraestrutura e Governo da KPMG 
no Chile, afirma que a mina de cobre Gabriela Mistral, da 
Codelco, de propriedade do governo, introduziu 18 caminhões 
autônomos guiados por GPS em 2008. Eles melhoraram a 
eficiência do processo de mineração, uma vez que esses 
caminhões são utilizados 17 horas por dia, em comparação 
com 14 ou 15 para um veículo conduzido por humanos.119 Esses 
veículos estão sendo introduzidos no subsolo por meio da 
instalação de equipamentos de posicionamento.

Em janeiro de 2020, o Chile iniciou o que acredita ser o primeiro 
projeto-piloto de veículos autônomos da América Latina, com 
o apoio do Ministério de Transportes e Telecomunicações e do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. O teste utiliza um 
micro-ônibus elétrico que roda em um circuito de 1 km ao redor 
do Parque O’Higgins, no centro de Santiago, e não em vias 
públicas, tendo a operadora de transporte francesa Transdev 
e a Universidade do Chile como parceiras tecnológicas.120 

A Transdev descobriu que os altos níveis de radiação solar 
resultantes da latitude relativamente baixa de Santiago afetam o 
desempenho das baterias.

“Temos um grande uso no setor de mineração, mas o uso 
público ainda levará mais tempo”, afirma Echeverria. “A visão 
do governo chileno de adotar tecnologias disruptivas e assumir 
a liderança em tecnologia e comunicação na região é um dos 
pontos fortes do país”. Ele acrescenta que o país também se 
beneficia de um ecossistema ativo de tecnólogos, empresas e 
universidades.

Será necessário trabalhar para melhorar o desenvolvimento 
tecnológico do país, incluindo as notas mais baixas em medidas 

de capacidade de inovação e segurança cibernética e a segunda 
menor pontuação em velocidade de conexão móvel.  

O governo tem planos ambiciosos para melhorar a 
conectividade por meio da instalação de 24.000 km de cabos 
submarinos ligando o Chile à Ásia, com um financiamento para 
estudos de viabilidade publicado em julho de 2019.121 O cabo 
submarino e terrestre da Fibra Óptica Austral, com quase 4.000 
km e praticamente concluído, conectará duas cidades do sul: 
Puerto Montt e Puerto Williams; bem como os 10.000 km de 
Fibra Óptica Nacional anunciados pelo presidente Sebastián 
Pinera em maio de 2019, para ligar 13 das 16 regiões do Chile.122

Também há um trabalho significativo em veículos elétricos, 
com Santiago já tendo 200 ônibus elétricos em operação. 
Além disso, há planos do grupo italiano de energia Enel para 
estabelecer 1.200 estações públicas de recarga ao longo de 
5.000 km de estradas de Arica, no norte, até Punta Arenas, no 
extremo sul do país. O governo também tem a intenção de 
tornar todo o transporte público elétrico até 2050, juntamente 
com 40% dos veículos particulares.

Não há regulamentos específicos para veículos autônomos 
e Echeverria afirma que um processo simples e otimizado 
para autorizar testes e pontos de contato únicos seria útil. 
Ele também acredita que o governo deve considerar investir 
mais em treinamento para que o país esteja preparado quando 
precisar de novas análises e avaliações para o planejamento e, 
eventualmente, a implementação de veículos autônomos e da 
infraestrutura de transporte necessária para apoiá-los. O uso 
de parcerias público-privadas pelo governo chileno, inclusive 
na construção e na operação de estradas, pode ajudar na 
introdução da infraestrutura de VA e como modelo para trabalhar 
com a indústria.

27  Chile 

 A visão do governo chileno de adotar tecnologias 
disruptivas e assumir a liderança em tecnologia e 

comunicação na região é um dos pontos fortes do país 

Rodolfo Echeverria 
Diretor de Infraestrutura e  

Governo da KPMG no Chile

Fonte: Fórum Econômico Mundial, Índice de Competitividade Global 
(2019)
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O México ocupa a menor posição em parcerias do setor e 
a segunda menor posição em regulamentos para veículos 
autônomos, pilotos e conta com uma agência focada em 
veículos autônomos, além de ser o segundo pior país em 
preparação do governo para mudanças.

Isso reflete o fato de que a implementação mexicana 
de veículos autônomos, juntamente com outras novas 
tecnologias de transporte e energia limpa, estão suspensas 
no governo atual, de acordo com Ignacio Garcia de Presno, 
Sócio de Infraestrutura da KPMG no México. Em vez 
disso, o país concentrou-se em setores mais antigos, 
tendo adjudicado contratos para a construção de uma nova 
refinaria de petróleo de US$ 8 bilhões na cidade portuária 
de Dos Bocas em julho de 2019.123 “Estamos tentando 

restaurar o que já temos, em vez de desenvolver coisas 
novas”, afirma de Presno. Apesar da pressão do setor 
privado, qualquer mudança é improvável até a próxima 
eleição federal em 2021.

Ele enxerga um bom potencial para o México desenvolver 
o uso de veículos autônomos, considerando a sua 
proximidade com os Estados Unidos. “Mais cedo ou mais 
tarde, vamos nos atualizar, pois compartilhamos uma 
longa fronteira e somos um dos seus principais parceiros 
comerciais”, diz ele. “O primeiro passo precisa partir do 
governo, não apenas nesta área, mas em muitas outras. 
O governo precisa estabelecer as bases para que o setor 
privado e as universidades possam trabalhar com ele”.

28  México 

  O governo precisa estabelecer as bases 
para que o setor privado e as universidades 
possam trabalhar com ele. 

Ignacio García de Presno 
Sócio de Infraestrutura da KPMG no México

Fonte: Fórum Econômico Mundial, Índice de Competitividade Global 
(2019)

Perfis
Nacionais

Os cinco piores colocados em 
parcerias do setor

0.33

0.33

0.17

0.00

0.17

Chile

Rússia

Brasil

Índia

México

Política e 
legislação

Tecnologia e 
inovação

Infraestrutura Aceitação do 
consumidor

29 29 28 27



Anexo: Resultados 
e metodologias

ContatosMarcos O caminho para a 
onipresença

Prefácio Introdução Sumário 
Executivo

Perfis
Nacionais 

Cidades a 
observar

Índice de Prontidão para o Uso de Veículos Autônomos de 2020   |   40

Em 2017, o Ministro dos Transportes da Índia, Nitin Gadkari, 
descartou o uso de veículos sem motorista, justificando 
que eles tirariam empregos dos 2,2 milhões de motoristas 
comerciais que trabalham no país.124 O país tem as 
pontuações mais baixas para muitas medidas no AVRI, 
incluindo três no pilar de políticas, nos regulamentos de 
veículos autônomos, conta com um departamento de 
veículos autônomos e projetos-piloto financiados pelo 
governo.

O governo da Índia está focado no desenvolvimento do 
uso de veículos elétricos antes de abordar os veículos 
autônomos, embora isso apresente seus próprios desafios, 
de acordo com Sameer Bhatnagar, Sócio de Transporte 
e Logística da KPMG na Índia. As baterias dos veículos 
elétricos costumam ter lítio, do qual a China é a maior 
fornecedora do mundo, apresentando preocupações 
estratégicas para o governo. Uma opção poderia ser usar 
fontes de energia alternativas, como células de combustível 
ou hidrogênio.

Uma mudança para veículos elétricos, que exigem menos 
manutenção do que veículos convencionais, pois têm menos 
peças móveis, provavelmente levaria a menos empregos 
na fabricação, na manutenção e no reparo de veículos 
motorizados. A Índia é o quinto maior produtor mundial de 
veículos automotores, produzindo 4,5 milhões em 2019.125 
Há cerca de 400.000 indianos empregados em fábricas que 
produzem, mantêm e reparam veículos automotores, de 
acordo com os números oficiais126 e um número muito maior 
de oficinas de reparos informais.

Bhatnagar afirma que algumas agências estão trabalhando 
para desenvolver uma infraestrutura de carga elétrica 
alinhada com o Esquema FAME (adotado em 2015 para 
veículos elétricos), mas seria desejável que o governo 
também desenvolvesse uma estratégia nacional em 
associação com os estados do país para veículos autônomos. 
Além do emprego, os veículos elétricos e veículos 
autônomos podem afetar áreas como a de seguros.

Do lado comercial, o setor de TI da Índia parece se beneficiar 
com a introdução de veículos autônomos globalmente: 
“As empresas de tecnologia estão buscando migrar suas 
habilidades de software para ajudar a programar veículos 
autônomos, não apenas para a Índia, mas também para 
empresas em outras partes do mundo”, afirma Bhatnagar.

Ele acrescenta que é provável que a adoção de veículos 
autônomos na Índia comece com aplicações comerciais, 
como veículos autônomos ou veículos controlados 
remotamente em armazéns, portos e potencialmente 
em fazendas. O uso desses equipamentos melhoraria o 
desempenho e, para a agricultura, reduziria a dependência 
do trabalho migrante, como tem ocorrido como uma 
necessidade essencial na Índia em função da pandemia da 
COVID-19, durante a qual o trabalho migrante retornou às 
suas casas.

29  Índia 

 As empresas de tecnologia estão buscando 
migrar suas habilidades de software para ajudar a 
programar veículos autônomos, não apenas para a 
Índia, mas também para empresas em outras partes 
do mundo. 

Sameer Bhatnagar 
Sócio de Transporte e Logística da KPMG na Índia

Fonte: KPMG International (2020)
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O governo do Brasil tem feito pouco para incentivar a adoção 
de veículos autônomos, o que está refletido na sua posição na 
parte inferior dos rankings do AVRI. Isso apesar do entusiasmo 
do país por novas tecnologias e serviços, como os aplicativos de 
transporte, afirma Mauricio Endo, Líder de Governo da KPMG 
no Brasil e na América do Sul. “Ainda não vemos nenhuma 
política pública em torno da criação de vias para os veículos 
autônomos começarem a operar nas cidades”, diz ele.

O programa brasileiro de eficiência e segurança de veículos 
“Rota 2030”, lançado em 2018, oferece incentivos para a 
migração dos tipos de motores tradicionais para motores 
híbridos ou elétricos, embora esse não seja seu objetivo 
principal. Em outubro de 2019, houve o lançamento de uma 
pequena frota de veículos elétricos Renault Twizy, juntamente 
com estações de recarga em Brasília, permitindo que os 
servidores públicos viajem entre prédios do governo de maneira 
mais econômica e com uma menor emissão de carbono.127

A introdução dos serviços móveis 5G, que fornecerão redes 
melhores para os veículos autônomos, seguirá o leilão 
planejado do espectro do governo brasileiro, provavelmente 
um dos maiores do mundo até agora. Esse leilão está previsto 
para ocorrer no final de 2020, embora em abril as operadoras 
de telecomunicações tenham sugerido o seu adiamento, em 
função do impacto do coronavírus na economia do país.128

 

O setor privado é mais ativo, embora se concentre no uso 
fora das vias públicas. Em janeiro de 2020, a fabricante 
brasileira de veículos Hitech Electric lançou o que chamou do 
primeiro veículo autônomo desenvolvido no país. O e.coTech4 
elétrico de dois lugares, que pode atingir velocidades de 
50 km/h, está disponível inicialmente apenas para locação 
corporativa em áreas fechadas, como instalações industriais, 
campus universitários e resorts.129 Em outubro de 2019, a 
mineradora brasileira Vale afirmou que começaria a testar o 
uso de caminhões de transporte autônomos na sua unidade 
de Carajás, a maior mina de minério de ferro a céu aberto do 
mundo. A empresa já havia transferido todo o trabalho de 
transporte na mina de Brucutu para 13 caminhões autônomos, 
com operadores de veículos treinados para trabalhar a partir de 
uma sala de controle.130 A EmbraerX, subsidiária da empresa 
aeroespacial brasileira, está trabalhando em aeronaves não 
tripuladas e anunciou um acordo para o transporte de carga 
aérea comercial com a startup americana Elroy Air em janeiro de 
2020.131

Endo afirma que o governo poderia aproveitar essa iniciativa 
trabalhando para estabelecer uma rota autônoma para o 
transporte de cargas usando vias públicas, como entre São 
Paulo e outra grande cidade. “Se o governo decidisse montar 
corredores de caminhões, isso seria muito útil”, diz ele.

30  Brasil 

 Ainda não vemos nenhuma política pública em 
torno da criação de vias para os veículos autônomos 
começarem a operar nas cidades. 

Mauricio Endo 
Líder de Governo da KPMG no Brasil e na América do Sul

Source: KPMG International (2020)
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As cinco cidades a seguir foram elencadas com base em 
trabalhos interessantes relacionados a veículos autônomos 
realizados pelos seus governos locais e municipais. Elas não 
foram classificadas entre si ou em comparação com outras 
cidades não descritas no presente documento.
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A China estabeleceu uma meta nacional em 2016 de 
dominar a tecnologia geral de direção assistida inteligente 
e várias tecnologias-chave, além de estabelecer um 
sistema independente de pesquisa e desenvolvimento 
e a capacidade de produção para veículos conectados 
inteligentes até 2020.

Além de ser a capital onde essas decisões são tomadas, 
Pequim assumiu uma posição de liderança entre as cidades 
chinesas. Em dezembro de 2017, ela se tornou a primeira 
cidade chinesa a autorizar o teste de veículos autônomos 
em vias públicas. Os regulamentos foram elaborados em 
conjunto pela Comissão de Transporte, pelo Departamento 
de Gerenciamento de Tráfego e pela Comissão de Economia 
e Tecnologia da Informação de Pequim, que juntos serão 
responsáveis pela supervisão do setor conforme ele se 
expande na capital. Os regulamentos serviram de modelo 
para outras cidades chinesas.132

Os regulamentos exigem que as empresas primeiro 
concluam os testes em áreas fechadas designadas antes 
de poder realizar testes em rodovias abertas. Quando 
as diretrizes foram divulgadas pela primeira vez, Pequim 
destinou 33 trechos de rodovias com extensão total de 105 
km para testes de veículos autônomos, na época o maior 
entre todas as cidades chinesas.133 O número de seções e a 
extensão total das estradas aumentaram desde então.
 
Em dezembro de 2019, Pequim começou a permitir o teste 
de veículos autônomos com passageiros, sendo a empresa 
de tecnologia Baidu a primeira a obter permissão para 
testar 40 veículos. Em maio de 2020, a empresa de veículos 

autônomos Pony.ai tornou-se a primeira startup aprovada 
para testar veículos autônomos de transporte de passageiros 
em estradas abertas.

Além de Pittsburgh, nos EUA, Pequim é uma das poucas 
cidades que exige que os testadores de veículos autônomos 
divulguem a quilometragem que percorreram, o tamanho de 
suas frotas de veículos e os desligamentos que sofreram. 
Treze empresas chinesas dirigiram 77 veículos autônomos, 
percorrendo 1,04 milhão de km nas estradas de Pequim 
em 2019, muito acima dos 153.600 km que oito empresas 
percorreram em 2018.134

Na China, os veículos autônomos têm sido utilizados na 
luta contra a pandemia do coronavírus, transportando 
suprimentos médicos e alimentos para profissionais de 
saúde e o público em áreas infectadas e desinfetando 
hospitais e superfícies públicas para reduzir a disseminação 
do coronavírus. A Baidu estabeleceu uma parceria com 
a Neolix, uma startup de condução autônoma local, para 
fornecer alimentos e suprimentos para a equipe do Hospital 
de Haidian.135

O Comitê Organizador de Pequim 2022 espera fazer dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2022 o maior 
evento impulsionado pela tecnologia da história, com os 
veículos autônomos planejados para desempenhar um papel 
importante. Para atingir esse objetivo, US$ 50 milhões estão 
sendo investidos no desenvolvimento de uma área de testes 
de 100 quilômetros quadrados.136

Pequim, China

Cidades a
observar

Fonte: ESI Thoughtlab (2020)
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Detroit conseguiu usar veículos autônomos para ajudar 
a alimentar o ressurgimento econômico da cidade. 
Atualmente, várias empresas estão testando veículos 
autônomos na cidade, incluindo as startups de veículos 
autônomos Argo AI e May Mobility, a fabricante de veículos 
Ford e a Waymo, empresa irmã da Google. Além disso, 
dezenas de startups relacionadas a veículos autônomos 
estão chegando à cidade, provenientes do mundo todo, 
na esperança de estabelecer parcerias com grandes 
montadoras americanas.137

Os governos estaduais e municipais estão ajudando a vender 
o pool de talentos de Detroit para empresas que não têm 
outra opção senão estar na “Motor City”, o nome que Detroit 
ganhou no início do século 20 como o principal local dos 
EUA para a fabricação de automóveis. No final de 2017, a 
Câmara Regional de Detroit e a Câmara de Desenvolvimento 
Econômico de Michigan lançaram a PlanetM Landing Zone. 
Essa iniciativa atraiu 56 membros, incluindo a fornecedora 
alemã de peças automotivas Bosch e a empresa americana 
de aplicativo de transportes Lyft, além de startups, incluindo 
a Derq, uma empresa dos Emirados Árabes Unidos focada na 
segurança de pedestres.138

O estado de Michigan lançou o Michigan Office of Future 
Mobility no Departamento de Trabalho e Oportunidades 
Econômicas, responsável por liderar a coordenação 
estratégica de todas as iniciativas relacionadas à mobilidade 
nos esforços de desenvolvimento econômico, força de 
trabalho e infraestrutura no estado para garantir o status 
de Michigan como líder global em mobilidade autônoma, 
conectada, elétrica e compartilhada no futuro.  

O departamento também abriga o Michigan Council on 
Future Mobility and Electrification.139

Enquanto outras cidades dos EUA, incluindo Pittsburgo e 
São Francisco, têm visto as pesquisas, o desenvolvimento 
e os testes de veículos autônomos gerarem benefícios 
econômicos e de emprego, Detroit conseguiu aproveitar 
seu legado de “Motor City” para também se tornar líder 
mundial na fabricação de veículos autônomos. A Waymo 
reaproveitou uma fábrica de veículos abandonada para abrir a 
primeira fábrica de veículos autônomos dedicada do mundo, 
que empregará mais de 400 pessoas quando estiver em 
pleno funcionamento.140 A Ford e a GM também anunciaram 
grandes investimentos para desenvolver a fabricação de 
veículos autônomos e elétricos na cidade.141

A cidade também está tomando medidas para assegurar 
sua capacidade de fornecer a força de trabalho exigida 
pelas empresas de veículos autônomos. O Michigan 
Mobility Institute está treinando os trabalhadores do setor 
de veículos em habilidades como IA, robótica, segurança 
cibernética, além de outras áreas relevantes, estabelecendo 
parcerias com faculdades comunitárias, escolas de ensino 
profissionalizante e plataformas de aprendizado on-line 
para ajudar a desenvolver novos negócios especializados, 
incluindo reparo de veículos autônomos, gerenciamento de 
frotas conectadas e segurança de veículos autônomos para 
motoristas. Juntamente com os parceiros de universidades, 
o Instituto desenvolveu um programa de mestrado em 
mobilidade, que vai se concentrar em desenvolver de 
um entendimento no nível dos sistemas em áreas como 
desenvolvimento. 

Detroit, Estados Unidos

Cidades a
observar

Fonte: ESI Thoughtlab (2020)
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Helsinque é líder global na movimentação das cidades 
inteligentes e está adotando uma abordagem holística para 
se tornar um lançador de tendências de transporte por meio 
da integração da mobilidade como serviço, veículos elétricos 
e veículos autônomos, com o objetivo de que a cidade se 
torne neutra em carbono até 2035.

Helsinque foi uma das primeiras grandes cidades a nomear 
um diretor de design quando estabeleceu o Laboratório 
de Helsinki em 2016, com o trabalho de tornar o design, 
o conhecimento, a digitalização e a interação partes 
integrantes do desenvolvimento da cidade.143 Seu papel 
inclui supervisionar esforços transversais para integrar 
veículos autônomos no ambiente urbano.

A cidade tomou outras medidas importantes para incentivar 
a inovação. A Forum Virium Helsinki é uma empresa de 
inovação de propriedade da cidade que se concentra 
em projetos de inovação de transporte, dados abertos 
e mobilidade inteligente. Ela trabalha com empresas, 
universidades, outras organizações do setor público e 
moradores com o objetivo de transformar Helsinque na 
cidade inteligente mais funcional do mundo, com mais de 
750 empresas e 170 instalações de pesquisa envolvidas.144 
Além dos veículos autônomos, a cidade está apoiando o 
desenvolvimento de um navio autônomo.

Como parte do trabalho da Forum Virium, a cidade 
de Helsinque é uma das principais colaboradoras do 
projeto Fabulos (sistema futuro de operação de ônibus 
automatizados urbanos), um programa de desenvolvimento 

com outras seis cidades europeias para desenvolver 
soluções para veículos autônomos. Tem como objetivo  
fornecer uma prova de conceito sistêmica para o uso de 
micro-ônibus autônomos para fornecer a “última milha” que 
liga os sistemas de transporte público urbano existentes às 
residências e aos locais de trabalho das pessoas.145

No que tange à regulamentação, o escritório de 
planejamento de tráfego e ruas da cidade trabalha em 
estreita colaboração com as diferentes unidades de 
Helsinque, a agência de segurança de trânsito e outras 
entidades públicas. De maneira geral, os reguladores na 
Finlândia são ágeis e a legislação finlandesa possibilita a 
realização de testes autônomos versáteis com diferentes 
formas de transporte, com licenças para testes que podem 
ser obtidas sem esforço e com uma interação simples com 
as autoridades.

O primeiros-piloto de veículos autônomos de Helsinque em 
2016 envolveu o estabelecimento de uma rota de ônibus 
muito curta no distrito da orla da cidade, com vários outros 
projetos-piloto com distâncias e durações variadas. Em abril 
de 2020, três veículos autônomos começaram a atender  
a uma rota circular, incluindo a estação de trem de Pasila em 
Helsinque, parte do projeto Fabulos, embora inicialmente 
funcionassem sem passageiros, como resultado da crise do 
coronavírus.146 O projeto visa à implementação comercial do 
seu serviço pela prefeitura e pela HSL, a autoridade regional 
de transportes.

Helsinque, Finlândia

Cidades a
observar

Importância dos veículos autônomos para Helsinque
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Fonte: ESI Thoughtlab (2020)
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Os veículos autônomos representam um setor de rápido 
crescimento para Pittsburgo, sede de uma forte lista de 
empresas da área. A empresa norte-americana de aplicativo de 
transporte Uber, as startups americanas de veículos autônomos 
Argo AI e Aurora e a especialista irlandesa em tecnologia de 
veículos autônomos Aptiv estão presentes na cidade, com base 
em décadas de pesquisa em IA e robótica na Universidade 
Carnegie Mellon. Em abril de 2019, as quatro empresas e a 
universidade estavam testando 55 veículos autônomos de 
nível 4, com essas atividades gerando mais de 1.300 empregos 
locais.147

Em março de 2019, a cidade de Pittsburgo emitiu uma ordem 
executiva que define os objetivos e as expectativas para 
testes de veículos autônomos na cidade, estabelecendo um 
departamento de veículos autônomos no Departamento de 
Mobilidade e Infraestrutura da cidade. Representantes das 
cinco organizações envolvidas no teste de veículos autônomos 
da cidade estiveram presentes na cerimônia de assinatura, 
demonstrando a forte ênfase na parceria, que é uma marca 
registrada da abordagem de Pittsburgo. Seus princípios incluíam 
a criação de linhas transparentes de comunicação entre a 
cidade e os responsáveis pelos testes de veículos autônomos; 
relatórios anuais sobre a implementação de políticas de 
veículos autônomos; promoção dos sistemas de condução 
automatizados que incentivem a alta ocupação de veículos com 
emissões baixas ou inexistentes e opções de transporte mais 
justas e com menor custo, além do envolvimento dos líderes 
do setor e das partes interessadas da comunidade para facilitar 
o desenvolvimento e a implementação adicionais da tecnologia 
veículos autônomos de uma maneira colaborativa.
 

O conselho adotou uma abordagem proativa sobre como os 
veículos autônomos podem mudar a cidade. Em maio de 2019, 
ganhou uma concessão de US$ 410.000 da Knight Foundation 
para ajudar a desmistificar a tecnologia de veículos autônomos 
para o público, projetada para ajudar a garantir que o público 
entenda a tecnologia, suas limitações e oportunidades, além de 
financiar um plano diretor que organizará as discussões em toda 
a cidade para ajudar a fundamentar a política da cidade.148

Pittsburgo também oferece um exemplo do nível de exposição 
à operação de veículos autônomos e seu efeito nas percepções 
do público. O grupo de defesa de ciclistas da cidade, BikePGH, 
realizou pesquisas em 2017 e 2019 com opiniões sobre veículos 
autônomos. Na pesquisa mais recente, os entrevistados 
usaram palavras como “comum” ou “nada notável” para 
descrever suas interações com veículos autônomos e pouco 
mais da metade afirmou ter compartilhado a estrada com 
esse veículo, sugerindo que interagir com veículos autônomos 
está se tornando comum e uma parte aceita da vida urbana. 
Os entrevistados sentiram-se mais seguros compartilhando a 
estrada com os veículos autônomos do que os carros dirigidos 
por motoristas humanos e consideram que os veículos 
autônomos têm o potencial de reduzir lesões e fatalidades, 
com 72% achando que os veículos autônomos melhorarão 
significativa ou levemente a segurança nas ruas. No entanto, 
embora 70% dos entrevistados tenham aprovado Pittsburgo 
como um campo de prova para veículos autônomos, alguns 
também acham que, como as empresas não estão pagando 
para realizar testes nas ruas públicas, elas devem contribuir 
com fundos para ajudar nas melhorias de transporte público, 
ciclovias, calçadas e estradas.149

Pittsburgo, Estados Unidos

Cidades a
observar
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Em dezembro de 2019, a fabricante de veículos sul-coreana 
Hyundai Motor iniciou testes de veículos autônomos nas ruas 
da capital, inicialmente com seis veículos em 23 estradas. 
Ela planeja ampliar sua frota para 15 veículos elétricos, todos 
movidos a hidrogênio, até 2021. Como parte do acordo, a cidade 
fornecerá dados de tráfego aos veículos a cada 0,1 segundo e 
também compartilhará seus dados com escolas e empresas 
que desejam testar a tecnologia de veículos autônomos.150

O acordo com a Hyundai baseou-se em outros projetos da 
cidade. Em junho de 2019, o Governo Metropolitano de Seul 
anunciou a conclusão do que descreveu como o primeiro banco 
de testes de convergência veículos autônomos 5G do mundo 
no Sangam Digital Media Center, na região oeste da cidade. 
Isso permite que veículos autônomos usem a rede móvel 5G 
e a tecnologia vehicle-to-everything (V2X) em uma estrada 
normal. O plano para o banco de testes de veículos autônomos 
é promover a convergência entre 5G e V2X, incluindo a 
comunicação entre veículos e outros veículos (V2V); veículos e 
infraestrutura (V2I), e veículo e pessoas (V2P).151

 
O Sangam Digital Media Center também está testando robôs 
de entrega não tripulados criados pela Unmanned Solutions, 
uma startup local. Como parte de um piloto com duração de 

um ano financiado pela cidade, iniciado em outubro de 2019, 
veículos elétricos de quatro rodas estão sendo usados para 
transportar suprimentos de caminhões na estrada principal 
para restaurantes e lojas em zonas livres de carros em Sangam. 
Durante os testes, os veículos viajam por áreas de pedestres, 
como parques, praças e ruas fechadas para outros veículos.152

Em maio de 2020, o governo da cidade lançou o uso de três 
ônibus, quatro carros e três robôs de entrega autônomos 
nas estradas reais de Sangam como parte do seu projeto 
de mobilidade inteligente. Eles serão usados para 
compartilhamento de veículos sem contato, estacionamento 
automático e entregas em locais que automóveis normais não 
podem acessar. Os residentes de Seul poderão solicitar viagens 
gratuitas nos ônibus, que percorrerão uma rota de 3,3 km seis 
dias por semana, utilizando o site de informações de trânsito 
(Topis) da cidade. Os parceiros do projeto incluem a Unmanned 
Solutions, a fabricante de veículos autônomos robotizados 
Dogugonggan e a Universidade Yonsei da cidade.153 

Seul, Coreia do Sul

Cidades a
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Importância dos veículos autônomos para Seul
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Muito importantes Muito importantes

Fonte: ESI Thoughtlab (2020)
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O caminho para a onipresença
Em 2019, a segunda edição do AVRI concluiu com “O caminho 
à frente”, ações que os governos nacionais poderiam adotar para 
melhorar sua prontidão para veículos sem motorista.

Muitos países e jurisdições atualmente contam com 
legislações e regulamentações apropriadas para possibilitar 
veículos autônomos, embora ainda exista muito trabalho 
árduo a ser realizado na implementação nacional — incluindo a 
implementação da infraestrutura, o estabelecimento de políticas 
e protocolos de dados e a definição de políticas de licenciamento 
e seguro.

Muitos dos acontecimentos mais empolgantes na terceira 
edição do AVRI que estão ocorrendo em nível local, liderados 
por cidades, municípios ou estados. Como o transporte 
rodoviário compartilhado, incluindo táxis e ônibus, geralmente 
é de responsabilidade dos governos locais e não dos governos 
nacionais, está claro que, para os veículos autônomos se 
tornarem onipresentes, eles precisarão de apoio nos âmbitos 
local e nacional.

Informações importantes para governos nacionais e locais

As vans e os ônibus autônomos compartilhados podem ser tão 
importantes quanto os veículos particulares sem motorista. 
Diversas localidades estão priorizando micro-ônibus sem 
motorista, por exemplo, para estender o leque de opções de 
transporte público existente (Oslo, na Noruega, entre outros), 
fornecer serviços sob demanda para os residentes de uma vila de 
aposentados (Coffs Harbour, na Austrália, por meio da autoridade 
de transporte de New South Wales) e transportar turistas por 
um parque nacional ecologicamente sensível (Lanzarote, na 

Espanha). A tecnologia está amadurecendo com diversos 
fornecedores em todos os níveis da cadeia de valor, o que 
significa que os governos locais podem colocá-los em uso mais 
rapidamente.
 
Os veículos autônomos podem ser usados para ajudar a 
transformar o transporte de uma área. A pandemia da COVID-19 
levou a enormes quedas no uso de todos os tipos de transporte e 
várias localidades não deixaram essa crise passar despercebida. 
Muitas cidades ao redor do mundo reconfiguraram estradas, 
incluindo Calgary, no Canadá, e Minneapolis e Portland nos EUA, 
que têm acesso limitado a veículos motorizados em algumas 
estradas para incentivar caminhadas e ciclismo, além de Berlim, 
na Alemanha, Bogotá, na Colômbia, e Cidade do México, que 
ampliaram as redes para bicicletas.154 A pandemia oferece uma 
oportunidade para as prefeituras e os governos municipais 
encorajarem as pessoas a mudarem seu meio de transporte, 
incluindo o maior uso de veículos autônomos, sejam ônibus 
sejam outros. Também há outras oportunidades para ampliar 
o uso de veículos autônomos para transporte de cargas e em 
ambientes fechados, como áreas industriais, portuárias e de 
mineração.

O caso de segurança para veículos autônomos está ficando 
mais forte. A reputação dos carros sem motorista foi fortemente 
minada quando um veículo de teste operado pela Uber matou um 
pedestre em Tempe, no Arizona, em março de 2018. No entanto, 
um acidente envolvendo um micro-ônibus autônomo que ocorreu 
em Viena em junho de 2019 pode fornecer informações valiosas. 
A pedestre, que estava olhando para o seu celular e usava fones 
de ouvido, sofreu apenas ferimentos leves após o ônibus parar 
apenas 1,6 segundo depois de detectá-la, e o provedor de 

O caminho para a 
onipresença

transporte público da cidade, Wiener Linien, reiniciou seu teste 
alguns dias depois. Embora nenhuma forma de transporte possa 
ser totalmente isenta de riscos, governos de todo o mundo têm 
a oportunidade de usar veículos autônomos para tornar suas 
estradas significativamente mais seguras.

Os veículos autônomos precisarão de foco e apoio dos governos 
municipais e estaduais para se tornarem onipresentes. Cidades, 
municípios e estados estão naturalmente focados nos desafios e 
nas oportunidades específicos da sua área. Muitas das nações  
com os melhores desempenhos no AVRI são países dominados 
por cidades, incluindo Singapura (que como cidade-estado 
combina as duas camadas de governo) e Holanda. Cidades 
fortes, como Detroit e Pittsburgo, estão conseguindo avançar 
muito, apesar do menor envolvimento federal dos EUA. No 
entanto, o ideal é que os governos estaduais e municipais 
tenham um forte foco nos veículos autônomos e trabalhem em 
conjunto, com os governos estaduais fornecendo as políticas e 
as cidades aumentando a aceitação do público ao fornecer novos 
serviços úteis e inovadores.



Os 30 países e jurisdições foram avaliados por meio de 28 índices diferentes, reunidos em quatro 
pilares — Política e Legislação, Tecnologia e Inovação, Infraestrutura e Aceitação do Consumidor. 
Quatro índices são pontuados para esse índice pela KPMG International e pela ESI ThoughtLab, uma 
empresa de pesquisa sediada nos EUA, que usou informações disponíveis publicamente, incluindo 
reportagens dos meios de comunicação, comunicados à imprensa e outros materiais. Os outros 24 
índices baseiam-se nas pesquisas existentes da KPMG International e de outras organizações, com os 
detalhes completos apresentados a seguir.

Os índices nos quatro pilares são combinados para chegar a uma pontuação agregada para cada um. Os 
índices recebem o mesmo peso para a obtenção da pontuação total do pilar, exceto para a velocidade 
da conexão móvel e medidas de banda larga no pilar de infraestrutura, que têm metade do peso das 
outras medidas para obter uma pontuação total para essa área específica. Antes da combinação 
dos dados, eles são normalizados, pois as variáveis têm unidades de medida diferentes, usando o 
método mín-máx. Os índices são convertidos em um intervalo entre zero e um, subtraindo o valor 
mínimo e dividindo o resultado pelo intervalo dos valores das variáveis. Portanto, o país com a melhor 
classificação recebe um e o país com a pior avaliação recebe zero.

Os pilares têm um número diferente de índices. Portanto, cada pontuação do pilar é dimensionada 
para fornecer o mesmo valor máximo possível. Isso significa que cada pilar tem o mesmo peso na 
pontuação geral de cada país e jurisdição.
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Visão geral

— Como nas edições anteriores, Singapura lidera esse pilar 
(total), além de obter as melhores pontuações em cinco de suas 
sete medidas. Isso inclui medidas de prontidão para mudanças 
do governo e uma avaliação da orientação futura do governo, esta 
última uma nova medida para o AVRI, em que a cidade-estado é 
o único líder.

— Quatro países recebem a classificação máxima na avaliação 
deste relatório para regulamentos de veículos autônomos: 
Austrália, Finlândia, Singapura e Holanda. Hungria e Singapura 
recebem a maior pontuação por terem uma única organização 
governamental para trabalhar com veículos autônomos.

— Cinco países e jurisdições obtêm a maior classificação 
com base na avaliação deste relatório de pilotos de veículos 
autônomos financiados pelo governo: Canadá, República Tcheca, 
Singapura, Coreia do Sul e Taiwan.

— O Reino Unido mantém seu segundo lugar nesse pilar e lidera 
a medida de avaliação do ambiente de compartilhamento de 
dados.

Metodologia

O pilar é calculado a partir de sete medidas com o mesmo peso, 
sendo uma delas nova para a edição do índice de 2020, enquanto 
outra substituiu uma medida similar.

Regulamentos de veículos autônomos, pilotos de veículos 
autônomos financiados pelo governo e agência focada em 
veículos autônomos: cada um desses três fatores é pontuado 
de um a sete para esse índice, com base em uma revisão de 
artigos dos meios de comunicação, comunicados à imprensa e 
regulamentos do governo.

Nos regulamentos de veículos autônomos, os países que 
têm regulamentos que apoiam o uso de veículos autônomos 
e impõem poucas restrições sobre quando, onde e como os 
testes de veículos autônomos podem ocorrer receberam uma 
pontuação mais alta, enquanto os países que impõem maiores 
restrições aos testes receberam uma pontuação menor.  
A pontuação máxima foi atribuída à Austrália, à Finlândia,  
à Holanda e à Singapura. A pontuação mais baixa foi para a Índia, 
seguida pelo México e pelo Brasil.

Uma abordagem similar é adotada para os pilotos de veículos 
autônomos financiados pelo governo. A pontuação máxima é 
atribuída ao Canadá, à República Tcheca, à Singapura, à Coreia do 
Sul e à Taiwan. A menor pontuação vai para a Índia, seguida pelo 
Brasil e México.

Com a variável de agência focada em veículos autônomos, os 
governos que distribuem a responsabilidade pelos veículos 
autônomos por um grande número de entidades governamentais 
recebem notas mais baixas; aqueles que adotam a abordagem 
mais comum de colocar a responsabilidade em uma agência 
existente recebem notas médias; e aqueles que estabelecem 
uma agência focada em inovação e tecnologia de transporte ou 
em veículos autônomos, com responsabilidade exclusiva, obtém 

as notas mais altas. Além de fornecer aos inovadores um ponto 
único de contato, esse foco demonstra o compromisso de um 
governo. Hungria e Singapura recebem as notas máximas. A 
Índia recebe a nota mínima, seguida pelo Brasil e pelo México.

Prontidão do governo para a mudança: as pontuações são 
baseadas no Índice de prontidão para mudanças155 de 2019 da 
KPMG International. Esse é um índice composto que avalia a 
regulamentação, o planejamento estratégico do governo e o 
estado de direito, entre outras medidas. Singapura recebe a 
pontuação mais alta, seguida pelos Emirados Árabes Unidos e 
pela Suécia, enquanto o Brasil obtém a pontuação mais baixa, 
seguido pelo México e pela Hungria.

Orientação futura do governo e eficiência do sistema jurídico em 
regulamentos complexos: tanto do Índice de competitividade 
global do Fórum Econômico Mundial para 2019, como conforme 
julgamento dos executivos de cada país.156

 
Substituindo uma medida que não é mais publicada sobre a 
eficácia do processo legislativo, a orientação futura do governo 
baseia-se na média de medidas sobre estabilidade política, 
capacidade de resposta do governo às mudanças, adaptabilidade 
da estrutura legal do país à mudança e a visão de longo prazo do 
governo. Singapura, Emirados Árabes Unidos e EUA recebem as 
pontuações mais altas, enquanto Itália, Brasil e Espanha recebem 
as mais baixas.

A medida sobre regulamentos complexos por meio do sistema 
jurídico está incluída para avaliar a capacidade dos fabricantes 
de veículos autônomos e de outros de contestarem regras 

Anexo: Resultados 
e metodologias

ContatosMarcos O caminho para a 
onipresença

Prefácio Introdução Sumário 
Executivo

Perfis
Nacionais 

Cidades a 
observar

50   |   Índice de Prontidão para o Uso de Veículos Autônomos de 2020  

Política e legislação

Anexo e Resultados 
e Metodologias



governamentais desfavoráveis. Nesse quesito, Finlândia, 
Holanda e Emirados Árabes Unidos receberam as pontuações 
mais altas, enquanto Hungria, Itália e Brasil receberam as 
pontuações mais baixas.

Ambiente de compartilhamento de dados: essa medida 
baseia-se nos dados, também utilizados na edição de 2019, 
do Barômetro de dados abertos de 2016 da World Wide Web 
Foundation, que abrange 29 dos países nesta edição.157  

Embora nenhuma atualização tenha sido publicada, esses 
dados foram usados na edição de 2019 do índice de prontidão 
para redes, refletindo sua moeda.158 Os países que adotam 
abordagens de dados abertos e compartilhados recebem 
uma pontuação mais alta, pois isso permite uma maior 
colaboração entre o governo e o setor privado para incentivar 
o desenvolvimento de veículos autônomos. Taiwan não foi 
incluída no Barômetro de dados abertos, mas uma pesquisa 
separada realizada em 2016 pela Open Knowledge Foundation 
classificou-a como a primeira entre um grupo de 94 países e 
jurisdições no uso de dados abertos.159 Para refletir esse cenário, 
Taiwan recebeu a pontuação média da Austrália, da Grã-Bretanha 
e da França, seus pares mais próximos na pesquisa da Open 
Knowledge Foundation. Como resultado, Reino Unido, Canadá 
e Taiwan têm a maior pontuação, enquanto China, Hungria e 
Emirados Árabes Unidos recebem a menor pontuação.
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7.82

7.23 7.17 7.10 7.08 7.02
6.81 6.79 6.74 6.64

6.37 6.34 6.33 6.24 6.22 6.14 6.02
5.78

5.27 5.17 5.07
4.89

4.65

3.96 3.93 3.82 3.78

2.16
2.00

1.53

Pontuações no Pilar 1: Política e legislação
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Posição Regulamentações
de veículos 
autônomos

Pilotos de veículos 
autônomos  
financiados pelo 
governo

Agência focada 
em veículos 
autônomos

Orientação 
futura do 
governo

Eficiência do 
sistema jurídico 
em regulamentos 
complexos

Prontidão do 
governo para a  
mudança

Ambiente de 
compartilhamento 
de dados

Pontuação do  
Pilar 1  
(não ajustado)

1 Singapura 1.000 1.000 1.000 1.000 0.673 1.000 0.411 6.084

2 Reino Unido 0.929 0.857 0.857 0.534 0.668 0.780 1.000 5.626

3 Holanda 1.000 0.929 0.714 0.639 0.825 0.780 0.688 5.576

4 Finlândia 1.000 0.857 0.714 0.718 1.000 0.780 0.451 5.521

5 Nova Zelândia 0.929 0.714 0.929 0.573 0.792 0.829 0.743 5.509

6 Estados Unidos 0.857 0.929 0.714 0.763 0.792 0.634 0.771 5.461

7 Alemanha 0.786 0.857 0.857 0.604 0.747 0.829 0.621 5.301

8 Emirados Árabes Unidos 0.857 0.714 0.929 0.880 0.865 0.951 0.081 5.278

9 Canadá 0.786 1.000 0.714 0.502 0.614 0.756 0.870 5.242

10 Noruega 0.929 0.857 0.643 0.575 0.629 0.854 0.674 5.161

11 Áustria 0.857 0.857 0.929 0.502 0.568 0.610 0.629 4.952

12 Dinamarca 0.714 0.643 0.857 0.589 0.666 0.829 0.633 4.931

13 Taiwan 0.857 1.000 0.786 0.334 0.425 0.659 0.860 4.920

14 França 0.786 0.857 0.714 0.481 0.615 0.585 0.815 4.854

15 Suécia 0.714 0.714 0.714 0.564 0.624 0.878 0.625 4.834

16 Coreia do Sul 0.857 1.000 0.857 0.488 0.346 0.463 0.766 4.777

17 Austrália 1.000 0.571 0.714 0.409 0.516 0.707 0.765 4.683

18 Japão 0.571 0.857 0.571 0.505 0.642 0.659 0.691 4.496

19 Israel 0.714 0.786 0.643 0.532 0.603 0.488 0.331 4.097

20 Bélgica 0.929 0.714 0.714 0.271 0.565 0.512 0.319 4.024

21 China 0.786 0.929 0.643 0.490 0.535 0.561 0.000 3.944

22 República Tcheca 0.857 1.000 0.714 0.186 0.222 0.512 0.309 3.800

23 Espanha 0.857 0.571 0.714 0.163 0.322 0.317 0.668 3.614

24 Chile 0.429 0.571 0.429 0.435 0.435 0.439 0.346 3.083

25 Hungria 0.643 0.857 1.000 0.266 0.000 0.244 0.046 3.056

26 Rússia 0.571 0.286 0.857 0.367 0.240 0.293 0.360 2.973

27 Itália 0.857 0.643 0.643 0.000 0.056 0.293 0.452 2.943

28 Índia 0.000 0.000 0.000 0.536 0.514 0.341 0.288 1.679

29 México 0.143 0.143 0.143 0.168 0.194 0.098 0.670 1.557

30 Brasil 0.286 0.143 0.143 0.011 0.119 0.000 0.488 1.190

O pilar de política e legislação pontua os itens por variável

Anexo e Resultados 
e Metodologias



Visão geral

— Assim como na segunda edição do AVRI, Israel lidera esse pilar, 
ocupando a primeira colocação em país-sede da empresa de veículos 
autônomos e investimentos em empresas relacionadas a veículos 
autônomos, variáveis ajustadas para a população.

— Os EUA passam da terceira colocação no último AVRI para o 
segundo lugar, aproximando-se do líder. O país lidera parcerias no 
setor e uma nova medida que avalia o progresso em computação em 
nuvem, IA e IoT.

— O Japão lidera o número de patentes relacionadas a veículos 
autônomos, como nas edições anteriores, tanto no número absoluto 
quanto ajustado pela população, sendo esta a medida usada no 
índice.

— O Reino Unido lidera uma nova medida para avaliar a segurança 
cibernética, a Finlândia continua liderando a disponibilidade da 
tecnologia mais atual, enquanto a Alemanha desbanca os EUA em 
capacidade de inovação.

— A Noruega ainda detém de longe a maior participação de mercado 
para veículos elétricos, sendo incluída, pois a maioria dos veículos 
autônomos deve ser elétrica.

Metodologia

O pilar é calculado com base em nove medidas com o mesmo 
peso, duas a mais que no AVRI de 2019. Ele inclui duas novas 
variáveis, cobrindo segurança cibernética e computação em nuvem, 
inteligência artificial e Internet das Coisas.

Parcerias da indústria: a medida é pontuada de um a sete neste 
índice, com base em uma revisão da cobertura de notícias dos 
meios de comunicação locais e globais, pesquisa de empresas de 
consultoria e blogs mantidos por especialistas do setor de veículos 
autônomos.  

 A natureza rápida e disruptiva da tecnologia de veículos autônomos 
tornou as parcerias entre fabricantes de veículos e fornecedores de 
tecnologia essenciais, e muitas foram estabelecidas recentemente. 
Os países que sediam empresas que estabeleceram um grande 
número de parcerias recebem pontuações mais altas. Canadá, China, 
Alemanha, Coreia do Sul e EUA obtiveram a pontuação máxima. O 
México obteve a menor pontuação, seguido pelo Brasil e pela Índia.

Sedes de empresas de tecnologia de veículos autônomos: com 
base em uma lista de empresas de tecnologia relacionadas a veículos 
autônomos criada a partir daquelas publicadas pela Topio Networks160 
e Crunchbase Pro161 sobre empresas de veículos autônomos, 
atualizadas com aquelas fundadas desde a edição anterior do AVRI. 

Os EUA têm o maior número de sedes (420), seguidos por Israel com 
84 e pelo Reino Unido com 72. Os números são dimensionados pela 
população nacional. Consequentemente, Israel tem a pontuação 
mais alta, enquanto Brasil, México e Índia apresentam as menores 
pontuações.

Patentes relacionadas a veículos autônomos: essa medida usa 
dados da PatSeer162 sobre todas as patentes relacionadas a veículos 
autônomos e pedidos de patentes feitos até o final de 2019. O maior 
número de pedidos de patentes veio do Japão com 8.037, seguido 
pelos EUA com 5.995 e pela Alemanha com 4.291. Os números são 
escalonados pelas populações nacionais e, com base nisso, o Japão 

continua na liderança, seguido pela Coreia do Sul e pela Alemanha. 
Não foram encontradas patentes para os Emirados Árabes Unidos.

Investimentos da indústria em veículos autônomos: usando 
todos os investimentos relacionados a veículos autônomos listados 
pela Topio Networks e Crunchbase Pro, essa medida baseia-se nos 
países das organizações investidoras, e não onde o investimento é 
realizado.
 
Novamente, esse fator é escalonado pelas populações nacionais. 
Israel é de longe o país líder em investimentos per capita, seguido 
pelos EUA e pela Alemanha. Oito países receberam a pontuação 
mínima, pois não foram encontrados investimentos no setor.

Disponibilidade das tecnologias mais modernas: extraído da 
Pesquisa de Opinião de Executivos do Fórum Econômico Mundial de 
2016-17, publicada no Índice de prontidão para redes163 do Portulans 
Institute. Os entrevistados consideraram que Finlândia, Noruega e 
Israel tem o maior acesso às tecnologias mais recentes, enquanto 
Rússia, China e Brasil tem o menor acesso.

Capacidade de inovação: esse item usa o pilar com esse nome no 
Índice de competitividade global do Fórum Econômico Mundial para 
2019, conforme avaliado por executivos de negócio de cada país. Eles 
classificaram a Alemanha na primeira posição, seguida pelos EUA e 
por Taiwan, com Chile, México e Hungria nas últimas posições.
Segurança cibernética: uma nova medida para esta edição do AVRI, 
extraída do Índice global de segurança cibernética da International 
Telecoms Union, publicado em 2018.164 As classificações, baseadas 
em uma pesquisa com membros da ITU, colocam o Reino Unido em 
primeiro lugar, seguido pelos EUA e pela França. O Chile recebeu a 
pior classificação, seguido pela República Tcheca e pelo Brasil.
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Avaliação da computação em nuvem, inteligência artificial e 
Internet das Coisas: esta nova medida é extraída da média de três 
dos quatro indicadores de “facilitador da tecnologia” no Índice de 
conectividade global de 2019, publicado pela empresa chinesa de 
telecomunicações Huawei.165 O índice não inclui dados para Israel ou 
Taiwan. Portanto, esses países usam pontuações baseadas naquelas 
dos dois países imediatamente acima e abaixo deles na classificação 
de capacidade de inovação do Fórum Econômico Mundial.
 
A pontuação de Israel é a média da Áustria, da Bélgica, do Canadá 
e de Singapura, enquanto a de Taiwan é a média da Alemanha, da 
Coreia do Sul, da Suécia e dos EUA. A pontuação mais alta foi para os 
EUA, seguidos pela Suécia e pela Dinamarca, enquanto a pontuação 
mais baixa foi para Índia, Rússia e Hungria.
 
Participação de mercado de veículos elétricos: essa medida 
usa dados da EV-Volumes.com,166 uma empresa de dados e de 
consultoria sueca, sobre a participação de mercado de veículos de 
passageiros que funcionam inteiramente com baterias ou híbridos 
de 2019. Os países são classificados com base no tamanho da 
participação no mercado de veículos elétricos, já que a maioria dos 
veículos autônomos será elétrica. Não havia dados disponíveis 
para Singapura e Emirados Árabes Unidos, para os quais a média 
dos outros 28 países e jurisdições foi utilizada. A Noruega obteve a 
melhor classificação, com 56% dos veículos de passageiros elétricos 
ou híbridos em 2019, seguidos pela Holanda, com 15%, e pela 
Suécia, com 11%. A Índia registrou a menor participação de mercado, 
seguida pelo Brasil e pela Rússia.
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5.72 5.68

5.26 5.25 5.21
4.95 4.83

4.47 4.46 4.40
4.23 4.13 4.11

3.95 3.90
3.53

3.25 3.24 3.16
2.91 2.87 2.86 2.77

2.10 2.03

1.43
1.08 1.02

0.76 0.74
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Posição Parcerias da 
indústria

Sedes das 
empresas de 
tecnologia 
de veículos 
autônomos

Patentes 
relacionadas 
a veículos 
autônomos

Investimentos 
da indústria 
em veículos 
autônomos

Disponibilidade 
das tecnologias 
mais modernas

Capacidade 
de inovação

Cibersegurança Avaliação da 
computação em 
nuvem, IA e IoT

Participação 
de mercado 
de veículos 
elétricos

Pontuação do 
Pilar 2 (não 
ajustada)

1 Israel 0.750 1.000 0.052 1.000 0.946 0.716 0.679 0.551 0.029 5.722

2 Estados Unidos 1.000 0.122 0.298 0.370 0.931 0.939 0.989 1.000 0.033 5.681

3 Japão 0.917 0.022 1.000 0.055 0.843 0.808 0.889 0.707 0.017 5.258

4 Alemanha 1.000 0.078 0.849 0.124 0.751 1.000 0.822 0.574 0.052 5.250

5 Noruega 0.917 0.053 0.012 0.000 0.971 0.576 0.915 0.764 1.000 5.209

6 Suécia 0.833 0.203 0.352 0.051 0.937 0.826 0.737 0.805 0.201 4.946

7 Coreia do Sul 1.000 0.026 0.856 0.023 0.633 0.826 0.874 0.551 0.043 4.832

8 Finlândia 0.833 0.171 0.017 0.035 1.000 0.752 0.837 0.705 0.123 4.475

9 Reino Unido 0.833 0.104 0.113 0.011 0.855 0.806 1.000 0.676 0.057 4.456

10 Holanda 0.667 0.066 0.032 0.103 0.907 0.763 0.900 0.701 0.265 4.403

11 Singapura 0.833 0.133 0.020 0.004 0.771 0.738 0.928 0.717 0.085 4.230

12 França 0.833 0.043 0.116 0.029 0.735 0.783 0.972 0.567 0.049 4.127

13 Canadá 1.000 0.085 0.012 0.073 0.782 0.711 0.915 0.488 0.047 4.114

14 Taiwan 0.833 0.007 0.094 0.000 0.551 0.851 0.856 0.736 0.018 3.946

15 Dinamarca 0.667 0.015 0.011 0.000 0.740 0.761 0.829 0.800 0.074 3.896

16 Áustria 0.667 0.087 0.036 0.044 0.685 0.722 0.772 0.450 0.065 3.527

17 Austrália 0.500 0.034 0.045 0.007 0.576 0.609 0.911 0.545 0.020 3.248

18 Bélgica 0.417 0.032 0.007 0.001 0.808 0.652 0.746 0.521 0.057 3.242

19 Nova Zelândia 0.667 0.019 0.010 0.000 0.743 0.409 0.692 0.567 0.048 3.155

20 China 1.000 0.002 0.045 0.014 0.023 0.503 0.777 0.446 0.103 2.913

21 Itália 0.833 0.008 0.012 0.000 0.330 0.519 0.796 0.360 0.016 2.875

22 Emirados Árabes Unidos 0.833 0.008 0.000 0.005 0.787 0.221 0.731 0.193 0.085 2.864

23 Espanha 0.500 0.015 0.013 0.000 0.462 0.492 0.924 0.338 0.025 2.769

24 Hungria 0.667 0.037 0.006 0.026 0.371 0.111 0.742 0.103 0.033 2.095

25 República Tcheca 0.583 0.007 0.008 0.000 0.543 0.325 0.215 0.335 0.009 2.025

26 Rússia 0.333 0.004 0.007 0.001 0.000 0.235 0.794 0.058 0.001 1.432

27 Chile 0.333 0.004 0.001 0.000 0.554 0.000 0.000 0.190 0.001 1.084

28 Índia 0.167 0.001 0.001 0.000 0.122 0.190 0.540 0.000 0.000 1.020

29 México 0.000 0.000 0.001 0.000 0.269 0.025 0.345 0.122 0.001 0.763

30 Brasil 0.167 0.001 0.001 0.000 0.046 0.144 0.232 0.144 0.001 0.736

Pontuações do pilar de tecnologia e inovação (por variável)
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Visão geral

— A Holanda continua ocupando a liderança clara no pilar 
de infraestrutura, como resultado da liderança da medida de 
estações de carregamento de veículos elétricos (atualmente 
escalonada pela população e não pela rede rodoviária), ficando 
em segundo em qualidade das estradas (muito próxima da líder 
Singapura) e apresentando um forte desempenho em outras 
medidas. 

— A Coreia do Sul, que ocupa a segunda posição no total do 
pilar, continua liderando a medida de cobertura 4G. Assim 
como no AVRI de 2019, os Emirados Árabes Unidos lideram 
no quesito de prontidão para a mudança da sua infraestrutura 
tecnológica.

— Singapura e Austrália compartilham a melhor classificação 
em banda larga, enquanto os Emirados Árabes Unidos 
apresentam o melhor resultado em velocidades de conexão 
móvel, com as duas últimas medidas com metade do peso 
das demais. Esses quesitos são incluídos considerando a 
importância da infraestrutura digital para o desenvolvimento de 
veículos autônomos.

Metodologia

O pilar é calculado com base em seis medidas, uma a menos 
que no índice de 2019. No entanto, as medidas relacionadas 
à velocidade de conexão móvel e banda larga têm metade do 
peso das outras quatro medidas.

Estações de carregamento de veículos autônomos: os 
dados de 18 países são provenientes das Perspectivas globais 
para veículos elétricos de 2019167 da Agência Internacional 
de Energia, enquanto informações para outros países 
são coletadas do Observatório Europeu de Combustíveis 
Alternativos168 e de fontes de dados específicas de cada país. 
O número de estações de carregamento é escalonado pela 
população (havendo uma mudança em relação à extensão das 
rodovias nas edições anteriores).  

Como a maioria dos veículos autônomos provavelmente é 
elétricas, sua adoção exigirá a disponibilidade de estações de 
carregamento elétricas. Portanto, os países com mais estações 
de carregamento por pessoa recebem uma maior pontuação. 
Os países com maior pontuação são a Holanda, com três 
estações de carregamento por mil habitantes, seguidos pela 
Noruega com 2,4; nenhum outro país tem mais de uma por 
mil habitantes. Brasil, Índia e Rússia têm o menor número de 
estações.

Cobertura 4G: com base nos dados da empresa de pesquisas 
OpenSignal publicados em maio de 2019, esta medida é 
incluída para refletir a importância do amplo acesso às redes de 
dados móveis para os veículos autônomos.169 Não havia dados 
disponíveis para Taiwan, que recebe a nota média para os outros 
29 países. A Coreia do Sul tem a cobertura 4G mais extensa 
dos países pesquisados, seguida pelo Japão e pela Noruega, 
enquanto Israel tem a menor cobertura, seguido pelo Brasil e 
pela Rússia.

Qualidade das estradas: extraída do relatório de 
competitividade global e avaliada por executivos de negócios 
em cada país.170 Os veículos autônomos funcionarão melhor em 
estradas de alta qualidade, com as estradas ruins limitando a 
adoção de um país. Singapura tem as melhores estradas nesta 
medida, seguida pela Holanda e pelo Japão, enquanto Brasil, 
Rússia e República Tcheca têm as piores.

Prontidão para a mudança na infraestrutura tecnológica: as 
pontuações baseiam-se no índice de prontidão para mudanças 
de 2019 da KPMG International. Ele avalia a qualidade da 
infraestrutura tecnológica nacional, usando vários indicadores 
para fornecer uma medida adicional da infraestrutura 
tecnológica que ajudará a apoiar o uso de veículos autônomos.  
Nenhum dado foi publicado para Taiwan, que recebeu a nota 
média para os outros 29 países. Os Emirados Árabes Unidos 
lideraram essa medida, seguidos pela Áustria e por Singapura, 
com a Índia, o México e a China registrando as menores 
pontuações.

Velocidade da conexão móvel: essa nova medida baseia-se 
nos dados de velocidade de conexão móvel publicados pela 
empresa americana de testes de redes Ookla como parte do 
seu serviço Speedtest para março de 2020.172 Os Emirados 
Árabes Unidos, seguidos pela Coreia do Sul e pelo Canadá, 
oferecem os serviços de Internet móvel mais rápidos nessa 
medida, enquanto Índia, Chile e Rússia têm os serviços mais 
lentos. Essa medida recebe a metade do peso das demais, 
assim como a banda larga.
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Banda larga: esta medida, nova para a presente edição, usa o 
indicador de facilitador (enabler) da tecnologia de banda larga 
do Índice de conectividade global de 2019, publicado pela 
empresa chinesa de telecomunicações Huawei.173 O índice não 
inclui dados para Israel ou Taiwan. Portanto, esses países usam 
pontuações baseadas naquelas dos dois países imediatamente 
acima e abaixo deles na classificação de capacidade 
de inovação do Fórum Econômico Mundial (consulte a 
metodologia de tecnologia). A pontuação de Israel é a média da 
Áustria, da Bélgica, do Canadá e de Singapura, enquanto a de 
Taiwan é a média da Alemanha, da Coreia do Sul, da Suécia e 
dos EUA. A pontuação mais alta foi para a Austrália e Singapura, 
enquanto a pontuação mais baixa foi para a Índia, seguida pela 
China e pelo México. Essa medida recebe a metade do peso 
das demais, assim como a velocidade da conexão móvel.
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Posição Estações de 
carregamento de 
veículos autônomos

Cobertura 4G Qualidade  
das estradas

Prontidão para 
a mudança na 
infraestrutura 
tecnológica

Velocidade  
de conexão móvel 
(metade do peso)

Banda larga  
(metade do peso)

Pontuação  
do Pilar 3  
(não ajustada)

1 Holanda 1.000 0.832 0.993 0.622 0.755 0.792 4.221

2 Coreia do Sul 0.060 1.000 0.838 0.689 0.959 0.917 3.525

3 Noruega 0.808 0.929 0.448 0.467 0.728 0.958 3.495

4 Eminados Árabes Unidos 0.010 0.636 0.869 1.000 1.000 0.833 3.431

5 Singapura 0.095 0.739 1.000 0.756 0.578 1.000 3.379

6 Japão 0.078 0.957 0.894 0.689 0.272 0.958 3.233

7 Áustria 0.166 0.611 0.871 0.844 0.498 0.708 3.095

8 Suécia 0.290 0.771 0.669 0.578 0.473 0.958 3.023

9 Estados Unidos 0.070 0.839 0.714 0.600 0.393 0.917 2.878

10 Dinamarca 0.158 0.682 0.744 0.556 0.491 0.875 2.823

11 Finlândia 0.068 0.714 0.653 0.644 0.483 0.833 2.738

12 Austrália 0.010 0.743 0.557 0.578 0.693 1.000 2.735

13 Canadá 0.074 0.689 0.587 0.378 0.788 0.917 2.580

14 Taiwan 0.024 0.588 0.754 0.533 0.453 0.865 2.558

15 Espanha 0.062 0.639 0.782 0.533 0.327 0.750 2.555

16 Reino Unido 0.141 0.543 0.538 0.689 0.313 0.750 2.442

17 França 0.150 0.364 0.704 0.533 0.467 0.792 2.381

18 Bélgica 0.192 0.746 0.399 0.333 0.516 0.708 2.283

19 Alemanha 0.165 0.264 0.666 0.600 0.328 0.667 2.192

20 Nova Zelância 0.021 0.250 0.420 0.711 0.522 0.917 2.121

21 Hungria 0.023 0.782 0.293 0.333 0.433 0.542 1.919

22 China 0.079 0.581 0.456 0.267 0.751 0.250 1.884

23 Itália 0.024 0.339 0.406 0.622 0.318 0.625 1.863

24 República Tcheca 0.033 0.754 0.261 0.289 0.496 0.542 1.856

25 Israel 0.108 0.000 0.537 0.578 0.146 0.833 1.712

26 Chile 0.002 0.257 0.638 0.422 0.117 0.542 1.648

27 Rússia 0.001 0.157 0.136 0.622 0.117 0.625 1.287

28 México 0.007 0.368 0.434 0.200 0.218 0.333 1.284

29 Índia 0.000 0.764 0.437 0.000 0.000 0.000 1.202

30 Brasil 0.001 0.089 0.000 0.311 0.171 0.417 0.695

Pontuações do pilar de infraestrutura (por variável)
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Visão geral

— Singapura lidera este pilar, assim como nas duas edições 
anteriores do AVRI, devido ao fato de a população da cidade-
estado morar perto de uma área de testes de veículos 
autônomos e do forte desempenho na maioria das outras 
medidas.

— A Finlândia, que avança do quinto para o segundo lugar na 
aceitação geral do consumidor, lidera a penetração de mercado 
em uso de aplicativos de transporte e em uma medida das 
habilidades digitais da população.

— A Coreia do Sul lidera a adoção de TICs, enquanto os 
Emirados Árabes Unidos lideram uma medida de prontidão 
individual.

Metodologia

O pilar é calculado a partir de seis medidas com o mesmo peso, 
uma a mais que em 2019. Uma medida baseada em pesquisa 
usada na edição anterior foi descartada, mas duas novas 
medidas de habilidades digitais e de prontidão individual foram 
adicionadas.

População vivendo próxima das áreas de teste: essa 
medida usa dados de cidades que realizam testes de veículos 
autônomos coletados pela Bloomberg Philanthropies e Aspen 
Institute.174 A proporção de populações nacionais que vivem 
em áreas de teste é calculada então com base nas populações 
de cidades do aplicativo Urban World do McKinsey Global 
Institute.175 Quanto mais as pessoas virem veículos autônomos 
na estrada, mais confortáveis elas provavelmente estarão em 

utilizá-los quando eles estiverem disponíveis. Dessa forma, os 
países com uma maior proporção da população morando em 
cidades onde os pilotos e os testes de veículos autônomos 
estão em andamento tiveram a maior pontuação.  
Os países com as maiores proporções são Singapura, Holanda 
e Dinamarca. Atualmente, não há áreas de teste de veículos 
autônomos em nove dos países no índice.

Uso da tecnologia pela sociedade civil: as pontuações 
baseiam-se no subindicador de uso da tecnologia pelas pessoas 
e pela sociedade civil do Índice de Prontidão para Mudanças16 
de 2019 da KPMG International. Ele está incluído, pois o uso 
de outros tipos de tecnologia do consumidor indica o potencial 
de os consumidores adotarem veículos autônomos. Os países 
líderes são a Suécia, os EUA e a Finlândia, enquanto os países 
com menor pontuação são o Brasil, o México e a Hungria.

Adoção de TICs pelo consumidor e habilidades digitais: 
medidas extraídas do uso do Relatório de competitividade 
global177 do Fórum Econômico Mundial. A adoção de TICs inclui 
assinaturas de telefonia móvel e banda larga, assinaturas de 
Internet de banda larga e fibra e número de usuários da Internet. 
A medida é liderada pela Coreia do Sul, pelos Emirados Árabes 
Unidos e pela Suécia, com a Índia na última colocação, seguida 
pelo México e pelo Brasil.

A medida das habilidades digitais entre a população ativa, uma 
nova adição para esta edição, é proveniente de uma pesquisa 
com executivos realizada pelo fórum. Essa medida foi liderada 
pela Finlândia, pela Suécia e pela Holanda, com o Brasil 
recebendo a menor pontuação, seguido pelo México e pela 
Hungria.

Prontidão individual: uma nova medida baseada no subpilar 
de indivíduos do Índice de prontidão para redes178 de 2019, 
elaborado pelo Portulans Institute. Essa medida usa dados 
da International Telecommunication Union sobre usuários da 
Internet e assinaturas de banda larga móvel, We are Social e 
Hootsuite sobre usuários ativos de mídias sociais e da Unesco 
sobre matrículas no ensino superior, taxa de alfabetização de 
adultos e proporção de jovens e adultos com habilidades em 
TICs, tudo isso para 2018. Os Emirados Árabes Unidos ocupam 
a liderança, seguidos por Taiwan e Dinamarca, com a Índia na 
última colocação, seguida pela Hungria e pelo Brasil.

Penetração no mercado de transporte privado por 
aplicativo: usando dados da empresa de pesquisas alemã 
Statista sobre a porcentagem de pessoas em cada país que 
usaram um serviço de transporte por aplicativo, com base em 
pesquisas representativas nacionalmente em cada país.179 A 
empresa constatou que as pessoas na Finlândia, na China e 
em Singapura têm maior probabilidade de já terem utilizado 
esse serviço, enquanto as da Itália e do Japão têm menos 
probabilidade de ter feito isso.
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Posição População vivendo 
próxima das áreas  
de teste

Uso da tecnologia 
pela sociedade civil

Adoção de TICs pelo 
consumidor

Habilidades  
digitais

Prontidão  
individual

Penetração de 
mercado de 
transporte privado 
por aplicativo

Pontuação do  
Pilar 4  
(não ajustada)

1 Singapura 1.000 0.514 0.906 0.910 0.715 0.828 4.873

2 Finlândia 0.364 0.886 0.796 1.000 0.673 1.000 4.718

3 Suécia 0.353 1.000 0.918 0.941 0.641 0.524 4.377

4 Emirados Árabes Unidos 0.210 0.543 0.985 0.814 1.000 0.719 4.271

5 Noruega 0.342 0.857 0.840 0.805 0.705 0.528 4.078

6 Estados Unidos 0.324 0.914 0.695 0.818 0.636 0.682 4.069

7 Holanda 0.811 0.814 0.728 0.926 0.624 0.131 4.034

8 Dinamarca 0.574 0.729 0.843 0.849 0.734 0.199 3.927

9 Austrália 0.365 0.786 0.684 0.705 0.719 0.412 3.670

10 Coreia do Sul 0.216 0.514 1.000 0.694 0.690 0.483 3.597

11 Israel 0.562 0.643 0.585 0.880 0.472 0.412 3.553

12 Reino Unido 0.305 0.714 0.674 0.674 0.541 0.607 3.515

13 Canadá 0.477 0.729 0.629 0.724 0.444 0.453 3.457

14 Nova Zelândia 0.342 0.757 0.751 0.672 0.583 0.315 3.420

15 Taiwan 0.465 0.171 0.827 0.748 0.749 0.435 3.396

16 China 0.043 0.571 0.764 0.573 0.419 0.993 3.364

17 Espanha 0.000 0.329 0.759 0.457 0.676 0.539 2.761

18 Japão 0.302 0.286 0.891 0.490 0.709 0.000 2.678

19 França 0.284 0.386 0.685 0.512 0.407 0.348 2.622

20 Rússia 0.000 0.329 0.740 0.678 0.394 0.442 2.583

21 Alemanha 0.096 0.529 0.624 0.722 0.483 0.127 2.581

22 República Tcheca 0.000 0.500 0.598 0.617 0.364 0.416 2.494

23 Bélgica 0.000 0.657 0.575 0.635 0.485 0.116 2.468

24 Áustria 0.000 0.457 0.552 0.617 0.504 0.333 2.463

25 Chile 0.000 0.257 0.511 0.429 0.612 0.367 2.176

26 Itália 0.125 0.271 0.534 0.396 0.464 0.000 1.790

27 México 0.000 0.100 0.377 0.245 0.375 0.464 1.561

28 Hungria 0.000 0.114 0.529 0.322 0.221 0.266 1.451

29 Brasil 0.104 0.000 0.428 0.000 0.306 0.476 1.314

30 Índia 0.000 0.157 0.000 0.490 0.000 0.427 1.074
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