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Evolução da Mobilidade Elétrica no Mundo
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Em pouco tempo, grandes mudanças !

1900



Anos 70 e a crise do Petróleo



Uma verdade inconveniente...
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A Transformação da Indústria Automotiva 

inicia-se em 2007



Motor à combustão interna (combustíveis fosseis, flex e biocombustíveis)

Mild Hybrid (motor elétrico único para arranque, alternador e start stop)

Híbrido (motor à combustão e motor elétrico) tipos: série, paralelo e misto

Híbrido Plug-in (motor  à combustão e motor elétrico com recarga elétrica externa)

Elétrico com autonomia estendida (motor elétrico com recarga  e motor a combustão 
para recarga das baterias em alguns momentos)

Elétrico Plug-in ( motor de propulsão elétrica com recarga externa)

Célula Combustível (motor de propulsão elétrica, com conversão da energia química do 
hidrogênio em elétrica )

Tecnologias de Propulsão



Posicionamento dos veículos elétricos no mundo

Eletromobilidade no Mundo

1 milhão de VEs

vendidos em 

2017 (56% > que 

vendas em 2016)

A venda de carros plug-in está com crescimento médio  em 

torno de 55% ao ano nos últimos 6 anos



Mercado dos veículos elétricos no mundo

Eletromobilidade no Mundo

A quantidade 

de veículos 

elétricos no 

mundo superou 

3 milhões



Mercado dos veículos elétricos no mundo

Eletromobilidade no Mundo



Políticas Públicas : o início de tudo

Fonte: LEVE 2017



Estados Unidos

• Segurança 
Energética

• Indústria Local

• Saúde

• Questões 
Ambientais

Japão e China

• Meio Ambiente

• Saúde

• Crise do Petróleo

• Desenvolvimento 
do Setor 
Automotivo

Alemanha

• Meio Ambiente

• Segurança 
Energética

• Desenvolvimento 
do Setor 
Automotivo

Noruega

• Promover 
indústria de VE

• Questões 
Ambientais

Motivadores
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Principais Incentivos Governamentais

Fonte: LEVE
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Principais Incentivos Governamentais

Fonte: LEVE

• Estudos para quebra de barreiras

• Experimentos em cidades piloto

• Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Ciência e 
Tecnologia

• Empréstimos as montadoras locais 

• Criação de capacidade produtiva

• Leis e regulamentações fiscais 
Produção

• Apoio público para a instalação de eletropostos

• Programas pilotos com estudo de caso

• Incentivos para o escalonamento 
Infraestrutura

• Incentivos fiscais

• Subsidios para a compra

• Programas de leasing
Consumo
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Tendências futuras para os Veículos Elétricos

Por volta de 2040, estima-se que 55% das vendas de carros novos serão carros
elétricos e 33% da frota mundial será elétrica.

Custos:

O custo inicial dos VEs se tornará competitivo em uma base não subsidiada a 
partir de 2024. 

Até 2029, quase todos os segmentos atingem a paridade à medida que os 
preços das baterias continuam caindo.

Fonte: Pesquisa Bloomberg



Proibição de Veículos à Combustão

Proibição de produção/comercialização de novos

Alemanha = 2030

Índia = 2030

França, Portugal  e Reino Unido = 2040

Holanda = 2030

Noruega = 2025



Mercado dos veículos elétricos e híbridos 

Eletromobilidade no Brasil

450 Elétricos

6423 

Híbridos

Fonte: ANFAVEA
Evolução segundo 

o Emplacamento 

de veículos no 

Brasil



Mercado dos veículos elétricos e híbridos 

Eletromobilidade no Brasil

Fonte: ANFAVEA

Evolução segundo 

o Emplacamento 

de veículos no 

Brasil

3296

3970

2017 2018

Aumento de 20,4%



Infraestrutura de recarga

Eletromobilidade no Brasil



Avanço tecnológico, aumento da infraestrutura, políticas públicas e 
preferência do consumidor são os principais drivers do mercado de VE
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▪ Aumento da preferência do consumidor pelos veículos elétricos 
depende de cada vez mais informação e conscientização, porém 
preço ainda é a principal barreira de compra

Preferência do Consumidor

▪ Embora estações de recarga sejam um ponto crítico 
para o mercado de veículos elétricos, não são uma 
necessariamente uma barreira para o crescimento do 
mercado.

▪ O mercado de veículos puxa o crescimento da 
infraestrutura de recarga, que tende a acompanhar o 
crescimento do mercado de forma ágil

Aumento da Infraestrutura

▪ A bateria é o principal direcionador 
tecnológico do mercado de VE, 
impactando no custo e autonomia 
dos veículos

▪ O custo da bateria vem caindo, 
colaborando para o menor preço e 
maior autonomia dos veículos 
elétricos

Avanço Tecnológico

▪ Incentivos e subsídios 
governamentais foram 
fundamentais para impulsionar 
o mercado de veículos elétricos 
no seu crescimento global

Políticas Públicas

Mercado de
Veículos Elétricos

Mercado

▪ Veículos elétricos já fazem parte da agenda de todas a montadoras 
tradicionais, com algumas divulgando planos de focar exclusivamente no 
mercado de VE

FONTE: Análises MGM Partners



Saúde Pública, Acordos Climáticos e Oportunidades Econômicas 
são os principais drivers do mercado de VE no Brasil
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▪ Estima-se que em grandes cidades, cerca de 90 por cento dos 
poluentes sejam emitidos por veículos automotores. São 
hidrocarbonetos, monóxido de carbono, partículas e fuligem 
que saem pelos escapamentos dos automóveis e prejudicam a 
qualidade do ar que respiramos.

▪ Estudo na cidade de SP mostrou que  a substituição da matriz 
energética de transporte público pela composição B100 + 
Híbrido (B100 + Elétrico) + Elétrico, haveriam 12.191 vidas 
salvas até 2050

▪ Os custos evitados seriam R$ 3,6 bilhões

Descarbonização do Transporte

▪ A emissão de poluentes  como 
particulados, ozônio, óxidos de 
nitrogênio, dióxido de enxofre e 
monóxido de carbono, entre 
outros, se acumulam além do 
razoável  causando vários tipos 
de doenças.  

Saúde Pública

▪ Plano Nacional de 
Eletromobilidade

▪ ROTA 2030 (redução de IPI)
▪ Zero imposto de importação 

para elétricos 

Políticas Públicas

Mercado de
Veículos Elétricos

Oportunidades Econômicas

▪ Outros países da AL como Uruguai, Argentina e Chile que são 
potenciais mercados para as montadoras que atuam no 
Brasil, já sinalizam  planos para  introduzir os veículos 
elétricos .

FONTE: Análises MGM Partners

Acordos Climáticos

▪ O Brasil tem a meta de redução em 37% até 2025 
das emissões de gases de efeito estufa e, de forma 
escalonada, em 43% as emissões até o ano de 
2030, tomando como referência as emissões do 
ano de 2005. 



Normas publicadas no país

Eletromobilidade no Brasil

- Normas publicadas pela CE03:069.001 - Comissão de Estudos Veículos Elétricos Rodoviários e Industriais

ABNT NBR IEC 61434 Células e baterias secundárias contendo eletrólitos alcalino ou outro não-ácido - Guia para 
designação da corrente em normas de células e baterias secundárias alcalinas
ABNT NBR IEC 62660-1 Células de lítio-íon secundárias para propulsão de VEs - Parte 1: Ensaios de desempenho
ABNT NBR IEC 62660-2 Células de lítio-íon secundárias para propulsão de VEs - Parte 2: Ensaios de confiabilidade 
ABNT NBR IEC61851-1 Sistema de recarga condutiva para VEs - Parte 1: Requisitos gerais
ABNT NBR IEC61851-21 Sistema de recarga condutiva para VEs - Parte 21: Requisitos de VEs para a conexão 
condutiva a uma alimentação em c.a. e c.c.
ABNT NBR IEC61851-22 Sistema de recarga condutiva para VEs - Parte 22: Estação de recarga em c.a. para VEs
ABNT NBR IEC 62196-1 Plugues e Tomadas Fixas e Móveis para VEs - Recarga Condutiva para VEs - Parte 1: 
Requisitos gerais
ABNT NBR IEC 62196-2 Plugues e Tomadas Fixas e Móveis para VEs - Recarga Condutiva para VEs - Parte 2: 
Requisitos dimensionais de compatibilidade e de intercambiabilidade para os acessórios em c.a com pinos e 
contatos tubulares
ABNT IEC/TR 60783 Fiação e conectores dos veículos elétricos rodoviários



Normas publicadas no país

Eletromobilidade no Brasil

- Normas publicadas pela CE05:110.021 - Comissão de Estudos Veículos Propelidos a Eletricidade 
(Espelho da ISO)

ABNT ISO TR 8713 Veículos rodoviários propelidos a eletricidade – Vocabulário
ABNT NBR 16567 Veículos rodoviários híbridos elétricos leves - Medição de emissão de escapamento e 
consumo de  combustível e energia - Métodos de ensaio (SAE J1711:2010)

- Regulamentação ANEEL – Serviço de Recarga

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 819, DE 19 DE JUNHO DE 2018
Estabelece os procedimentos e as condições para a realização de atividades de recarga de 
veículos elétricos.



▪ A infraestrutura de 

recarga para EVs é 

restrita e insuficiente 

para abranger todo o 

território nacional

▪ Incentivos ainda não são 

suficientes

▪ Existe pressão dos fabricantes 

de biocombustíveis para 

postergar a entrada dos veículos 

elétricos

▪ Com oferta restrita de modelos, as vendas de 

veículos EV e HEV cresceram enquanto as de 

ICE caíram; porém veículos elétricos ainda 

representam um mercado incipiente e de nicho 

no Brasil
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MERCADO EV

INFRAESTRUTURA GOVERNO

BRASIL

FONTE: Análises MGM Partners

Embora em crescimento, o mercado brasileiro de 
veículos elétricos ainda encontra-se em fase 
incipiente e com algumas barreiras



Mesmo com maior custo inicial, o preço da gasolina faz com 

que o payback seja similar ao de países com mercado de VE 

mais maduro
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Mini Cooper

CONSUMO | kWh/100km

13,0

0,49

0,50

0,52

0,54

8,3

3,85

Energia | R$/kWh

CONSUMO | L/100km

Gasolina | R$/L

-25,59

-25,46

-25,20

-24,94

Abastecimento | R$/100Km

BMW i3

GASTO DE ABASTECIMENTO EV VS. ICE

242

243

246

248

Payback | '000 kmCarro | R$

169.950

CUSTO CUSTO

Carro | R$

108.089

DIFERENÇA

Carro | R$

61.861

▪ O payback de um Tesla S versus um BMW Serie 5 nos USA é de 342 mil 
km, e o payback médio destes mesmos modelos nos EUA, Alemanha, 
França, Noruega, Japão e China é de 262 mil km

B
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d
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ra
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fá

ri
a

FONTE: Site BMW; Fipe; 4 Rodas; globalpetrolprices.com (novembro/2017); wikipedia.org; ANEEL; ANP | Análises MGM Partners
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INCENTIVOS MONETÁRIOS

INCENTIVOS NÃO MONETÁRIOS

REGULAMENTAÇÕES

▪ Incentivo no valor de venda do veículo

▪ Incentivo em taxas e impostos

▪ Penalidade em taxas e impostos

▪ Isenção de rodízio

▪ Permissão de uso de faixas de ônibus

▪ Estacionamento gratuito em áreas de cobrança, tipo “zona azul”

▪ Regras de fabricação de veículos

NOTA: Marcados com “-” não se aplica ou não informado

- - - - -

-

-

-

--

-

-

-

-

▪ O Brasil não adota nenhum subsídio para venda - principal driver de crescimento no mercado global

▪ No entanto, alguns estados estão adotando  várias  medidas de incentivo

- 50% de isenção do IPVA - apenas parcela do município - adotada por 8 estados - Piauí, Maranhão, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, São Paulo (também adota isenção do rodizio), Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul

-

FONTE: Análises MGM Partners

Medidas de incentivo adotadas no Brasil são poucas e 
pontuais, restritas a alguns municípios



▪ As cerca de 100 estações de recarga 
encontradas no Brasil ainda não 
possuem um modelo de negócio para 
monetização

▪ São Paulo é o estado que concentra o 
maior número de estações de recarga 
48 das 91, seguido de Santa Catarina 
com 12 e Rio de Janeiro e Paraná com 8 
cada . 

▪ Apenas 10 das 91 estações de recarga 
encontradas no PlugShare são de 
recargas rápidas, sendo 8 na região 
Sudeste (6 em São Paulo e 2 no Rio de 
Janeiro) e outras 2 na região Sul 
(Camboriú). Ainda temos outras 6 
estações na Rodvia Presidente Dutra

▪ A região Sudeste (São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais) possui 61 das 
91 estações de recarga, e a região Sul 
(Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 
Sul) possui 22 estações; a região 
Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal) 
soma 10 estações e a região Nordeste 
apenas 5

Já existem ao menos 100 estações de recarga pública no Brasil, 
porém sem modelo de negócio definido

04 (PE)

01 (BA)

48 (SP)

08 (RJ)

12 (SC)02 (RS)

08 (PR)

02 (GO)

08 (DF)

06 (MG)

1 48

QUANTIDADE DE 
ESTAÇÕES DE RECARGA

ESTAÇÕES DE RECARGA PÚBLICAS | novembro 2017, base PlugShare
OBSERVAÇÕES

NOTA: Uma estação de recarga pode ter um mais pontos de recarga

*) CE tem estações (iniciativas da Enel) mas não contabilizadas pelo 
PlugShare FONTE: Plug Share (novembro/2017)  
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MDIC

Os países na vanguarda da eletromobilidade também se
destacam pelas altas emissões de GEE per capita.



As emissões ainda são impactantes no Brasil e um 

desafio para a saúde pública



Atuações do Governo ainda são poucas, mas 
tendem a aumentar

• Programa Inovar-Auto – Metas de Eficiência (2013-2017) –

contribuiu para um aumento médio de 15% na eficiência dos 

veículos no país ;

• Redução do Imposto de Importação de veículos híbridos e elétricos 

(2014, 2015 e 2016);

• Projeto de Cooperação Sistemas de Propulsão Eficiente –

PROMOB-e (2017-2020);

• Programa Rota 2030 – Metas de eficiência/Dispêndios 

estratégicos/Novos projetos (2018 – 2032);

• Redução do IPI de híbridos e elétricos (2018);
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MDIC

GT 7 – Híbridos e Elétricos

Atores envolvidos*:

MINISTÉRIO DA

INDÚSTRIA COMÉRCIO 

EXTERIOR

E SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA

DE MINAS E 

ENERGIA

MINISTÉRIO 

DAS

CIDADES

MINISTÉRIO DA

CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 

COMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DAS

RELAÇÕES 

EXTERIORES

Rota 2030 e Eletromobilidade



GT 7 –

Veículos 

Elétricos e 

Híbridos

SG1 - Viabilidade Econômica e Planejamento

SG2 – Acumuladores/Baterias

SG3 – Infraestrutura e Regulamentação

SG4– Regulamentação de Produto

SG5 – Cadeia Produtiva e Capacitação

SG6 – Levissímos



GT 7 –

Veículos 

Elétricos e 

Híbridos

SG1 - Viabilidade Econômica e Planejamento

SG2 – Acumuladores/Baterias

SG3 – Infraestrutura e Regulamentação

SG4– Regulamentação de Produto

SG5 – Cadeia Produtiva e Capacitação

SG6 – Levissímos

MDIC
Plano Nacional de 

Eletromobilidade



• Incentivo fiscal: até R$ 1,5 bilhão por ano se as empresas investirem pelo menos R$ 5 bilhões em 

pesquisa no Brasil; 

• Eficiência energética: deve ser melhorada em 11% até 2022, então reduzindo o consumo médio 

de combustível; 

• Etiquetagem: veículos terão etiquetas para informar sobre consumo e itens de segurança; 

• Segurança: novos equipamentos serão obrigatórios até 2027 para reduzir acidentes e mortes;

• Elétricos e híbridos: IPI será reduzido de 25% para uma faixa entre 7% e 20%, e híbridos com 

motor flex terão desconto extra;

• Multas: empresas fora do programa ou que descumprirem metas estão sujeitas a multas de até 

20% da receita com vendas.

Fonte: https://www.sunoresearch.com.br/noticias/venda-veiculos-eletricidade-cresce-brasil/

Rota 2030



Plano Nacional de Eletromobilidade

Objetivos:

• Formular estratégia de longo prazo para inserção

do país na rota da eletrificação veicular;

• Desenvolver propostas de políticas públicas

federais, estaduais e municipais;

• Criação de plataforma unificada para discussão

do tema no âmbito do Governo Federal;



Mitos e Lendas sobre eletromobilidade no Brasil

X A manutenção de um veículo elétrico no Brasil pode 

ser 35% mais cara do que a de um veículo tradicional

O veículo elétrico possui uma 

quantidade menor de peças 

móveis, fazendo com que haja 

menos desgaste mecânico, e 

sua bateria tem durabilidade 

estimada de 10 anos

X O Veículo elétrico pode ocasionar choque ao entrar 

em áreas alagadas

As baterias dos veículos elétricos 

foram projetadas para situações de 

riscos. Os dispositivos internos, estão 

muito bem isolados, impedindo que a 

água atinja essas partes. Além disso, 

há uma conexão de emergência em 

que a bateria é desativada em casos 

de anomalia no funcionamento, 

evitando riscos de choque. Fonte: Adaptado de Promob-e



Mitos e Lendas sobre eletromobilidade no Brasil

X Se toda a frota nacional de veículos for elétrica, no 

Brasil, não haverá energia suficiente para todos

O impacto de um veículo elétrico 

no sistema equivale a um ar 

condicionado de 12.000 BTU. O 

Brasil está ampliando o uso de 

energias renováveis  o que cria 

novas possibilidades

Segundo o estudo da CPFL, no curto prazo, para uma frota de 14 mil veículos, o risco de 

desabastecimento é praticamente zero



Infraestrutura para veículos elétricos e híbridos plug-in

Investimentos em infraestrutura são altos ?

40.000 postos de 

combustíveis

100 eletropostos ou 

carregadores de carga rápida

Posto de gasolina pequeno 

com 2 bombas de 

combustíveis
R$ 590.784,00

Eletroposto de carga rápida 

com 3 conectores

R$ 120 a 150 mil



Experiências e projetos Brasileiros





Eletrificação gradual no curto prazo, e convivência de diversas 

tecnologias: híbridos, híbridos plugin, elétricos puros, célula-

combustível;
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Perspectivas e tendências para o Brasil

Fonte: Ricardo Zomer -MDIC



• Eletromobilidade com foco prioritário em grandes centros urbanos e no

transporte coletivo;

• Aproveitamento do know-how nacional com biocombustíveis;

• Indústria nacional participando no desenvolvimentos das novas rotas

tecnológicas;

• Desenvolvimento do mercado de veículos elétricos levíssimos (bicicletas,

scooters, etc) ;

Perspectivas e tendências para o Brasil

Fonte: Ricardo Zomer -MDIC



Perspectivas e tendências para o Brasil



Taxistas, motoristas de carros compartilhados e consumidores eco-friendly com 
maior poder aquisitivo são os prováveis early adopters dos VEs

Taxi, frotas 

corporativas e 

carros 

compartilhados

Consumidores eco-

friendly e/ou uso 

restrito urbano e alto 

poder aquisitivo

Consumidor em geral, 

que buscam driving

performance e/ou custo 

beneficio 

FONTE: Adaptado de Análises MGM Partners

CURVA DE ADOÇÃO DE VE

▪ O início de mercado será impulsionado por :
- Táxis
- Frotas corporativas
- Carros compartilhados
- Consumidores alto poder aquisitivo

o Eco-friendly
o Hi-tech
o Uso exclusivo urbano

2018 2025

Perspectivas e tendências para o Brasil
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