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O mercado de VEs, as políticas de incentivo dos
principais países e o Brasil
VE= Veículo Elétrico a Bateria (VEB) + Veículo Elétrico Híbrido Plug-In (VEHP:

 Estados Unidos
 Japão
 China
 Alemanha
 França
 Noruega

ESTADOS UNIDOS
Números do mercado de VEs nos EUA em 2016 (estoque total):
 563.710 VEs (2.508 em 2009);
 Carregadores rápidos: 5.384;
 Carregadores lentos: 35.089
Fonte: Estudo LEVE/Unicamp 2017/EV SALES 2017 e IEA 2017.



Os Estados Unidos são o segundo país do mundo em veículos elétricos.
A posição do país é o resultado de políticas de incentivo e fomento que
remontam à década de 70 e até antes.



As iniciativas partem tanto das agências dos governos (federal e
estaduais) quanto das empresas e universidades, que, em geral,
trabalham em conjunto.

 Já em 1968, o então Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar
lançou um pioneiro plano de dez anos para combater os efeitos da
poluição do ar na saúde pública, recomendando a disseminação de
veículos elétricos e térmicos.
 Em 1975, o Corporate Average Fuel Economy (CAFE standards) foi o
primeiro programa de eficiência energética dos automóveis leves da
indústria americana, ao fixar padrões mínimos de consumo de
combustível. O programa existe até hoje, e agora incorpora também
metas de emissões de gases do efeito estufa (GEE).
 Em 2013, com o programa EV Everywhere, o Departamento de Energia
(DOE) fixou uma meta de os consumidores americanos terem veículos
elétricos tão acessíveis quanto os veículos convencionais até 2022.

Leis mais importantes sobre o tema nos EUA:
 Energy Policy Act (1992 e 2005): incentiva renovação da frota
de veículos;
 Energy Independence and Security Act (EISA) (2007): incentiva
VEs nos sistemas de transporte;
 American Recovery and Reinvestment Act (Recovery Act)
(2009): incentiva VEs nos sistemas de transporte;
 Clean Energy Act (2007): parâmetros de redução de emissões
de CO2 dos veículos.
 Public Law 114-94/2015: libera veículos movidos a
combustível não fóssil para circular em faixas exclusivas de
trânsito e isenta de pagamento de pedágios.

Agências e iniciativas governamentais relevantes:
 Departamento de Energia (DOE) do Governo Federal: mapeamento
de políticas, financiador de projetos de pesquisa e desenvolvimento,
TRÓLEBUS
coordenador das ações de apoio à capacidade produtiva local.
 Departamento de Transportes (DOT): infraestrutura e consumo.
 Agência de Proteção Ambiental (EPA): padrões e políticas ambientais.
 American National Standards Institute (ANSI).
 Electric Vehicle Standards Panel. Painel criado em 2011 para definir
padronizações para produtos e infraestrutura de recarga de VEs.

JAPÃO
Números do mercado de VEs no Japão em 2016
(estoque):





151.025, entre VEBs e VEHPs (1.008 em 2009);
86.039 – só VEBs (1.008 em 2009);
Carregadores rápidos: 5.990;
Carregadores lentos: 17.260.

Fonte: Estudo LEVE/Unicamp 2017/IEA 2017/EV Sales 2017.

• O Japão tem pelo menos seis fabricantes de VEs, atrás apenas
da China com 14.
• Toyota, Mitsubish, Nissan e Honda, além das parcerias RenaultNissan-Mitsubish e Dongfeng Nissan Passenger Vehicle.
• Destaque para o Nissan Leaf, que em 2014 teve 59.926
unidades comercializadas, ou 52% das vendas das empresas
japonesas no segmento de VEs.

As preocupações ambientais também
começaram cedo no Japão
• Em 1967, o país promulgou uma Lei Antipoluição, sob
o efeito dos casos de contaminação por mercúrio na
Baía de Minamata e a forte poluição do ar em Osaka.

•

Em 1976, o governo lança o Plano de Expansão do
Mercado Básico (Basic Market Expansion Plan).

• É o primeiro instrumento de política pública do país,
com o objetivo de desenvolver, produzir e
comercializar Veículos Elétricos a Bateria (VEBs).

• O foco é inovação e desenvolvimento tecnológico, de
acordo com a estratégia geral do país.

Políticas de apoio ao VE no Japão
Três fases distintas:
 De 1976 a 1990: prioridade no desenvolvimento de Veículos Elétricos a Bateria (VEBs);
 De 1990 até 2007: desenvolvimento de híbridos (VEHPs);
 De 2007 até agora: desenvolvimento de tecnologias de mobilidade elétrica.
•
•

Em 2010, governo lança a Next-Generation Vehicle Strategy, que visa dar ainda mais
força aos VEs. Prioridade nacional.
O Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) lidera o processo, em conjunto
com os ministérios do Meio Ambiente, Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo.

Políticas de apoio ao consumidor de VEs.








1976-1996: JEVA (apoio a projetos de leasing);
1996: BPEV (Programa de Incentivo a Compras);
1998: CEV (Programa de Introdução de Veículos de Energia Limpa);
2000: Política de Estudos de Veículos Movidos a Célula de Combustível;
2001-2004: Lei para Aquisição de Produtos Verdes (Green Purchasing Law);
2009- 2010: Promoção de Medidas para Aquisição de Veículos Verdes;
2014: Subsídios aos Veículos Verdes.

O programa BPEV de 1996, por exemplo, subsidiou 50% do preço adicional do VE em relação ao similar
convencional.
Em 2001, a Green Purchasing Law tornou obrigatória a substituição de todos os veículos da frota
governamental para veículos de baixa emissão até 2004.

Políticas de apoio à infraestrutura de VEs:





1992: Projeto de Estações Ecológicas (ECO-Station Project);
2009: Promoção de Medidas para Aquisição de Veículos Verdes;
2013: Projeto de Promoção de Desenvolvimento de Infraestrutura de Recarga;
2014: Promoção de Desenvolvimento de Infraestrutura de Recarga para Veículos da “Próxima
Geração”.

China
Números do mercado de VEs na China
em 2016 (estoque):





648.770, entre VEBs e VEHPs (1.430 em 2010);
483.019 só VEBs (1.090 em 2010);
Carregadores rápidos: 52.778;
Carregadores lentos: 88.476.

Fonte: Estudo LEVE/Unicamp 2017/IEA 2017/EV Sales 2017.

O papel das grandes cidades
 O controle estatal é relativamente descentralizado
nas administrações regionais e municipais;

 Grandes empresas são controladas por governos
municipais e concorrem com as do governo
central;
Exemplos: Pequim, com a Beijing Automobile Group
(BAIC), e Xangai, com a Shanghai Automotive Industry
Corporation (SAIC);
 Algumas grandes cidades são definidas como
exemplares para o estabelecimento de políticas
em grande escala de mobilidade elétrica;
Exemplos: Pequim (Beijing), Shenzen e Chongqing,
especialmente em infraestrutura de recarga e
eletrificação do transporte público.

Incentivos à produção de VEs
Destaques para:

 Programa Dez Cidades, Milhares de Veículos (Ten
Cities, Thousand Vehicles), de 2009, que tem
como objetivo o subsídio às compras de VEs para
o serviço público por meio de projetos-piloto.
Começou com 10 cidades e foi ampliado para 25.
 Programa Energy-Saving and New Energy
Automotive Industry Development Plan (20122020), que fixou meta de capacidade interna de
produção de 2 milhões de NEVs em 2020.
 Plano Made in China 2025. Meta é vender um
milhão de VEs até 2020 e 3 milhões até 2025, e ter
duas empresas automobilísticas chinesas de VEs
no top 10 de vendas globais de 2025.

Incentivos ao consumo
 Isenção do imposto sobre a aquisição, com base
no preço e no desempenho do veículo;

 Isenção anual nas taxas de imposto sobre a
circulação;
 Políticas de incentivo à aquisição de frotas de VEs
para prestadores de serviços públicos
(procurement policy);
 Em 2015, o governo divulgou uma política de
incentivos ao NEVs, com subsídios de até US$
5.600 para a compra de um VEHP, US$ 9.700 para
compra de um VEB de passageiros e US$ 80.500
para a um ônibus elétrico.

A gama de incentivos é imensa






















2007: Working Plan of Energy-saving and Emission Reduction;
2008: Beijing Olympic Games Demonstration Project;
2009: Ten Cities, Thousand Vehicles Program;
2009-2015: Notice Regarding Implementation of Experiment Work of
Demonstration and Promotion of Energy-saving and New energy Vehicles;
2010: Subsidy Standards for Private Purchase of New Energy Vehicle;
2010: Deployment of Light-duty fuel economy cars;
2011: Vehicle and Vessel Tax Law;
2011: The Management Rules for Government Fleet Model Catalogue;
2011: Adjusted subsidies to Fuel-Economy Vehicles;
2012: Purchase Tax Waiver for City Buses;
2012: Expanding the demonstration of Hybrid Bus;
2013-2015: Four Ministries;
2014: Energy Conservation and New Energy Vehicle List;
2014: Plan of Government Procurement of NEV;
2014-2017: Bulletin Regarding Exemption of New Energy Vehicle from Vehicle
Purchase Tax;
2014: Purchase Tax Waiver for Private Cars;
2015: Preferential Vehicle and Vessel Tax Policies for Energy saving and New
Energy Vehicles and Vessels;
2015: Consumption Tax for Battery;
2015: Adjustment of Operation Subsidies for Buses;
2015: No Restriction of NEV License Plates;
2015: Examination Rules for Deployment of NEV Bus;

Alemanha
Números do mercado de VEs na Alemanha em
2016 (estoque):
 72.720, entre VEBs e VEHPs (550 em 2009);
 Carregadores rápidos: 1.403;
 Carregadores lentos: 16.550.
Fonte: Estudo LEVE/Unicamp 2017/IEA 2017/EV Sales 2017.

Meta inicial do governo era chegar a um milhão
de VEs até 2020 e seis milhões até 2030. Mas
em 2017 o próprio governo reconheceu que ela
não deverá ser alcançada.

Reação lenta
O País demorou a reagir ao novo cenário do veículo elétrico.
As primeiras experiências da indústria com VEs começaram na década de 90.
Mas só em 2008 surgiu a primeira iniciativa nacional consistente, na
Conferência sobre a Estratégia Nacional Para Mobilidade Elétrica, que levou a
um Plano Nacional de Eletromobilidade, em 2010.

Também em 2010 surgiu a Agência Conjunta pela Mobilidade Elétrica
(GGEMO), criada pelo Ministério da Economia e Energia (BMWi) para
coordenar todas as atividades do governo federal sobre eletromobilidade.
No mesmo ano, surgiu a Plataforma Nacional para Eletromobilidade (NPE),
com participação de pesquisadores, autoridades municipais e consumidores,
divididos em sete grupos de trabalho. A tarefa é elaborar um roadmap
tecnológico.

Em 2015, foi criada a Aliança para o Desenvolvimento de Baterias de Íons de
Lítio (Lithium-Ion Battery 2015 – BMBF Innovation Alliance).

Governança da estratégia de VEs
A Alemanha, como outros países europeus, integra sua governança da estratégia
de VEs à estratégia de toda a União Europeia.

Caracteristicamente, o país tem uma ampla rede de institutos de pesquisa
tecnológica e centros de excelência em engenharia que trabalham em conjunto
na busca das respostas de que a indústria precisa.
No entanto, o peso econômico e político da indústria automobilística tradicional
ainda é expressivo.
No final de fevereiro, o Tribunal Administrativo Federal, a mais alta corte do país
para assuntos de direito público, decidiu que as cidades de Stuttgart e
Düsseldorf podem banir ou proibir a circulação de veículos a diesel para
controlar a poluição.
A decisão fixou uma diretriz nacional válida para todas as cidades do país e foi
um duro golpe na indústria de veículos a diesel. Há na Europa 15 milhões de
veículos a diesel em circulação, a maioria produzida pelas indústrias alemãs.

Iniciativas nas cidades


Aachen: integração da mobilidade elétrica no transporte público;



Berlim: estratégia intermodal, com diferentes sistemas de
aluguel de veículos como parte do projeto da vitrine BerlimBrandemburgo;



Dortmund: estratégia de aquisição (procurement) da
Administração Municipal; implantação de estações de recarga;



Hamburgo: ênfase no transporte comercial , compras
governamentais e integração com o sistema de transporte
público;



Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental: serviço de ônibus elétrico
combinado com sistema de aluguel para serviços locais e
turismo;



Leipzig: Stromticket (bilhete de recarga) para uso em local
público e por meio de celular.

Incentivos ao consumidor
Os principais são a isenção de imposto de propriedade por 10 anos
para VEBs registrados antes de 2016 e por cinco anos para VEBs
registrados entre 2016 e 2020.
O Estado de Brandemburgo (Berlim) subsidia o financiamento ou
leasing de VEs para uso privado e corporativo.
Em Stuttgart, os VEs podem estacionar gratuitamente nas ruas.







2013: Isenção fiscal na aquisição de veículos corporativos;
2014: Privilégios para veículos de baixa emissão (<50gCO2/km);
2015: Isenção no imposto de propriedade para consumidores;
2015: Isenção de inspeção veicular;
2015: Financiamentos com juros subsidiados;
2016: Programa de financiamento de € 1,2 bilhão aprovado.

Noruega
Números do mercado de VEs na Noruega
em 2016 (estoque):





133.260, entre VEBs e VEHPs (4.000 em 2009);
98.880 só VEBs (praticamente zero em 2009);
Carregadores rápidos: 1.052;
Carregadores lentos: 7.105.

Fonte: Estudo LEVE/Unicamp 2017/IEA 2017/EV Sales 2017.

Market share dos VEs na Noruega
Como proporção da população (5,2 milhões de habitantes) e da
frota nacional total, a Noruega é o país que mais avançou na
mobilidade elétrica.
Em 2016, a frota elétrica e híbrida já representava 29% da frota
total de veículos do país.
Em 2017, esse número chegou a 52% (embora incluindo os
elétricos híbridos com e sem recarga externa). Ou seja: pela
primeira vez, as vendas de VEs superaram as vendas de veículos
convencionais no país (ou em qualquer outro).

O contraste é expressivo. Basta citar os números do market
share dos VEs em relação à frota total de outros países (2016):
 Estados Unidos: 0,91%;
 Japão: 0,59%;
 China: 1,37%;
 Alemanha: 0,73%.

Estratégia de longo prazo
A liderança norueguesa é o resultado de uma estratégia ampla,
consistente e integrada de apoio aos VEs.
São quase 30 anos de atuação contínua e crescente em favor da
ampliação do mercado de VEs.
Em consequência, o consumidor do país já percebe as vantagens e
tem segurança de optar por um veículo elétrico em vez de um
convencional, na hora de tomar sua decisão de compra.

A estratégia desdobrou-se em cinco etapas:
 1970-1990: desenvolvimento do conceito de VE;
 1990-1999: fase de testes de frotas-piloto de VEs em empresas
e organizações;
 1999-2009: criação de mercado; apoio às indústrias e
incentivos ao consumidor;
 2009-2012: “introdução” ao mercado, com prioridade à
infraestrutura de recarga;
 2012 até hoje: expansão e diferenciação do mercado, com
novos modelos e marcas.

Incentivos para o comprador de VEs












1990-1996: Isenção provisória do imposto de
importação para VEs;
1996: Isenção permanente das taxas de importação;
1996-2004: Isenção ou diminuição do valor anual da
licença do veículo (federal/estadual);
1997: Isenção ou redução de taxas de pedágios;
1999: Estacionamentos gratuitos/acesso a áreas
restritas;
1999: Inserção de um número especial de placa para os
VEs (por exemplo, EL00001), que facilitou o
gerenciamento dos benefícios atribuídos a esses
veículos;
2000: Redução do imposto dos veículos de frotas de
empresas;
2001: Isenção do pagamento do VAT;
2003: Permissão para transitar nas faixas destinadas
exclusivamente aos ônibus;
2018-2030: Plano Nacional de Transporte.

Redução dos incentivos

A política de incentivos foi tão ampla que, a
partir de 2015, as autoridades do país – com
apoio da própria Associação Norueguesa do
Veículo Elétrico – passaram a defender a
revisão de algumas vantagens.
Por exemplo, ao transferir para as cidades a
decisão sobre uso de vias exclusivas e
estacionamento gratuito nas ruas – medidas
que eram reguladas pelo governo federal.

Mas as medidas foram postergadas. Elas
ainda valem em 2018.

O petróleo e a economia verde
Outro fator que faz da Noruega um caso único no mundo é que o país teve
a sabedoria de extrair o máximo proveito das rendas de sua indústria de
petróleo.
A estatal Statoil, criada em 1972, é a maior produtora de petróleo e gás da
Europa e uma das maiores do planeta.
Em 1990, o país criou um fundo soberano para gerenciar as receitas de
petróleo do Mar do Norte e do Mar da Noruega, sob rígidas regras de
compliance.
Em 2017, os ativos desse fundo chegaram ao estratosférico valor de US$ 1
trilhão (para um país de 5,2 milhões de habitantes!).
As renúncias fiscais dos vários programas de isenção para os VEs somam
em torno de R$ 1,2 bilhão por ano (3 bilhões de coroas norueguesas).
Mas essa renúncia é largamente compensada pela gigantesca poupança
advinda do petróleo.
Em outras palavras: na Noruega, a poderosa indústria do combustível fóssil
financia a transição para a economia verde.

A eletromobilidade na paisagem urbana
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