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Tendências do mercado automotivo até 2025 

Veículos elétricos à baterias 

 é a principal tendência 

(KPMG, 2017) 

  

2013: 3° posição  

2014: 9° posição  

2015: 10° posição  

2016: 3° posição 

 _____________________ 

2017: 1° posição 

(50% dos executivos) 

_____________________ 

Motivo: 

Maior regulação 



 
Estudos do Laboratório de Poluição da Faculdade de Medicina da USP 
mostram que paulistanos, na média, já perderam 3,5 anos de 
expectativa de vida em função do aumento da emissão de MP na 
cidade entre 1980 e 2000. 
 

Impactos da poluição para a saúde pública 

Internações atribuídas à poluição por causas 
no Estado de São Paulo (2011) 



PADRÃO OMS 



 
 

• As consequências na inação terão consequências graves sobre a 
saúde da população no futuro. Estima-se que mais de 3,5 milhões 
de pessoas devem morrer prematuramente em decorrência da 
concentração de material particulado (MP) na atmosfera. 
 

• O estudo aponta que a poluição atmosférica deve se tornar a 
principal causa ambiental de mortalidade no mundo em 2050. 
 

• As políticas de redução e regulação de emissões de veículos 
motores, bem como incentivos às energias mais limpas nos 
transporte mitigariam o impacto sobre na saúde.  

OECD (2012). OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction.  
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en  

As consequências da não-ação (regulação) 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264122246-en


Crescimento mercado global de veículos elétricos 

Projeção de crescimento do mercado global de 
veículos elétricos para 2025 e 2040 

Vendas acumuladas entre 2010 e 2016 de 
veículos elétricos à baterias e híbridos plug-in 



Infraestrutura de recarga x Market share total 

Existe uma forte relação entre infraestrutura de recarga e vendas de elétricos e híbridos plug-in. 



Fatia de mercado dos elétricos (plug-in e baterias) 

2016 (4º Trimestre) 
Total de vendas de Elétricos no total 

2017 (3º Trimestre) 
Total de vendas de Elétricos no total 

2015/2017  
Total de vendas de elétricos no total 

em mercados selecionados 

China: Aumento de 1% para 2,5%    
            de Janeiro a Outubro de 2017 





LIDERANÇA  

DAS CIDADES 
 

#ParisAgreement 
#leadership 



http://www.c40.org/researches/deadline-2020 



Alguns exemplos de Incentivos aos 
Veículos Elétricos e Híbridos. 



• Austria: Os Veículos Elétricos (VE) estão isentos do imposto sobre o consumo de energia e do imposto 
mensal sobre o veículo. Diversos governos locais também dispõem de incentivos concedidos aos VE. 

• Bélgica: Os veículos elétricos pagam imposto mais baixo nas três regiões. Na Região Flamenga, VE e 
híbridos plug-in (que emitem não mais de 50g CO2 / km) estão isentos de imposto de registo. Além disso, 
desde 1 de Janeiro de 2016, foram introduzidos incentivos aos VE e hidrogênio (Bônus de Emissão Zero). 
Empresas ganham bônus no imposto de renda com as despesas relacionadas com a utilização de 
veículos: 120% para VE com emissão zero; 100% de bônus para veículos que emitem entre 1 e 60 g de 
CO2/ km. E acima de 60g CO2 / km, a taxa de dedutibilidade diminui progressivamente de 90% para 50% 
nos modelos híbridos e plug-in. 

• Bulgária:  Os veículos elétricos são isentos do imposto anual de circulação. 

• República Checa: Veículos elétricos, híbridos e outras alternativas de combustível são isentos do impostos 
de registro e de pedágios (veículos usados para fins comerciais). 

• Dinamarca: Veículos elétricos e movidos à hidrogênio (incluem comerciais) são isentos do imposto de 
registro.  

• Finlândia: VE pagam menos imposto para registro (baseado na emissão de CO2). 

Incentivos governamentais - Europa 



• França: desde Jan.2016, o governo oferece bônus para compras de híbridos e elétricos. 
 Para veículos (passageiros ou comerciais) que emitirem menos de 20g CO2/km, existe um bonus de € 6.300. 

 Para veículos (passageiros ou comerciais) que emitirem entre 21 – 60g CO2/km, existe um bônus de € 3.000. 

 Para veículos (passageiros ou comerciais) que emitirem entre 61 – 110g CO2/km, existe um bônus de € 1.000. 

VE e híbridos que emitem menos de 110g Co2/km são isentos de todas as taxas corporativas. 

Estados podem zerar ou reduzir taxas de registro para combustíveis limpos (EV, E85 e CHG).  
 

• Irlanda: VE recebe bonus de €5,000 na compra e tem isenção da VRT (taxa de registro) até o 
máximo de €5,000, híbridos plug-in até €2,500 e híbridos e flex em até €1,500. 

 

• Alemanha: VE são isentos de taxas por um periodo de 10 anos.  
 

• Grécia: VE e híbridos são isentos das taxas de registro, de veículos luxuosos e da taxas de 
propriedade.  

 

• Hungria: VE são isentos de taxas de registro, propriedade e de circulação annual. 

Incentivos governamentais - Europa 
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• Itália: Em muitas regiões, VE são isentos do imposto anual de circulação (imposto sobre a 
propriedade) por um período de 5 anos a partir da data do primeiro registro. Após esse período, se 
beneficiam com a redução de 75% do imposto. 

• Letônia: VE são isentos do imposto de registro e pagam um montante mais baixo (€10) para frotas 
corporativas. 

• Luxemburgo: VE pagam as taxa mínima (€30) do imposto anual de circulação. 

• Países Baixos: VE são isentos do imposto de registro (BPM). Os veículos que emitem um máximo de 
50g de CO2/km são isentos do imposto de circulação anual. 

• Portugal: VE são isentos do imposto de registro (Imposto sobre Veículos ou ISV) e também do 
imposto de circulação anual. Veículos híbridos pagam somente 25% da taxa de registro. 

• Romênia: Os veículos elétricos e híbridos são isentos do imposto de registro. Veículos elétricos são 
isentos do imposto de circulação anual (imposto de propriedade). 

Incentivos governamentais - Europa 
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• Eslováquia: VE são isentos do imposto de circulação anual. Os veículos híbridos se beneficiam com 50% de 
redução sobre o imposto de circulação anual. 

• Espanha: Os principais conselhos municipais (por exemplo, Madrid, Barcelona, Valência, etc.) reduzem até 
75% do imposto anual de circulação (imposto de propriedade) para VE e de combustível eficiente. 

• Suécia: É concedido um prêmio para a aquisição de um novo veículo eléctrico ou híbrido eléctrico: 

 - SEK20.000 para automóveis com emissões de CO2 entre 1 e 50g / km (híbridos plug-in) 

 - SEK40.000 para automóveis com zero emissões de CO2 (veículos elétricos) 

Uma isenção de cinco anos de imposto de circulação anual aplica-se para carros verdes (carros elétricos e 
híbridos plug-in, com consumo de energia eléctrica por 100 km que não exceda 37kWh). Redução da 
tributação dos veículos da empresa para veículos eléctricos e híbridos plug-in. 

• Reino Unido: VE recebe um bônus de €4,500 na compra e híbridos plug-in de €2,500. 

Os veículos elétricos (com emissões de CO2 inferiores a 100 g / km) estão isentos do imposto de circulação 
anual, enquanto outros veículos com combustível alternativo recebem descontos nas taxas pagas.  

Desde de 1 de abril de 2010, carros elétricos puros estão isentos do imposto automóvel, enquanto outros 
veículos  com emissões de CO2 inferiores a 50g / km também recebem redução. 

Incentivos governamentais - Europa 



18 

• Federal: VE (BEV) e híbridos plug-in (PHEV) comprados desde 2010 são elegíveis a um crédito deo imposto 
de renda federal de até U$ 7.500. O crédito varia com base na bateria usada para alimentar o veículo (kWh) e 
começará a 50% do montante total do crédito uma vez que um fabricante tenha atingido 200.000 PHEVs e 
BEVs vendidos.  

 

Incentivos Estaduais 
Washington: BEV e PHEVs são elegíveis para isenção de imposto sobre compra ou locação do veículo. As empresas são 
elegíveis para receber créditos fiscais de até 50% do custo incremental do PEV e estão isentas de testes de emissões.  
Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento para clientes PEV apenas. A concessionária de energia oferece 
desconto de US$ 500 para comprar e instalação de carregadores (nível 2).  

 
• Oregon: A Portland General Electric (PGE) recomenda que os clientes EV mudem para o plano de tempo de uso para 

aproveitar as tarifas noturnas mais baixas. Os BEVs estão isentos de testes de emissões. Programa Estadual de Fomento aos 
veículos limpos oferece crédito de até U$ 750 no imposto territorial dos edifícios que instalarem carregadroes. Alguns 
edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento somente para para clientes com VE.  
 

• Iowa: Nenhum teste de emissões exigido para o registro. As companhias de seguros oferecem descontos aos VE. 
 
• Virginia: A concessionária oferece planos com tarifas reduzidas noturnas. Oferece também um plano residencial com tarifas 

reduzidas nos períodos de pico. Os BEVs estão isentos de testes de emissões, quando necessário.  

Incentivos governamentais - EUA 
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• Nova York: O Programa de Reembolso aos Consumidores de VE oferece até US $ 2.000 para BEV ou PHEV. Taxas reduzidas 
para recargas em residências e instalação gratuita de medidores em separado. A National Grid isenta taxa de cobrança 
específica para instalação. Os BEVs estão isentos de testes de emissões. O programa Green Pass oferece 10% de desconto 
em pedágios rodoviários. EV tem acesso a faixas exclusivas de circulação. 
 

• Texas: A Austin Energy oferece um Programa Piloto EV360 para cobrança EV com taxas reduzidas nos horários fora do pico. 
VE estão isentos de testes de emissões, quando necessário. Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento 
exclusivo para VE. As companhias de seguros podem oferecer descontos em PEVs. 
 

• Novo México: O PNM isenta impostos e recargas em 5 locais em Albuquerque e um em Santa Fé. VE também estão isentos 
de testes de emissões. As companhias de seguros podem oferecer descontos nos VE. 

 
• Dakota do Sul: Nenhum teste de emissões exigido para o registro. 

 
• Nebraska: O programa de economia de energia oferece empréstimos com taxas de juros subsidiadas para a compra de VE 

ou para a conversão de um veículo para elétrico. As companhias de seguros podem oferecer descontos em PEVs.  
 
• Michigan:  Isenção de taxas para instalação de infraestrutura de recarga. Recarga de carros elétricos é gratuita. VE estão 

isentos de testes de emissões. As companhias de seguros podem oferecer descontos em PEVs. 
 

Incentivos governamentais - EUA 
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• Massachusetts: O Massachusetts oferece descontos para veículos elétricos (MOR-EV) até US $ 2.500 na compra ou 
locação de VE. Atualmente, a Eversource oferece gratuita para VE específicos. VE estão isentos de testes de emissões. 
Alguns edifícios comerciais e públicos oferecem estacionamento exclusivos para VE.  

 
O Massachusetts EV Incentive Program (MassEVIP) fornece subsídios para empresas com 15 ou mais funcionários para a 
instalação de Nível 1 ou Nível 2 EV estações de carregamento. O programa fornecerá 50% do financiamento (até US $ 
25.000) para os custos dos carregadores . MA As companhias de seguros podem oferecer descontos em PEVs. 

 
• Flórida: Jacksonville Electric Authority (JEA) oferece um desconto de até US $ 1.000 para a compra ou locação de um 

PEV qualificado. PEVs são elegíveis para uso nas pistas de HOV com Florida Decalque HOV. Alguns edifícios comerciais 
e públicos oferecem estacionamento exclusivos para elétricos. Os governos locais também podem oferecer 
financiamento preferencial para proprietários dentro de sua jurisdição. 
 

A Orlando Utilities Commission (OUC) oferece desconto de US$ 500 por estação para empresas instalarem carregadores no 
local de trabalho. A FPL oferece energia gratuita. Nenhum teste de emissões exigido para o registro. As companhias de 
seguros podem oferecer descontos nos VE.  

Incentivos governamentais - EUA 
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• Califórnia: Projeto de Crédito de Veículos Limpos (CVRP) oferece até US$ 2.500 para a compra ou locação de BEVs - US$ 1.500 
para a compra ou locação de PHEVs e US$ 900 para motocicletas elétricas. Famílias de baixa renda qualificadas também podem 
receber US$ 1.500 adicionais. 

O Programa de Financiamento de Estação de Carga EV oferece empréstimos até US$ 500.000 para o projeto, desenvolvimento, 
compra e instalação de estações de carregamento EV em locais de pequenas empresas em toda a CA. O programa pode fornecer até 
100% de cobertura para nos empréstimos, e os mutuários podem ser elegíveis para receber descontos de 10-15% sobre valor.  
As companhias de seguros podem oferecer descontos em PEVs. Veículos não passam testes de emissões. 
 
Concessionárias de energia oferecem tarifas com desconto para o carregamento de veículos residenciais fora dos períodos de pico. 
A PG&E oferece duas taxas para veículos elétricos residenciais - uma que combina custos de eletricidade dos VE com os da 
residência e outra que mantém os custos de eletricidade dos veículos elétricos em separados. SCE oferece um plano de taxa EV com 
preços off-peak a partir das 21:00. SDG & E oferece um plano de taxa de EV com horas fora do horário de 6pm - meia-noite e super 
horas fora de pico da meia-noite - 5am. 
 
A cidade de Sacramento oferece cobrança gratuita em garagens de estacionamento público para EV. Programa Emergente de 
Desenvolvimento de Pequenas Empresas da Cidade obriga no licenciamento que hotéis e edifícios comerciais oferecem 
estacionamento reduzido ou gratuito para motoristas EV.  
A cidade de San Jose também oferece estacionamento gratuito. Os proprietários de propriedades residenciais podem ter acesso ao 
financiamento com taxas reduzidas para instalação de carregadores (PACE). NGG EVgo está oferecendo subsídios aos edifícios 
residenciais e comerciais de até 10 lugares de estacionamento para instalação. A NRG EVgo também gerenciará as estações de 
cobrança e cobrirá os custos de eletricidade com uma taxa de utilização fixa.  

Incentivos governamentais - EUA 



País Tipo de veículo Tipo de incentivo Observações 

Colômbia 

Ônibus elétricos 
Imposto de Importação e 

do VAT 
0% de imposto de importação;  
5% IVA por processo UPME e ANLA reduzir a 0% 

Carros/Caminhões elétricos 
Imposto de Importação e 

do VAT 
0% imposto de importação; 5% VAT  

Híbridos e Plug-In 
Imposto de Importação e 

do VAT 
5% imposto de importação; 5% VAT  

VE e Plug-in Imposto de Renda 
Dedução de imposto de renda até 115% do investimento para 1º ano, aplicando um 
processo de ANLA e UPME  (Minas Minas e Meio Ambiente). 

Chile 
Veículos de energia limpa  

(táxis regulares, táxis coletivos). 
 

Subsídio do Ministério dos 
Transportes 

Bônus de US $ 8.000 (aprox.) para trocar seu táxi antigo por um táxi elétrico ou 
híbrido. 
Santiago criou a Zona Verde e impôs um mínimo de 15 ônibus elétricos para cada 
novo operador na nova concessão de ônibus do Transantiago (90 total) em 2017. 

Costa Rica Veículos Elétricos Imposto de Importação 
Veículos gasolina pagam imposto de 54% e VE pagam 15%; No 3 trimestre de 2017, 
VE pagará 0%.  
Além disso, VE têm pedágios e não tem rodízio (pico y placa) 

México Veículos Elétricos 

Imposto federal  
(veículos novos) 

EVs não pagam imposto federal ISAN (para veículos novos) 
Isenção de imposto de propriedade 
Isenção de verificação ambiental 
Placa especial para EV 
As cidades oferecem estação de carregamento gratuita para VE 

CFE (Comissão Federal de 
Eletricidade) 

Facilita a instalação de um carregador em casa. O custo de eletricidade (carregador) 
é mais barato do que eletricidade residencial. 

Incentivos governamentais – América Latina 



País Tipo de veículo Tipo de incentivo Observações 

Equador 
Veículos 
Elétricos 

Imposto de Importação 
Isenção no imposto de importação (40%) para EV preço de venda inferior a 
40.000 USD. 

VAT Isenção no IVA (12%) para EV preço de venda inferior a 35.000 USD. 

ICE imposto especial 0% para o preço de venda EV abaixo de 35.000 USD (gasolina paga 15%) 

ISD  
(taxa de imposto para saída 

de divisas estrangeiras) 

Atualmente paga-se 5% de imposto nas transferências de moedas que 
sejam efetuadas no estrangeiro, incluindo as compensações internacionais. 
Para compra de VE, o ISD é isento. 

Uruguai 

Taxi elétrico Imposto de Importação 
Redução do imposto de importação de 23% para 0% 
Redução do IVA de 22% para 0% 

Taxi elétrico Taxi Redução do medalhão do táxi elétrico de 60.000 para 30.000 USD 

 VE Instalação do carregador 
Empresa de serviços públicos fornece subsídio de US$ 10.000,00 para 
instalação do carregador 

Taxi elétrico Imposto de Importação Redução do imposto de importação de 35% para 0% 

Paraguai 
Veículos 
Elétricos 

Imposto de Importação 
0% de imposto de importação para veículos elétricos e energia subsidiada 
para ônibus elétricos. 

Honduras 
Veículos 
Elétricos 

Imposto de Importação Redução do imposto de importação para 5% + 10% 

Incentivos governamentais – América Latina 



Incentivos governamentais – Ásia 

País Subdídios para veículos de passageiros Incentivo para ônibus 

Singapura 
Veículos particulares: Redução de SGD 30.000 ($ 20.868). 

Táxis: redução de SGD 45.000 ($ 31.302) 

 
Redução de impostos proporcionais aos veículos pesados  

mais limpos.  
 

Índia 
 

US$ 2700 a 3000 
Bonus de US$ 54,800 a 106,400 

Taiwan Depende dos modelos e aplicações 
Entreixos >4m: US$ 150,636 - 200,330 (1,000,000 ~ 1,330,000 RMB) 

Entreixos <4m: US$ 106,470 -121,680 (700,000 ~ 800,000 RMB)  

Coréia 
VE: 12.000.000 ~ 19.000.000 KWR (US$ 9.900 - $ 15.695). 

VE Táxis: 30.000.000 KWR (US$ 24.785) 
PHEV: 5.000.000 (US$ 4.129) 

Para ônibus elétrico, subsídio de 100.000.000 (US$ 82.623) 
Para alguns projetos de finalidade especial, o subsídio é até KRW 350.000.000 ($ 289.000) 

Hong Kong 

Fundo Verde subsidia a diferença de preço entre o carro 
elétrico e o carro a gasolina. 

Teve carregamento gratuito até o final de 2015 e subsidio 
nas taxas de manutenção por 2 anos após a compra. 

 Subsidia a diferença de preço entre o ônibus elétrico e o ônibus diesel 
Subsidia taxas de manutenção por 2 anos. 

Japão Depende dos modelos e aplicações Depende dos modelos e aplicações 



Oportunidades para o Brasil no desenvolvimento dos 
veículos elétricos 

 

 
• Estamos em meio ao debates sobre o futuro da indústria automotiva (Rota 2030), que já está 

propondo importantes inovações para fomentar as novas tecnologias, medidas de eficiência energética 
e segurança no setor automotivo.  
 

• Brasil já tem uma matriz limpa na geração de energia, e grande potencial para geração de energia 
renovável, em especial a solar fotovoltaica distribuída. 

 
• Exploração das reservas de lítio e outros minerais importantes para a mobilidade elétrica disponíveis 

no Brasil. 
 

• Uso dos veículos elétricos para mitigar o consumo de energia no horário de pico no Brasil (vehycle to 
grid – vehcyle to load). 
 

• Medida eficaz para redução de poluição do ar e da poluição sonora, bem como melhoria da qualidade 
de vida. 



Cidade Inteligente 

Conectada 

IoT 

Big Data 

Resiliência 

Poluição Urbana 

Ruídos 

Qualidade de vida 



Exemplo das cidades líderes 
Londres, Los Angeles e Shenzhen, 



LONDRES 
         Low Carbon Vehicle Partnership (Transport for London). 

 

• Em 2006 Londres adicionou os primeiros ônibus híbridos de sua frota, 

incluindo o primeiro híbrido Double Decker do mundo. Nos anos seguintes, 

Londres expandia as frotas mais limpas com licitações específicas para o 

programa. Foram adicionados 2.922 ônibus híbridos emtre 2006-2017 

(cerca de 30% de um total de 9.549 ônibus). 

 

• Em 2014, Londres anuncia os primeiros testes comerciais com ônibus 

elétricos. Com os resultados positivos, Londres começa a priorizar elétricos 

em seu programa de baixo carbono. Anuncia a obrigatoriedade do EURO VI. 

 

• Em 2017, Londres anuncia suas primerias LOW EMISSIONS ZONES e Zero 

Emission and Ultra Low Emission buses. Ao total serão 12 áreas de baixa 

emissão. Cerca de 3.000 ônibus antigos terão que colocar filtros (retrofits) 

 

• Em 2018, 100% dos double deckers novos deverão ser no mínimo 

EURO VI híbridos ou elétricos. 

 

• Até 2019, todas as zonas tipo I2 serão Low Emissions, incluindo áreas ao 

redor das 172 escolas da capital (100m). Outros 3.000 ônibus novos 

deverão ser adicionados nessas áreas. 

2003 – 200 organizações 



Londres já tem 98 ônibus elétricos à 

baterias em operação, tornando-se a maior 

frota da Europa.  

 

Cerca de 250 elétricos puros estarão em 

operação nos próximos anos. 



• Los Angeles foi a primeira cidade a converter sua 

frota para gás natural nos EUA. Em 2015, anunciou 

testes com elétricos visando se tornar na frota mais 

limpa dos EUA. 

 

• Em julho de 2017 comprou mais 95 unidades (BRT) 

 

• Em dezembro de 2017, LA aprovou política para ter 

100% da frota elétrica até 2030. 

LA Metro (Los Angeles Metropolitan Transportation 

Authority) recebe os primeiros ônibus elétricos da 

BYD Auto. 

 

 

 

BRT Orange Line e BRT Silver Line terão 100% da 
operação com ônibus elétricos articulados (60 + 35) 

LOS ANGELES 



PIONEIROS NA CALIFORNIA 

AVTA (Frota 100% elétrica em 2018) 
 

Facebook (Frota interna 100% elétrica) 
 
 

Universidade de Stanford  
(frota 100% elétrica dentro do 
Campus) 
 
 



SHENZHEN 
No final de 2017, a frota de ônibus da cidade foi 

completamente eletrificada com 16.359 ônibus 

100% elétricos (que rodam em média 2,85 milhões 

de km por dia) e  12.518 táxis 100% elétricos (que 
percorrem, em média, 4,2 milhões de km por dia). 



Os marcos dos ônibus e taxis 100% elétricos em Shenzhen incluem: 

2008: Shenzhen coloca as primeiras 50 unidades em operação. 

2009: Shenzhen foi incluída nas 13 cidades-piloto que demonstram a conservação da energia e a 

implementação de veículos com novas fontes de energia. 

2010: Shenzhen foi identificada pelo Ministério dos Transportes da China como a primeira "cidade modelo 

de trânsito em metrópoles" e incluída na primeira lista de 10 cidades-piloto com um sistema de transporte 

e de tráfego de baixo carbono. 

2011: Shenzhen foi identificada como uma das oito cidades que demonstram políticas fiscais de economia 

de energia e de redução de emissões e lançou 2.011 novos ônibus elétricos durante o Jogo das 

Universidades Internacionais. 

2015: Shenzhen começou sua campanha de promoção em larga escala de ônibus 100% elétricos, 

comprometendo-se a aumentar a parcela de ônibus e taxis 100% elétricos recém-adicionados a não 

menos de 70% e lançar 3.600 ônibus 100% elétricos no ano. 

2016: Shenzhen lançou 9.726 ônibus 100% elétricos, aumentando a proporção de ônibus elétricos para 90% 

da frota. 

2017: Shenzhen lançou 1.756 ônibus 100% elétricos, aumentando o número de ônibus 100% elétricos para 

16.359 e realizando a eletrificação completa de sua frota. E o número de taxis elétricos atingiu 12.518. 

SHENZHEN - CRONOGRAMA 



Subsídios para ônibus 
100% elétricos  

Limite máximo para subsídio  
nacional/ônibus (reais) Limite máximo para subsídio local/ônibus 

6< L ≤8m 8 < L ≤ 10m L > 10m 

Antes de 2016 R$ 125.000 R$ 200.000 R$ 250.000 
A soma dos subsídios nacionais e locais não 
deve ser acima de 60% do preço do ônibus 

Depois de 2016 R$ 45.000 R$ 100.000 R$ 150.000 50% do subsídio nacional para cada ônibus 

ESTRUTURA DE RECARGA 
A cidade lançou a série Especificações Técnicas para o Sistema de carga dos veículos Elétricos de Shenzhen 

que definem os padrões de carregamento de interfaces físicas e protocolos de comunicação, garantindo a 

universalidade e a segurança das estações de carregamento. 
 

As operadoras de ônibus foram orientadas a desenvolver especificações e Procedimentos Operacionais 

Padrão (SOPs) para serviços e manutenção de ônibus 100% elétricos e construir bases de serviços e manutenção. 
 

Também apoiou a construção de garagens de ônibus temporárias e estações de carregamento em terras 

públicas. Um total de 510 estações de carregamento de ônibus e 5.000 carregadores foram construídos sob a 

direção da Comissão de Transportes do Município de Shenzhen. 

APOIO GOVERNAMENTAL 



Tipo de 
veículo 

Média de 
quilometrage

m diária / 
ônibus (km) 

Consumo de 
energia / 

100km (kWh) 

Conservação de 
energia em 

comparação com os 
ônibus 

convencionais a 
diesel (%) 

Conservação anual 
de energia 
(toneladas) 

Óleo combustível 

Ônibus 
100% 

elétricos 
174,4 106,3 72,9 345.000 

Tipo de Veículo Emissão de CO2 / 
ônibus / 100 km (kg) 

Redução anual das 
emissões de CO2 

(toneladas) 

Área de vegetação 
equivalente 

(hectare) 

Ônibus 100% 
elétricos 

129,9 1.353 milhões 30.064,4 

1) Os ônibus 100% elétricos reduzem as emissões de dióxido de carbono em 1.353 milhões de toneladas por 

ano, óxido de nitrogênio e material particulado em 4.316 toneladas. 
 

2) Os ônibus 100% elétricos reduziram a poluição sonora e os efeitos da ilha do calor urbano. 

Eficiência energética 

72,9 % maior do que a 

dos ônibus diesel. 

 

A economia anual de 345 

mil toneladas de 

combustível.  

 

Redução de 1,353 

milhões de toneladas de 

CO2 e de 4.315 

toneladas de NOX e MP. 

SHENZHEN: RESULTADOS 



SHENZHEN: ENTREGA VEÍCULOS 



 
• Brasil já tem tecnologia e uma forte Indústria local pronta para crescer 

(Eletra, MAN, Volvo, Mercedes e BYD). 
 

• BNDES anunciou linhas de financiamento para ônibus híbridos e elétricos 
urbanos com taxas preferenciais. 
 

• Possibilidade de captação de recursos internacionais para fomentar frotas 
pilotos. 
 

• Fomento de legislações que priorizem o uso de transporte sustentável nas 
frotas públicas das cidades Brasileiras (Exemplo da lei do clima de São Paulo). 

Qual a visão da ABVE ? 

Veículos Pesados 



Qual a visão da ABVE ? 

Infraestrutura  

• Criação de regulamentos para a instalçao de infraestrutura de recarga 
rápida interligando os principais corredores da cidade, focando nas estradas 
e nos prédios públicos. 

 

• Viabilizar a implantação da infraestrutura ao menor custo possível para a 
criação do Eco-Sistema de recarga dos Veículos Elétricos (cronograma a 
alinhar com a criação de indústria nacional). 

 

• Necessidade de incentivos para promoção da recarga residencial, bem 
como de se fomentar infraestrutura de recarga em prédios públicos, visando 
assim, a promoção de serviços públicos sustentáveis tais como: 
patrulhamento, frotas públicas, car-sharing, serviços de saúde. 

 

 
 



OBRIGADO 
Tel.: (11) 5041.9426 

www.abve.org.br  

http://www.abve.org.br/

