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1. Resumo executivo

Este documento apresenta os resultados de um Roadmap 
Tecnológico (TRM) para de veículos elétrico pesados (VEPs) 
no Brasil, com foco na adoção de componentes nacionais 
e tendo como horizonte temporal os próximos 15 anos. A 
abordagem utilizada no estudo foi baseada em pilares como 
a pesquisa documental abrangente de dados disponíveis, a 
interação com especialistas, análise morfológica, matrizes de 
decisão e na pesquisa Delphi1 para elaboração de cenários.

O estudo foi desenvolvido no âmbito do PROMOB-e, projeto 
de cooperação técnica entre Brasil e Alemanha executado 
pelo Ministério da Economia em parceria com o Ministério 
Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento 
por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

1.1. PRINCIPAIS RESULTADOS

Foram identificadas diferenças significativas entre a evolução 
esperada na eletrificação de ônibus e caminhões, de modo que 
os resultados obtidos para essas duas categorias de veículos 
pesados são apresentados separadamente neste documento.

1.1.1. A EVOLUÇÃO DOS ÔNIBUS ELETRIFICADOS

O início de uma demanda perceptível para ônibus elétricos 
ocorrerá em 2020 e manterá certo vigor por quase dois anos, 
superando 1600 unidades/ano em 2023. Com uma taxa de 
crescimento mais atenuada a partir de então, a demanda 
atingirá pouco mais de 2600 veículos em 2028 e 3700 em 
2033. O acentuado crescimento inicial dessa demanda é 
devido à Lei Nº 16.802 do município de São Paulo2.

Os ônibus eletrificados foram divididos em dois grupos: 
(a) aqueles que operam em qualquer via, e (b) aqueles que 
operam preferencialmente em via eletrificada, incluídos nesse 
último os trólebus e suas evoluções com complementação 
híbrida ou baterias ampliadas. Em 2023, a participação 
relativa prevista para a modalidade (a) é de 67% e da (b) 33%, 

1. Pesquisa Delphi é uma metodologia para obter consenso entre especialistas sobre um determinado tema, ela também estima probabilidade impacto.
2. A Lei Nº 16.802 do município de São Paulo dispõe sobre o uso de fontes motrizes de energia menos poluentes e menos geradoras de gases do efeito estufa 
na frota de transporte coletivo urbano do Município de São Paulo e dá outras providências.

com pouca alteração até 2028. A partir daí a participação da 
modalidade (a) se acentua e em 2033 atinge 77% do total, 
contra 23% da (b).

A tendência de redução paulatina na participação do grupo (b) 
condiz com sua caracterização de mercado de nicho, em que 
as perspectivas de ampliação de vias eletrificadas parecem 
limitadas. Embora esses resultados tenham sido obtidos via 
consulta Delphi com especialistas nacionais, eles estão em 
sintonia com as previsões da literatura internacional consultada.

Em termos de opções tecnológicas para os ônibus 
eletrificados, o estudo considera cinco categorias: elétricos a 
bateria, híbridos, híbrido e/ou elétrico (trólebus dual), a célula 
combustível e trólebus. Os resultados mostram um predomínio 
dos ônibus elétricos a bateria, com respectivamente 34%, 
40% e 49% em 2023, 2028 e 2033. Os híbridos surgem em 
segundo com maior participação em 2018 e vão perdendo 
espaço ao longo do tempo, com 27% em 2023, 18% em 2028 
e 11% em 2033. Interessante notar que os elétricos a célula 
combustível têm crescimento significativo no fim do período 
analisado, chegando a 16% em 2033.

1.1.2. A EVOLUÇÃO DOS CAMINHÕES ELETRIFICADOS

A evolução do mercado de caminhões eletrificados é mais 
suave e de menor monta que a de ônibus elétricos. Ela 
despertará em 2020 e atingirá cerca de 780 unidades/ano 
em 2023, 1460 em 2028 e 2200 em 2033.

Em 2023 a participação dos híbridos será dominante (47%), 
seguida de perto pelos elétricos a bateria (43%). Na sequência, 
em 2028 e 2033 os elétricos passam a ter uma participação 
maior, chegando respectivamente com 47% e 56%, enquanto 
a participação dos híbridos cairá para 39% e 25%. Os elétricos 
a célula combustível terão uma participação relativamente 
marginal, com crescimento modesto, atingindo 19% em 2033.
Tal distribuição é compatível com as estimativas internacionais. 
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1.1.3. A NECESSIDADE DE NACIONALIZAÇÃO DOS COM-
PONENTES

O desdobramento do sistema de propulsão dos VEPs permitiu 
identificar que a grande maioria das tecnologias dos seus 
componentes já estão nacionalizados. Durante o processo da 
pesquisa Delphi foi possível confirmar esses fatos e qualificar as 
estimativas de adoção das tecnologias para os próximos 15 anos.

Considerando o sistema de propulsão dos veículos e a 
infraestrutura específica para garantir a demanda prevista, 
há apenas oito componentes que ainda carecem de maior 
adoção de produtos nacionais. Dentre esses, os carregadores 
rápidos e lentos são aqueles cuja demanda mais rapidamente 
deverá ser atendida pela produção nacional, com o 
suprimento de 50% já em 2023 e aumentando para 70% em 
2028 e se estabilizando nesse patamar até 2033. O conjunto 
bateria e BMS terá sua demanda suprida nacionalmente nas 
proporções de 30%, 50% e 70% respectivamente nos anos de 
2023, 2028 e 2033. Para as células para bateria a estimativa 
de consenso é que o patamar de 30% será atingido já em 
2023 e permanecerá nesse nível até 2033.

Os outros componentes pertencem ao ecossistema dos 
veículos a célula combustível e as expectativas são mais 
modestas. Os tanques de combustível (no carro) terão 
suprimento nacional de 30% em 2023 e só aumentarão para 
50% em 2033. O sistema de armazenamento de hidrogênio 
nos postos de recarga foi estimado atingir 30% em 2023 e 
ficar nesse patamar pelos próximos 10 anos. Finalmente, as 
células combustíveis de hidrogênio seguirão o ritmo de 10% 
em 2023 e depois 30% em 2028 e 2033.

1.1.4. POLÍTICAS E MEDIDAS DE INCENTIVO

Das políticas e medidas de incentivo discutidas com os 
especialistas (veja a lista o item 6.6 Políticas e Medidas de 
Incentivo (Parte 4)), três foram destacadas como extrema 
importância / influência:

3. TCO (total cost of ownership) é uma estimativa financeira projetada para consumidores e gerentes de empresas a avaliar os custos diretos e indiretos 
relacionados à compra de todo o investimento considerado importante.
4. Os nove fatores que foram apresentados aos especialistas para avaliação são: Redução nas emissões de MP e NOx; Estabilidade da infraestrutura; Custo 
de Infraestrutura de abastecimento; Custo de Aquisição; Disponibilidade; Autonomia; TCO Total Cost Ownership; Confiabilidade; Vida útil.

 • Atualização de leis municipais sobre os temas de 
qualidade do ar e emissões nos centros urbanos e 
metropolitanos, com metas especificadas. (Ex. lei Nº 
16.802/2018 do município de São Paulo).

 • Incentivos de financiamento que amenizem a 
diferença dos custos entre os veículos convencionais 
e os eletrificados.

 • Sistema de taxação diferenciada, privilegiando os 
veículos de baixa emissão de NOx e particulados.

1.1.5. FATORES DE DECISÃO NA RENOVAÇÃO DA FROTA

Os resultados apontam que os fatores de maior peso na 
tomada de decisão dos proprietários e operadores de frotas 
para a aquisição de veículos elétricos são diferentes para os 
casos de ônibus e caminhões. Confiabilidade, Vida Útil e TCO 
(total cost of ownership)3 foram os três fatores com maior 
peso para caminhões e Confiabilidade, Disponibilidade e 
TCO foram os três principais para ônibus.4

Esses resultados foram discutidos com fornecedores nacionais 
de VEPs, que percebem o direcionamento das empresas com 
frotas de caminhões e das concessionárias de transportes com 
base nas consultas de mercado que recebem. A percepção de 
que o TCO favorece aos VEPs já está bem disseminada entre 
todos, contudo há nuances quanto a percepção dos drivers. 
Nas concessionárias, o principal driver para a eletrificação são 
as leis municipais, que devem seguir, a médio e longo prazos, 
a tendência pioneira da lei Nº 16.802/2018 do município de 
São Paulo. Nesse caso, o TCO é importante, mas o sistema de 
remuneração comumente especificado nas licitações introduz 
outras considerações. Para os frotistas, o ganho de imagem 
“verde“ (redução de emissões) é muito forte e isso se alinha 
bastante com o trio de fatores prioritários. Tais argumentos 
são mais aprofundados na discussão da razoabilidade dos 
resultados obtidos (seção 10.5).



• 12

2. Introdução

O mapeamento de rotas tecnológicas, o roadmap 
tecnológico (TRM), é uma técnica cada vez mais usada para o 
planejamento estratégico tanto em âmbito empresarial quanto 
governamental. O objetivo é alinhar o desenvolvimento e uso 
de novas tecnologias com as políticas de investimentos, de 
incentivos e as demais decisões no âmbito governamental ou 
empresarial. No âmbito governamental, os mapas focalizam 
a sustentabilidade dos resultados e das formulações de 
políticas e incentivos dos planos nacionais de longo prazo. 
No âmbito dos setores industriais, o foco é identificar visões 
compartilhadas e necessidades comuns, além de eventuais 
barreiras advindas de razões técnicas, políticas ou comerciais 
(Amer e Daim 2010).

No Japão, o ministério da economia, comércio e indústria 
tem se envolvido ativamente no processo de desenvolvimento 
de roadmaps, buscando construir uma ampla base de 
discussão envolvendo pesquisadores e empreendedores, 
tanto na academia quanto nas empresas e no governo, 
visando convergência na política governamental de inovação 
(Yasunaga, Watanabe, e Korenaga 2009).

Um traço comum dos TRMs é lidar com questões do tipo: 
quando a tecnologia X estará disponível no mercado? Quais 
linhas de pesquisa podem levá-la ao sucesso? Que políticas 
podem influenciar seu desenvolvimento e utilização? Como 
coletar dados que permitam inferir o futuro da tecnologia em 
tela (Winebrake 2004). 

Os objetivos do presente trabalho são descritos a seguir: 

1. Trazer subsídios para elaboração de políticas 
industriais, já que ele indica quais áreas da cadeia 
produtiva precisam de mais fortalecimento. 

2. Desenhar um horizonte mais nítido para a introdução 
e difusão da mobilidade elétrica no Brasil nos próximos 
anos, com foco em veículos elétricos pesados (VEPs). 
Para tanto é feita uma quebra analítica dos grandes 
sistemas / componentes dos VEPs, permitindo 
vislumbrar o comportamento esperado para o 

mercado para os VEPs e seus sistemas considerando 
os marcos já padronizados de 5, 10 e 15 anos para 
o tempo e 10%, 30% e 60% para a localização / 
produção nacional.

3. Dentro dos mesmos marcos, identificar os fatores mais 
relevantes para a tomada de decisão na renovação 
de frotas por parte das empresas concessionárias 
de transportes coletivos e proprietárias de frotas de 
caminhões, especificamente os de circulação urbana 
ou metropolitana.

4. Identificar e avaliar as principais políticas e medidas 
de incentivo que podem potencializar ou atenuar os 
cenários produzidos. 

2.1. O PANO DE FUNDO DA ELETROMOBILIDADE

Uma das principais motivações para a produção e 
comercialização de veículos elétricos se baseia nas mudanças 
climáticas. O setor de transportes respondeu, em 2016, 
por 58% do consumo de combustíveis fósseis, de acordo 
com o documento Oil Information: Overview [IEA 2018a], 
sendo responsável por grande parte da emissão de gases 
de efeito estufa (GEE) em nível mundial. A utilização de 
biocombustíveis, em geral, pode aliviar o problema dos 
GEEs, contudo não resolve o problema da qualidade no ar 
nas regiões metropolitanas e zonas vizinhas de rodovias.

Para tratar o problema da qualidade do ar, tornam-se 
necessárias novas formas de motorização em substituição aos 
motores de combustão interna (MCI), visando a redução de 
poluentes locais e, portanto, a redução de problemas de saúde 
ocasionados por eles. Nesse contexto, os veículos híbridos 
e elétricos com diferentes formas de alimentação ganham 
importância, além de representarem uma oportunidade de 
desenvolvimento tecnológico e renovação para a tradicional 
indústria automobilística brasileira.

Adicione-se a tais fatores a redução do nível de ruído que 
seria muito bem-vinda nos grandes centros urbanos.
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É importante mencionar que o bom andamento e o sucesso 
da mobilidade elétrica em um país podem estar intimamente 
relacionados à governança dos atores institucionais. Um 
estudo compreensivo dos casos de governança em vários 
países foi levado a cabo por Consoni et all. No relatório os 
autores destacaram - “nota-se que há claramente motivações 
que suportam, direcionam e orientam as ações de estímulo 
à mobilidade elétrica, tais como: alternativa para melhorar 
a eficiência energética dos veículos; solução ou amenização 
dos problemas das emissões de poluição e de GEE, que vão 
ao encontro do comprometimento com metas internacionais 
atreladas às mudanças climáticas; e estratégia para inaugurar 
uma nova trajetória tecnológica no setor automobilístico“.

2.2. A VOLTA DE UMA OPÇÃO

Há disputas sobre quem inventou e construiu o carro elétrico 
prático, mas tais eventos ocorreram nos meados de 1800. 
A indústria de carros elétricos era relativamente robusta no 
início dos 1900, mas nesse século perdeu gradativamente 
a competição para os carros a combustão e praticamente 
deixou de existir. Na época, pouco se sabia sobre os efeitos 
da ação humana sobre clima e sobre os efeitos da poluição 
do ar na saúde humana. Hoje, os fatores que determinaram 
a predominância dos veículos de motores de combustão 
interna (VMCIs) mudaram completamente.

A pesquisa científica sobre mudanças climáticas e, 
principalmente o enorme volume de conhecimento científico 

acumulado sobre efeitos das emissões dos VMCIs influenciam 
órgãos regulatórios, políticos e população em um ciclo com 
realimentação positiva. Leis, regulamentações e normas são 
criadas e aperfeiçoadas, tornando-se cada vez mais precisas 
e severas, na medida em que novas evidências surgem 
mostrando que concentrações antes tidas como seguras 
ainda causam efeitos deletérios à saúde. 

Finalmente, políticas com quotas para o banimento gradativo 
dos de VMCIs surgem tanto no âmbito de cidades como de 
países. Até o momento, 18 países, entre eles China, Reino 
Unido, Alemanha, Japão e Índia, já anunciaram o banimento 
gradativo da produção de novos VMCIs, com datas de início de 
2020 a 2040 [Wikipedia 2018]. Alguns Estados dos EUA já têm 
iniciativas semelhantes e há pleitos no âmbito federal para que 
haja uma regulamentação nesse sentido, [Edelstein 2018]. Em 
paralelo, políticas de incentivo aos consumidores, com crédito 
subsidiado e descontos em impostos e taxas, também já existem 
em vários estados, províncias e municípios dos países que estão 
liderando esse movimento de “limpeza do ar”.

É inegável que a transição para os veículos eletrificados está em 
andamento e os fabricantes, percebendo sua inexorabilidade, 
anunciam seus planos de transição. A Tabela 1 apresenta 
alguns exemplos de iniciativas com maior destaque.

A observação de roadmaps públicos para a transição global e 
de alguns países foi utilizada como referência para a evolução 
das participações das várias tecnologias de eletrificação.

Figura 1| Sinergias e compromissos entre qualidade do ar (AQ) e mudanças climáticas (CC)
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Para o caso específico dos veículos pesados, foram utilizadas 
neste estudo as projeções de alguns fabricantes nacionais ou 
instalados no Brasil, que disponibilizaram informações sobre 
seu planejamento e drivers principais através de entrevistas. 
No segmento de ônibus urbanos e, em parte metropolitanos, 
há um forte direcionador advindo das leis que instituem 
políticas de mudança do clima. Um exemplo emblemático é a 
Lei Nº 16.802, de 17 de janeiro de 2018 do município de São 
Paulo que terá impacto significativo na eletrificação da ônibus 
municipais. Ela também impactará os caminhões de entrega 
de mercadorias, VUCs e veículos urbanos de carga em geral, 
desde que sejam estruturados os meios para imposição de 
seu cumprimento.

As projeções levantadas por este estudo são apresentadas 
como um cenário médio provável, com base no qual foram 
elaboradas as questões específicas da pesquisa Delphi 
encaminhada aos especialistas. Contudo, ao final das 
questões, foram colhidas expectativas dos especialistas 
quanto ao cenário apresentado, permitindo avaliar se houve 
um viés de alta ou baixa nas projeções consideradas.

Vale esclarecer que nem todas as iniciativas para mitigar as 
mudanças climáticas são igualmente boas para qualidade do 
ar, conforme pode ser verificado na Figura 1 [EEA 2010]. 
Ela retrata em quatro quadrantes as relações das sinergias 
e compromissos entre os benefícios e adversidades para 
a qualidade do ar (AQ) e as Mudanças Climáticas (CC) 
considerando os processos de melhoria dos combustíveis 
fósseis, biocombustíveis, eficiência energética, energia limpa, 
créditos de carbono, fontes de energia estacionária e móveis.

Com esse enfoque, a Lei Nº 16.802, embora claramente 
apenas institua uma política de mudança climática, na prática, 
ela também aborda a qualidade do ar. Isso porque além 
de determinar a redução, em 20 anos, de 100% CO2, ela 
também obriga a reduções de 95% de NOx e MP. Para atingir 
as metas propostas, mesmo o uso de 100% de biodiesel não 
seria suficiente, tornando necessária a eletrificação da frota 
de ônibus no transporte público de São Paulo.
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3. Os sinais e direcionadores 
da mudança em curso

Segundo o website da Environmental Protection Agency [EPA 
2017], o setor de transportes foi o maior responsável pela 
emissão de GEE nos EUA em 2016, com uma participação de 
28,5% no total das emissões, seguido pelo setor de energia 
(28,4%) e indústria (22%). A Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) estima que no ano de 
2014 a poluição do ar matou mais de 3 bilhões de pessoas, 
e que o custo total estimado dessas mortes e doenças 
decorrentes para os países da OCDE, China e Índia foi de 
3,5 trilhões de dólares no ano. Nos países da OCDE, 50% das 
mortes originaram-se da poluição do setor de transportes, 
com o diesel sendo o maior contribuinte.

No âmbito da ONU e do Conselho Econômico e Social 
- Economic and Social Council Reports of the World 
Forum for Harmonization -, o sumário da mesa redonda 
sobre mudanças climáticas e transporte [ECE/TRANS/
WP.29/1070 2008] inicia com um resumo dos fatos assim 
formulado. “O setor de transportes terrestres é a fonte de 
emissão de gases de efeito estufa (GEE) que cresce mais 
rapidamente e o transporte rodoviário é responsável por 80% 
de toda a energia consumida em transportes. Combustíveis 
fósseis são o principal fator para a poluição do ar e 
emissões de GEE, especialmente de CO2. Especialmente 
em economias emergentes, a quantidade de veículos deve 
crescer fortemente nas próximas décadas e é improvável 
que avanços tecnológicos consigam impedir o crescimento 
das emissões de CO2 no setor de transportes”. 

Uma das estratégias propostas para o setor, nos países 
membros, foi: (a) aperfeiçoar a eficiência energética e o 
uso de biocombustíveis sustentáveis no curto prazo; (b) 
desenvolver e introduzir no mercado de veículos híbridos 
plug-in no médio prazo; e (c) desenvolvimento e introdução 
no mercado de veículos elétricos, a hidrogênio e a células 
combustível no longo prazo.

Há diversos estudos e projeções, tanto preditivas como 
propositivas, sobre o crescimento do uso de veículos 
elétricos. Tais estudos se diferenciam quanto à abrangência 
territorial – mundo, países, regiões e locais, como na origem 
de seus autores (organizações supra-nacionais, empresas do 

setor e academia). Na sequência serão apresentadas algumas 
informações extraídas desses estudos e, mais adiante, as 
projeções formuladas para o setor de veículos elétricos 
pesados no Brasil.

3.1. O FUTURO?

Projetar séries históricas é uma forma bastante comum de se 
planejar a atuação no futuro e diferentes técnicas são usadas 
para tal. Os modelos de projeções tornam-se mais robustos 
à medida que a quantidade de dados históricos seja mais 
volumosa. Igualmente contribuirá para essa robustez se os 
dados representarem com bastante densidade a maioria das 
configurações possíveis dos fatores que influenciam a variável 
alvo em questão.

No entanto, para veículos elétricos ainda há poucos dados, 
especialmente para os pesados, o que faz com que as 
projeções precisem ser revisitadas com frequência. Por esse 
motivo, embora as projeções sejam em princípio elaboradas 
com modelos quantitativos, elas devem também ser bastante 
ancoradas em pesquisas qualitativas. Tendo em vista as 
restrições de custo e prazos, as pesquisas qualitativas que 
deram amparo a este estudo foram baseadas em discussões 
e entrevistas com os atores locais, bem como em fontes 
secundárias tais como entrevistas, declarações dos players 
internacionais e comentários de especialistas do setor 
automobilístico.

3.2. OBSERVANDO O SETOR DE TRANSPORTES NO 
CONTEXTO DE OUTROS SEGMENTOS

Como observado no relatório de mudança estratégica da 
Alliance Bernstein 2006, desde meados da década de 70 
muitas indústrias melhoraram dramaticamente sua eficiência 
energética e / ou mudaram para fontes alternativas de 
combustível. Nesse sentido, houve também uma grande 
eletrificação no consumo industrial. No entanto, o setor 
de transportes não apresentou o mesmo comportamento, 
evoluindo de uma participação de 33% da demanda total 
de petróleo em 1971 para 50% em 2006. Segundo o Oil 
Information 2018: Overview [IEA 2018a], a participação do 
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setor de transportes no consumo mundial de petróleo é ainda 
maior, 58% em 2016, o último ano com balanço consolidado.

Em 2017, dados da [EIA 2018] indicam que o petróleo é a 
maior fonte de energia nos EUA e que o setor de transporte é 
o seu maior usuário, respondendo por 71% do total.

No Brasil, a parcela de energia vinda diretamente do uso 
de combustíveis fósseis no setor de transportes cresceu 
significativamente a partir do ano 2000, saindo de 46% em 
2000 para 58% em 2016 [IEA2018a], como apresentado 
na  Gráfico 1. A parcela de consumo de combustíveis fósseis 
destinada ao setor de transportes no Brasil coincide com essa 
mesma parcela no âmbito mundial.

Gráfico 1 | Contribuição do petróleo no setor de transporte 
no Brasil
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4. Os indícios no horizonte

É comum que fabricantes, frotistas e cidades com grandes 
redes de transporte público sinalizem seus planos para 
o futuro. As projeções apresentadas mais adiante neste 
relatório levaram em consideração os indícios apontados por 
esses atores.

4.1. INDÍCIOS DOS FABRICANTES E MONTADORAS

Os grandes fabricantes de veículos automotores foram os 
primeiros a serem consultados visto que o direcionamento 
desses atores para veículos elétricos exige investimentos 
consideráveis e, por isso, seus indícios tendem a ser mais 
firmes. Quando um grande fabricante anuncia seus planos 
de “eletrificação”, podemos observá-los sob a ótica de quatro 

fatores principais: (a) montante e prazo dos investimentos; 
(b) os mercados em foco; (c) as opcionalidades e (d) os prazos 
de realização dos percentuais de elétricos ou de redução de 
CO2 em suas linhas. Mesmo que um fabricante só anuncie 
opcionalidades, ou seja, que em determinados modelos 
serão oferecidas opções de motores elétricos, ainda assim 
são necessários investimentos nas linhas de produção para 
que isso seja possível. Essa decisão não seria tomada se 
não houvesse uma boa previsão de demanda com base em 
pesquisa de mercado e feedback dos clientes.

Na Tabela 1 são apresentadas as iniciativas anunciadas pelos 
grandes fabricantes de veículos.

Tabela 1| Planos de eletrificação dos fabricantes

Fabricante Investimentos Descrição Referências
Volvo cars em 2017 Todos os modelos terão uma versão elétrica em 2019 [Lambert 2018]
Volvo cars em 2018 elétricos representando 50% das vendas em 2025 Håkan Samuelsson, 

presidente e CEO da Volvo 
Cars (Beijing Auto Show 
2018) 

Volvo Trucks Comercialização de caminhões elétricos nos EUA 2020. 
Demonstração na Califórnia em 2019. Há suporte de 448 
milhões de fundo do estado da Califórnia. Projeto conta com 
16 parceiros locais.

[Randall 2018]

Porshe em 2018 US$7,4 bilhões atingir 50% da produção em elétricos em 2022 Oliver Blume, presidente 
do conselho executivo da 
Porshe AG. [Estrada 2018], 
[Lambert 2017]

Daimler – 
Mercedes-Benz

1 bilhão de euros 
em rede global de 
baterias.

Todos os modelos terão uma versão elétrica e 10 novos 
modelos elétricos chegarão ao mercado até 2022. Estimam, 
em 2025, 25% das vendas de carros elétricos puros. No 
restante combinações de VEHPs e VMCIs.

Ola Källenius 
responsável pelo Daimler 
Group Research e 
Desenvolvimento de carros 
Mercedes-Benz. [Källenius 
2018]

Toyota Até 2020 10 novos VEBs serão lançados. Até 2025 todos os 
modelos terão opções eletrificadas. A meta é até 2030 estar 
vendendo 5,5 milhões de veículos eletrificados, sendo mais de 
1milhão de VEB e VCC. 

[Lambert 2017a]

Ford Motor Co US$11 bilhões Atingir 24 modelos de VEHPs e 16 de VEBs até 2022. Nos 
próximos 5 anos, redução de custos de US$14 bi e mudança de 
investimentos da linha de sedans para desenvolver caminhões e 
carros elétricos e híbridos

[Reuters 2018]
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General Motors Para o mercado chinês de 2016 a 2020 lançar 10 novos 
modelos (VEHP, VEB e VCC). De 2021 a 2023 dobrar o 
número de opções.

[GM Corporate Newsroom 
2018]

General Motors Pleito ao governo (EUA) de regulamentação e programas para 
promover carros elétricos e outros veículos com emissão 
zero de CO2. Metas: 7% em 2021, crescendo 2% cada ano e 
atingindo 25% em 2025. 

[Edelstein 2018]

Hyundai Mais 7 novos modelos eletrificados (predominância de VEBs) 
até 2025. Expectativa de atingir marco de 90% de eletrificados 
nas vendas de veículos novos em 8 anos, se novas tecnologia 
de baterias responderem à expectativa

[Edelstein 2017]

4.2. INDÍCIOS DOS FROTISTAS E SIMILARES

Em seu artigo no site trucks.com, [O’Dell 2018] questiona 
se o ano de 2018 será visto como ponto de inflexão para a 
eletrificação dos veículos comerciais. Com base em relatório 
da Interact Analysis, foram quantificadas 15.325 encomendas 
confirmadas publicamente de caminhões comerciais 
eletrificados com entregas até 2021. Das encomendas 
mapeadas, quase 60% eram nos EUA e 23,7% na China, o 
que pode ser um indício de que o número esteja subestimado, 
já que a China tem planos governamentais agressivos para a 
eletrificação com fortes programas de subsídios para ônibus 

e caminhões elétricos. Além disso, muitas encomendas só 
são divulgadas algum tempo depois de sua efetivação. 

O gráfico 2 a seguir mostra a distribuição por países dos 
frotistas e das empresas fornecedoras.

Um ponto de atenção é que a novata Nikola Motor Co., 
que fabrica caminhões a célula combustível com grande 
autonomia, responde por 52% das encomendas. Isso pode 
ser considerado um indicador de tendência, embora com 
certa cautela dado que a maioria das encomendas ainda não 
tem status vinculativo.

Gráfico 2 | Países: encomendas confirmadas de caminhões e fornecedores compromissados
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4.3. INDÍCIOS ESPECÍFICOS PARA ÔNIBUS

O artigo de [O’Dell 2018] traz algumas indicações específicas 
para ônibus elétricos. A União Européia (UE), por exemplo, 
está suportando com fundos de 60 milhões de euros a 
compra de 300 ônibus a célula combustível para 22 locais 
na Europa. A Coréia do Sul planeja substituir 26.000 ônibus 
a gás natural comprimido por novos à célula combustível até 
2030. Há ainda um renovado interesse em veículos a célula 
combustível na China e alguns novos projetos entrarão em 
operação nos próximos 3 anos. A cidade de New York planeja 
eletrificar sua frota de mais de 5.700 até 2040.

Merchant (2018) cita em um artigo para o Green Tech Media 
que a mais recente projeção feita pela Bloomberg New Energy 
Finance é muito otimista e afirma que, a partir de 2030, 84% 
das vendas de novos ônibus para transportes municipais será 

em elétricos. Em 2017 a frota mundial de ônibus elétricos era 
de 385 mil, sendo que quase 99% desse total está na China. 
Além das cidades que já comentamos acima, o relatório cita 
que grandes cidades como Cidade do México, Cidade do 
Cabo e São Francisco já anunciaram compromissos de 100% 
de ônibus elétricos no futuro.

De fato, as vendas de veículos elétricos leves vêm se mantendo 
entre 2,5 e 4% do total de veículos comercializados de 2012 
até 2017, mas as vendas de novos ônibus elétricos não 
atingem esse patamar. Não obstante os especialistas apontam 
que ônibus municipais seriam um caso muito favorável 
para eletrificação, dados os percursos predeterminados, 
distâncias fixas e horário conhecidos. A única exceção é a 
China. No gráfico 3 são apresentadas as projeções feitas pela 
Bloomberg.

Gráfico 3 | Projeção global da frota municipal de ônibus – fonte Bloomberg New Energy Finance

Gráfico 4 | Frota europeia de ônibus em 2017 

Fonte: [Merchant 2018]

Fonte: [Baguette 2018]
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Na projeção observa-se que a eletrificação é basicamente 
ditada pela China até 2023, quando os outros países começam 
a ter algum destaque. Supondo que o Brasil estivesse bem 
representado pelo grupo “resto do mundo” poderíamos 
estimar (sem precisão) a evolução da frota brasileira a partir 
de 2024 a 2040.

Merchant (2018) destaca algumas lições aprendidas nas 
experiências com ônibus elétricos das cidades de Denver, 
Anaheim, Phoenix, Columbia, Missouri, Albuquerque e Los 
Angeles devem estudados e antecipados. Foram verificados 
problemas no tocante a autonomia, que ficou em 86% da 
prometida, e na ocorrência de falhas mecânicas. 

Uma conclusão encorajadora,  do estudo de (Earl et al 2018), 
avaliando custo total de propriedade (TCO - Total Cost 
Ownership) é que um ônibus elétrico com bateria de 250 
kWh e que necessita ser carregada apenas uma vez por dia 
e percorre 168 km por dia tem TCO menor que um a diesel.

Para a Europa, que tem participação pequena nas projeções da 
Bloomberg, o trabalho de [Baguette 2018] apresenta os dados 
apresentados nas Gráfico 4 e Gráfico 5 para o ano de 2017.

Como é possível verificar na Figura, a frota em 2017 é 
muito pequena e, portanto, não aparece na coluna, cujas 
ordenadas estão em milhões de unidades. Contudo, há 
indícios de forte crescimento das encomendas com base no 
histórico de 2010 a 2017.

O Gráfico 3 mostra que se a taxa de crescimento mantiver 
nos próximos 6 a 10 anos um ritmo próximo ao valor médio 
observado na tendência, a Europa teria um volume de ônibus 
elétricos em 2027 significativo em termos mundiais.

Na Figura Y são apresentadas as parcerias e ou 
verticalização entre os fornecedores dos ônibus e os do 
sistema de tração elétrico.

Gráfico 5 | Evolução das encomendas de ônibus elétricos na Europa 

Gráfico 6 | Parcerias nos fornecimentos na Europa até 2017 (encomendas incluídas) – fonte [Baguette 2018]

Fonte: [Baguette 2018]

Fonte: [Baguette 2018]
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5. Projeções

Tanto para caminhões como para ônibus, a projeção das taxas 
de crescimento das frotas foram baseadas nos respectivos 
crescimentos médios anualizados observados no período de 
2014 a 2017. Esta é uma hipótese bastante conservadora, 
que resultou na taxa de 0,73% para caminhões e de 0,5% 
para ônibus

5.1. ÔNIBUS

O cenário para a evolução dos eletrificados considera apenas 
a frota urbana e metropolitana no Brasil que, com base 
nos dados da ANTP para 2017, era de 115.613 unidades. 
Ao traçar a evolução, iremos considerar separadamente a 
frota urbana do município de São Paulo e o restante. Isso 

porque, em função da Lei 16.802 de 17 de janeiro de 2018, 
a renovação da frota por elétricos tornou-se bem previsível.

A lei obriga marcos severos de redução das emissões de 
material particulado MP e Nox, a serem cumpridos até 2028 e 
depois 2038. Foi considerada uma pequena folga no início da 
adequação, pois as emissões em 2018 já são um pouco mais 
baixas que as de 2016. Isto ocorre em função da renovação 
de parte da frota com padrões de emissão euro 5 nos dois 
últimos anos.

O gráfico 7 apresenta o crescimento da frota de elétricos em 
São Paulo, considerando as hipóteses discutidas acima.

Gráfico 7 | Evolução da frota de elétricos do município de São Paulo

Fonte: Elaboração própria
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O restante da frota urbana e metropolitana foi tratada como 
um bloco heterogêneo que, por influência da experiência de 
São Paulo, vai passando por sucessivas ondas mais suaves de 
eletrificação, até atingir o percentual de 34% em 2040.

Com base nas evoluções simuladas foram geradas tabelas 
com as quantidades anuais de vendas novos ônibus elétricos.

Os dados referidos como Encomendas 1 referem-se às nossas 
projeções e as Encomendas 2 são as projeções que nos foram 
encaminhadas por um fabricante, mas somente até 2030. 
Nossas projeções são mais modestas e menos suavizadas.

Tabela 2 | Estimativas de vendas de novos ônibus elétricos

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 8 | Evolução da frota urbana e metropolitana de elétricos no restante do Brasil

Fonte: Elaboração própria

Ano 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Encomendas1 0 10 124 1328 1405 1509 1613 1984 2193 2030 2134 2825 2963
Encomendas2 64 218 412 716 1063 1528 2101 2680 3106 3669 4280 4849 5449
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5.2. CAMINHÕES

Para os ônibus municipais e metropolitanos, as leis 
municipais têm impacto mais imediato pelo poder das regras 
de concessão. Para os caminhões essa influência demanda 
mais tempo e outros instrumentos de controle.

Nesse segmento, o que pontua são compromissos de algumas 
empresas no sentido de cortar suas emissões de GEE. A 
Ambev, segundo notícia do Estadão de 20/8/2018, negociou 
a aquisição de 1600 caminhões elétricos que serão entregues 
até 2023, para uma frota que hoje tem 4800 caminhões.

A Corpus Saneamento e Obras, de Indaiatuba, região de 
Campinas/SP, após experimentar um caminhão elétrico 
adquirido em 2016, adquiriu mais 200 caminhões elétricos 
para o serviço de coleta de lixo. O negócio prevê o 
fornecimento escalonado dos veículos, com entregas anuais 
até 2023. Note-se que nesse serviço, em que os lixeiros 
trabalham correndo atrás do caminhão, o fato de não emitir 
GEE dá uma grande na qualidade do ar que eles respiram na 
parte traseira do caminhão próximo ao escape.

O bom desempenho dessas iniciativas poderá ser indutivo de 
comportamento semelhante por parte de outras empresas 
com grandes frotas. Mas o fato é que pelas notícias divulgadas, 
há 1800 caminhões elétricos previstos para serem entregues 
de 2018 até 2019. Conquanto isso seja pouco para se fazer 
uma projeção robusta, vamos abordar o problema com base 
nas seguintes premissas:

 • Considerando apenas o segmento de caminhões leves;

 • Considerando um crescimento da frota com base 
no crescimento médio observado no período de 
2014 a 2017;

 • Considerando as encomendas anunciadas com entregas 
prevista até 2023 e adicionando um pequeno acréscimo 
de 10% das encomendas nos dois últimos anos;

 • Considerando que as vendas de caminhões leves 
ocorrerão principalmente em função da reposição das 
unidades que esgotaram a vida útil e em menor parte 
em função do acréscimo projetado da frota;

 • Que após o cenário parabólico até 2023, haja um 
casamento suave com um crescimento que atingirá 
10% das vendas totais de caminhões leves em 2040, 
isto é um cenário bastante modesto. 

 • Por último, lembrar que uma pequena parte das 
vendas poderá ocorrer por conversões para elétricos 
de alguns caminhões, em função de consultas 
recebidas por fornecedores.

Assim sendo, nossa projeção é mostrada no gráfico 9.

A Tabela 3 apresenta os mesmos valores das projeções no 
formato de tabela.

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria
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Gráfico 9 | Evolução das vendas de caminhões elétricos novos (e convertidos)

Tabela 3 | Estimativa de vendas de caminhões elétricos
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6. Resultados Obtidos

O desenvolvimento iniciou com o reconhecimento dos 
componentes por meio entrevistas junto às industrias 
montadoras dos ônibus e caminhoes. Com o conteúdo das 
entrevistas foi possivel identificar todos os componente desses 
veículos com classificação preliminar dos componentes 
importados. Essa etapa combinada com busca de dados em de 
campo geraram insumos para  a pesquisa Delphi. A pesquisa 
foi realizada em 2 rodadas, a cada rodada de questionários 
os participantes devem conhecer um pouco como os outros 
responderam. Este processo permitiu que cada um reflita 
antes de responder uma próxima rodada de questionários, 
ajutando suas opiniões para um consenso comum. Ela foi 
utilizada para as seguintes finalidades: ajustar os cenários 
de vendas de veículos pesados eletrificados; estimar a 
evolução da adoção de componentes nacionais nos veículos 
vendidos em 2023, 2028 e 2033; avaliar algumas iniciativas 
de políticas e incentivos; obter todos os elementos de uma 
matriz de decisão que permitisse verificar a consistência dos 
resultados do item.

6.1. RETORNO DA PESQUISA

Tabela 4 | Resultados obtidos sobre a participação dos 
respondentes

Nº Participantes  Delphi 1 Delphi 2
Questionários 
enviados 

375 342

Questionários 
respondidos

55 40

Prazo dispponível 12 dias 10 dias 
Taxa de retorno 14,7% 11,7%

Fonte: Elaboração própria

As taxas de retorno de pesquisas externas, ou seja, que têm 
respondentes externos à entidade que promove a pesquisa, é 
de 10 a 15%. A taxa obtida está dentro da expectativa geral, 
embora se acredite que ela poderia ser maior caso a pesquisa 
não fosse aplicada próximo do fim do ano.

6.2. DOMÍNIO DE CONHECIMENTO / EXPERIÊNCIA

Questão: Seu domínio de conhecimentos / experiência tem mais 
relacionamento com quais setores ligados à mobilidade elétrica.

Não houve nenhum respondente ligado especificamente 
ao setor de transporte de cargas, contudo houve bastante 
representatividade dos setores de transportes em geral e 
transporte de pessoas. Os resultados não foram estratificados 
por domínio de conhecimento pois o número final de 
respondentes não permitiria que a estratificação trouxesse 
resultados significativos.

6.3. FIGURAS DE MÉRITO E AVALIAÇÕES (PARTE1)

6.3.1. RELEMBRANDO A QUESTÃO

“Considere os seguintes quesitos: autonomia; vida útil; 
confiabilidade; disponibilidade; redução nas emissões de 
material particulado - MP e NOx (versus Diesel Euro 5); 
custo de aquisição; custo total da propriedade (total cost of 
ownership -TCO); custo de infraestrutura de abastecimento; 
e escalabilidade da infraestrutura com a frota.

Gráfico 10 | Caracterizando o conhecimento e experiência 
dos respondentes

Fonte: Elaboração própria
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Sob a perspectiva de uma empresa concessionária de ônibus 
/ empresa de frota de caminhões, como você classificaria a 
importância relativa dos quesitos acima para julgar as opções 
tecnológicas na hora de equipar a sua frota com novas 
unidades. Use uma escala linear de 1 (mínima importância) 
até 7 (máxima importância).“

6.3.2. RESULTADOS PARA ÔNIBUS E CAMINHÕES

Os resultados foram contabilizados e dispostos em ordem 
decrescente com base nas médias obtidas para o enfoque da 
concessionária de ônibus, de modo a facilitar a observação 
das mudanças de ordem para o caso da frota de caminhões.

Os resultados são apresentados em figuras separadas para 
ônibus – gráfico 11 - e caminhões – gráfico 12, e no formato 
de tabela (Tabela 11) no apêndice desse relatório.

Todos os critérios foram avaliados como importantes pelos 
especialistas e as diferenças entre a média mais alta e a mais 
baixa foram relativamente pequenas, quando comparadas 

com a faixa da escala: 1,4 no caso dos ônibus e 1,8 no 
caso dos caminhões. Os valores das medianas foram muito 
próximos das médias, o que é um indício que a distribuição 
dos valores deve ser razoavelmente simétrica (em relação à 
média) e oferece segurança em usar a média com indicador 
do consenso. Conforme já explicado, as médias serão os 
pesos relativos de cada figura de mérito nos cálculos das 
matrizes de decisão. 

Os critérios “confiabilidade”, “disponibilidade” e “total cost of 
ownership (TCO)” foram considerados os três mais importantes 
para o segmento ônibus no resultado da avaliação. No caso 
dos caminhões, “vida útil” substituiu “disponibilidade”, 
empatando em primeiro lugar com “confiabilidade”. Os 
resultados são bem lógicos tendo em vista as características 
distintas dos segmentos. Outro ponto a comentar é que, em 
ambos os casos, a redução nas emissões de MP e NOx ficou 
em último lugar, com certo distanciamento do penúltimo. 
Esse fato será discutido mais adiante, contrastado com os 
resultados da última parte do segundo questionário.

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 11 | Resultados para as Figuras de Mérito dos Ônibus

Gráfico 12 | Resultados para as Figuras de Mérito dos Caminhões

Importância dos Critérios - ônibus

Importância dos Critérios - caminhões
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6.3.3. AVALIAÇÃO DAS OPÇÕES TECNOLÓGICA.

Os especialistas foram convidados a assumir a posição de 
proprietários de concessionárias de ônibus e de frotas de 
caminhão para que, com os critérios discutidos, avaliassem 
cada opção tecnológica, conforme descrito a seguir.

“Sua empresa concessionária de ônibus / frota de caminhões 
vai renovar parte da frota. Você construiu uma matriz 
multicritério para avaliar as opções, usando as figuras de 
mérito já discutidas. Agora é hora de dar as notas para cada 
opção, com a escala - “a mais baixa = 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 = 
a mais alta”.”

6.3.4. RESULTADOS PARA O CASO DOS ÔNIBUS

Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 5. É possível 
observar que, como os critérios não têm a mesma importância, 
torna-se necessário montar uma matriz de decisão. Para 
tanto, foram usadas as médias das avaliações das figuras de 
mérito (critérios) com os pesos das respectivas média obtidas 
por cada opção. Os resultados, com as atratividades finais de 
cada opção, são mostrados na Tabela 6 a seguir.

Os resultados da matriz mostram as quatro primeiras opções 
praticamente empatadas com avaliações entre 5,0 a 5,3, 
quanto às suas respectivas atratividades. Ou seja, não há 
uma preferência significativa entre elas. Por outro lado, a 
última colocada - Elétrico a célula combustível, com 4,0, 
está destacadamente em inferioridade perante as demais. 
Finalmente, verifica-se que mesmo se não fossem utilizadas 
a avaliação com médias ponderadas, os resultados da matriz 
de decisão não seriam alterados na prática.

6.3.5. RESULTADOS PARA O CASO DOS CAMINHÕES

Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 7, bem como 
a matriz de decisão, com as atratividades finais de cada opção, 
na Tabela 8 a seguir. Nesse caso são apenas três opções, mas 
foi possível verificar uma diferença mais significativa entre as 
duas primeiras (Híbridos e Elétrico a bateria). 

Também no caso dos caminhões a ponderação não alterou 
os resultados da matriz. Contribuiu para isso, o fato de oito 
critérios terem sido avaliados com importância bem alta e 
apenas um com – Redução nas emissões de MPs e Nox, com 
importância mais baixa.
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Tabela 5 | Resultados: Ônibus relacionando as opções tecnológicas às figuras de mérito

Opcões 
Tecnológicas

Autonomia Vida útil Confiabilidade Disponibilidade
Redução nas 

emissões de MP 
e Nox

Custo de 
aquisição

Total Cost of 
Ownership(TCO)

Custo de 
infra de 

abastecimento

Escalabilidade 
da 

infraestrutura
Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Híbridos 6,0 6,0 5,0 5,0 5,4 6,0 5,6 6,0 4,1 5,0 5,0 5,0 4,6 5,0 5,9 6,0 5,7 6,0
Trólebus 5,8 6,0 5,9 6,0 5,8 6,0 5,3 5,5 6,1 6,0 4,8 5,0 5,1 5,0 4,0 4,0 4,1 4,0
Híbrido e/ou 
elétricos

5,6 6,0 5,1 5,5 5,4 6,0 5,2 5,0 4,9 5,0 4,5 5,0 4,7 5,0 4,8 5,0 4,8 5,0

Elétrico a 
bateria

4,6 5,0 5,3 5,5 5,6 6,0 5,3 6,0 6,7 7,0 4,0 4,0 5,1 5,0 4,4 4,0 4,8 5,0

Elétrico célula 
a combustível

4,8 5,0 4,6 5,0 4,4 4,4 4,1 4,0 6,1 7,0 2,7 2,0 3,4 3,0 2,9 3,0 3,5 3,0

Opcões 
Tecnológicas Confiabilidade Disponibilidade

Total Cost of 
Ownership 

(TCO)
Vida útil Autonomia Custo de 

aquisição Custo de infra Escalabilidade 
da infra

Redução de 
MPs e MOx e Avaliação final 

ponderada
Pesos 6,5 6,4 6,3 6,2 6,0 5,9 5,9 5,6 5,1
Híbridos 5,4 5,6 4,6 5,0 6,0 5,0 5,9 5,7 4,1 5,3
Trólebus 5,8 5,3 5,1 5,9 5,8 4,8 4,0 4,1 6,1 5,2
(Trólebus) Híbrido 
e/ou elétricos

5,4 5,2 4,7 5,1 5,6 4,5 4,8 4,8 4,9 5,0

Elétrico a bateria 5,6 5,3 5,1 5,3 4,6 4,0 4,4 4,8 6,7 5,1
Elétrico célula a 
combustível

4,4 4,1 3,4 4,6 4,8 2,7 2,9 3,5 6,1 4,0

Tabela 6 | Matriz de decisão para Ônibus com os valores das médias dos resultados

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria
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Opcões 
Tecnológicas

Autonomia Vida útil Confiabilidade Disponibilidade
Redução nas 

emissões de MP 
e Nox

Custo de 
aquisição

Total Cost of 
Ownership(TCO)

Custo de 
infra de 

abastecimento

Escalabilidade 
da 

infraestrutura
Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Híbridos 6,3 7,0 5,4 6,0 5,7 6,0 5,7 6,0 4,6 5,0 5,9 6,0 5,3 6,0 6,1 6,0 6,1 6,0
Elétrico a 
bateria

4,5 5,0 5,8 6,0 6,0 6,0 5,4 6,0 6,6 7,0 4,7 5,0 5,5 5,0 4,8 5,0 5,1 5,0

Elétrico célula 
a combustível

5,3 6,0 5,0 5,0 4,8 5,0 3,9 4,0 6,1 7,0 3,2 3,0 3,6 3,5 3,3 3,0 3,7 4,0

Opcões 
Tecnológicas Confiabilidade Disponibilidade

Total Cost of 
Ownership 

(TCO)
Vida útil Autonomia Custo de 

aquisição Custo de infra Escalabilidade 
da infra

Redução de 
MPs e MOx e Avaliação final 

ponderada
Pesos 6,6 6,3 6,5 6,6 6,4 6,1 5,8 5,4 4,8
Híbridos 5,7 5,7 5,3 5,4 6,3 5,9 6,1 6,1 4,6 5,7
Elétrico a bateria 6,0 5,4 5,5 5,8 4,5 4,7 4,8 5,1 6,6 5,4
Elétrico célula a 
combustível

4,8 3,9 3,6 5,0 5,3 3,2 3,3 3,7 6,1 4,3

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Tabela 7 | Resultados: Caminhões relacionando as opções tecnológicas às figuras de mérito

Tabela 8 | Matriz de decisão para Caminhões com os valores das médias dos resultados
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6.4. CENÁRIOS DE VENDAS E PARTICIPAÇÕES (PARTE2)

Os cenários iniciais de vendas totais de ônibus e caminhões eletrificados até 2033, 
foram analisados pelos respondentes, nos dois questionários, com realimentação 
dos valores no segundo questionário sendo ajustados pela média dos resultados do 
primeiro. A tabela a seguir mostra os fatores de ajuste obtidos nos questionários.

Tabela 9 | Tabela dos ajustes das previsões de vendas

Fatores de ajuste Ônibus Caminhões
Questionário 1 1,06 1,08
Questionário 2 1,02 1,03
Composto 1,08 1,11

Fonte: Elaboração própria

6.4.1. CENÁRIOS CONSOLIDADOS

Nos Gráficos 13 e 14 são apresentados os cenários consolidados para a venda de 
ônibus e caminhões elétricos, respectivamente.

A Tabela 10 apresenta os mesmos resultados consolidados das previsões para ônibus 
e caminhões.

A evolução das vendas de VEP’s estimada para os próximos 15 anos, considerando 
a provável participação percentual de cada opção tecnológica nas opiniões dos 
especialistas, indica que haverá um crescimento na tecnologia dos elétricos à bateria, 
enquanto os híbridos, trólebus e híbridos e/ou elétricos(trólebus) sofrerão redução 
gradativa de sua participação. Para a célula a combustível a previsão é de crescimento, 
porém com menor participação quando comparada à outras tecnologias.

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 13 | Evolução das previsões de vendas de ônibus elétricos (inicial e final) Gráfico 14 | Evolução das previsões de vendas de caminhões elétricos (inicial e final)

Ano 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Onibus Prev Final 0 11 134 1437 1521 1633 1746 1931 2089 2305 2634 3058 3207 3355 3505 3654
Caminhoes Prev Final 33 78 167 334 601 784 916 1049 1185 1324 1464 1607 1753 1901 2052 2206

Tabela 10 | Tabela com os resultados consolidados para previsões de vendas finais para Caminhões e Ônibus
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6.4.2. DESDOBRAMENTO DAS PREVISÕES 

6.4.2.1. Ônibus 

A seguir estão as previsões de vendas apresentadas em 
gráficos para cada tecnologia para os próximos 15 anos. 
Essas previsões estão também disponíveis no formato de 
tabela no apêndice desse relatório (Tabela 12).

Os resultados serão discutidos em dois grupos: (1) aqueles 
que operam em qualquer via; (2) aqueles que operam 
preferencialmente em via eletrificada. Pertencem ao primeiro 
grupo – Híbridos, Elétricos a bateria e Elétricos a célula 
combustível. Pertencem ao segundo – Trólebus e Híbrido 
e/ou elétrico (Trólebus dual). A representação gráfica é 
apresentada na Gráfico 16

É possível perceber que a participação do grupo 1 tende a 
se ampliar com o tempo. Dentro desse grupo, os Elétricos 
a bateria começam fortes e continuam crescendo, 

compensando o decréscimo dos Híbridos. O crescimento 
dos Elétricos a célula combustível também contribui para o 
crescimento do grupo. 

O grupo 2 vai paulatinamente reduzindo sua participação, o 
que condiz com sua caracterização de mercado de nicho, em 
que as perspectivas de ampliação de vias eletrificadas parecem 
limitadas. Todas essas observações estão compatíveis com as 
previsões da literatura internacional consultada.

6.4.2.2. Caminhões

A seguir estão as previsões de vendas para cada tecnologia 
para os próximos 15 anos. Essas previsões estão também 
disponíveis no formato de tabela no apêndice desse relatório 
(Tabela 13).

No caso dos caminhões existe apenas o que opera em qualquer 
via (comparável ao grupo 1 das categorias de ônibus). Em 
2023, os híbridos dominam, seguidos de perto pelos elétricos 
a bateria. Na sequência, 2028 e 2033 os elétricos passam a 
ter cada vez mais participação chegando a 56,1%. Os elétricos 
a célula combustível têm uma participação relativamente 
marginal, pois embora apresentem crescimento atingem 
somente 19% em 2033.Tal distribuição é compatível com as 
estimativas internacionais.

Com base nos resultados apresentados para ônibus e 
caminhões considerando: (a) dos cenários agregados de 
vendas e (b) das participações de cada opção tecnológica em 
2023, 2028 e 2033, foi realizado um desdobramento anual 
das participações previstas, considerando evoluções lineares 
entre cada período de 5 anos. As Gráficos 18 e 19 apresentam 
essas projeções para ônibus e caminhões, respectivamente. 
Esses resultados estão também disponíveis no formato de 
tabela no apêndice desse relatório (Tabela 14 para ônibus e 
Tabela 15 para caminhões).

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 15 | Evolução da participação das opções tecnológi-
cas para ônibus

Gráfico 16 | Evolução da participação dos grupos para 
Ônibus

Gráfico 17 | Resultados para as opções tecnológicas para 
caminhões elétricos
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Fonte: Elaboração própria

Gráfico 18 | Venda anualizada de ônibus elétricos, por opção tecnológica
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Fonte: Elaboração própria

Gráfico 19 | Venda anualizada de caminhões elétricos, por opção tecnológica
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6.5. ADOÇÃO DE COMPONENTES NACIONAIS (PARTE3)

O desdobramento do sistema de propulsão do VEP’s 
permitiu identificar que a grande maioria das tecnologias 
dos seus componentes já está nacionalizada. Durante o 
processo da pesquisa Delphi foi possível confirmar esses 
fatos e qualificar as estimativas de adoção das tecnologias 
para os próximos 15 anos. 

Os resultados estão resumidos no gráfico a seguir esses 
resultados estão também disponíveis no formato de tabela 
no apêndice desse relatório (Tabela 16). Eles mostram a 
convergência (igualdade) dos valores das médias e mediana 
das estimativas de adoção para todos os componentes 
apresentados.

Para facilitar a visualização da evolução temporal, os 
pontos médios de cada classe de estimativa (ex. 30% para 
a classe 20 a 40%) foram utilizados para fazer o gráfico 
apresentado na Gráfico 20.

A análise dos dados das Tabelas 14, 15 e 16 combinada 
com algumas hipóteses adicionais (ex. dimensionamento 
de carregadores por VEP), permitiria estimar os volumes de 
vendas dos componentes nacionais em questão. Contudo, 
a margem de incerteza seria muito alta em função da 
combinação de incertezas das estimativas do exercício Delphi 
e das hipóteses adicionais que seriam feitas. Por tais razões 
as estimativas foram feitas de forma mais agregada e apenas 
para os marcos de 2023, 2028 e 2033 na apresentação do 
roadmap na seção 8.8.

6.6. POLÍTICAS E MEDIDAS DE INCENTIVO (PARTE 4)

A pesquisa contemplou também as questões relacionadas 
a ações públicas em termos de políticas de incentivo para 
a efetiva aplicação do VEP’s no País. Tais sugestões foram 
colhidas na literatura disponível e eventualmente adaptadas 
ao contexto brasileiro. No segundo questionário, elas foram 
assim formuladas:

“Considere as iniciativas a seguir avaliando sua importância 
de acordo com a escala linear de 1 a 7

onde: “a mais baixa = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = a mais alta”

 • Programas de educação do público quanto aos 
benefícios dos veículos elétricos.

 • Integração das políticas de veículos elétricos e 
infraestrutura de recarga com as políticas relativas a 
smart grid. 

 • Incentivos e criação de cursos para a formação de 
técnicos de reparo e manutenção dos eletrificados.

 • Programa de eletrificação das frotas governamentais 
como um exemplo de proatividade

 • Parceria entre universidades, instituições de C&T e 
indústrias, que já têm parte de sua frota eletrificada, 
para documentar suas experiências e seus respectivos 
business cases. 

 • Criação de zonas de poluição zero - ZP0s para veículos 
pesados em algumas zonas urbanas.

 • Marco regulatório garantindo a interoperabilidade de 
equipamentos e redes de recarga 

 • Sistema de taxação diferenciada, privilegiando os 
veículos de baixa emissão de NOx e particulados

 • Incentivos de financiamento que amenizem a 
diferença dos custos entre os veículos convencionais 
e os eletrificados.

 • Atualização de leis municipais, sobre os temas de 
qualidade do ar e emissões nos centros urbanos e 
metropolitanos, com metas especificadas. (Ex. lei Nº 
16.802/2018 do município de São Paulo)”

Os resultados são apresentados não gráfico a seguir.

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 20 | Evolução da nacionalização dos componentes 
na cadeia de produção dos veículos
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Há uma aparente falta de coerência pontual entre sugestão 
avaliada como mais importante aqui e os resultados 
relacionados às figuras de mérito. Lá, o critério menos 
importante na opinião das concessionárias de ônibus e 
frotistas de caminhões foi a redução nas emissões de MP e 
NOx, entretanto aqui, a sugestão julgada mais importante 
implica em leis que regulam essa redução de emissões. 
Ou seja, a motivação dos respondentes parece ter sido de 
natureza pragmática e não ideológica. Na primeira parte, 
os critérios relativos a desempenho operacional e custos 
foram os mais bem avaliados, deixando o único critério 
que se preocupava com qualidade do ar como o último 
isolado. Aqui, no entanto, ele assume o primeiro lugar. 
Provavelmente não pela preocupação com o meio ambiente, 
mas pelo fato que, como visto no município de São Paulo, 
são essas leis que realmente forçam a encomenda de VEPs. 
Essa visão pragmática é reforçada pelo fato que as duas 
sugestões logo abaixo na avaliação referem-se a incentivos 
de redução de custos e, nesse caso, em sintonia com as 
escolhas dos critérios.

6.7. COMENTÁRIOS FINAIS SOBRE OS RESULTADOS DA 
PESQUISA DELPHI

De uma forma geral os resultados obtidos foram muito 
plausíveis do ponto de vista lógico e da comparação, não 
formalizada aqui, com dados da literatura internacional. 

Uma questão interessante é que os resultados das matrizes 
de decisão, em princípio, representariam hoje a atratividade 

das opções tecnológicas. Como tal deveria haver certa 
compatibilidade entre elas e as participações relativas 
previstas para o ano de 2023. Esse fato foi observado para 
o caso dos caminhões, mas se mostrou um pouco distorcido 
para o caso dos ônibus. É possível que a inclusão do grupo 
2 tenha causado essa mudança. Adicionalmente, é possível 
também que os respondentes tenham embutido uma 
previsão de mudança nas atratividades para o período de 4 
a 5 anos entre hoje e 2023. 

Finalmente, embora fosse desejado um número maior de 
respondentes, os números obtidos já são suficientes para dar 
significância aos resultados nesse tipo de questionário em 
que cada questão é assumida como independente das outras.

6.8. ROADMAP TECNOLÓGICO PARA VEP’S

As Figuras 6 e 7 a seguir apresentam o cenário atual do 
Roadmap Tecnológico com foco na evolução das frotas atuais, 
considerando as vendas dos VEP’s ao longo dos próximos 15 
anos de veículos elétricos pesados (ônibus e caminhões) no 
contexto das aplicações para sistema de propulsão indicados 
para os milestones de 2018; 2023; 2028 e 2033. 

Nesse mapa, foram combinadas as projeções das vendas das 
várias opções tecnológicas com as expectativas de adoção 
dos componentes nacionais, expressas em percentagens nos 
resultados da pesquisa Delphi. Para traduzir em números de 
vendas de componentes, foram consideradas uma série de 
hipóteses adicionais, que são apresentadas a seguir:

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 21 | Classificação de importância das ações governamentais de políticas e medidas de incentivo avaliadas
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 • Para os ônibus em questão, o perfil de uso é 200 km/
dia, com um gasto médio variando de 1,1 a 1, 6 kWh/
km de acordo com os fabricantes consultados para 
a tecnologia disponível hoje no Brasil. Temos que 
considerar alguma melhora ao fazer projeções com 
alcance de 15 anos. O consumo médio utilizado foi 
o valor médio para as condições de verão [Bigelow 
2017], ou seja 1,31 kWh/km. 

 • Supondo uma margem de 20%, a capacidade típica 
de baterias para ônibus seria de 290 a 310 kWh. Foi 
utilizado o valor de 320 kWh nas estimativas, que é 
também suportado pelos dados de Gallo (2016) e com 
mais detalhes em Gao et al (2017).

 • Para caminhões urbanos de entregas, os chamados 
VUCs, um dos fabricantes consultados indicou uma 
rota média de 35 km e consumo em torno de 1kWh/
km. Dados do FedEx nos EUA para entregas urbanas 
indicam percurso médio de 88 km. Foi considerado 
neste estudo os valores de 50km para rota média e 
1,1 kWh/km de consumo médio. Supondo a mesma 
margem de 20% teremos baterias de 70kWh. Este 
valor está dentro dos exemplos das tabelas de Gallo 
(2016) e Gao et al (2017).

 • Para os híbridos foi utilizado 1/4 da capacidade da 
bateria estimada para seus correspondentes elétricos. 
Portanto ônibus híbrido com 80kWh e caminhões 
híbridos (VUC) com 18kWh. Para trólebus 1/8 da 
capacidade, ou seja, 40kWh.

 • Foram considerados carregadores lentos que provem 
potência na faixa de 40 a 70kW e rápidos aqueles na 
faixa de 70 a 120kW. Nos cálculos foram utilizados os 
números médios de cada faixa.

 • No caso de propulsão a célula combustível, os 
requisitos de bateria são muito menores, apenas 
para complementar o desempenho nas situações 
mais demandantes de operação. Com base nas 
especificações encontradas, no caso de ônibus foram 
estimadas baterias de 30kWh. Para caminhões, 
embora o percurso diário médio dos VUCs seja 
bem menor, a redução não é proporcional, já que a 
bateria é dimensionada mais para complementação 
de desempenho do que em função da distância do 
percurso. Portanto foi estimado um valor de 15kWh.

 • Para os ônibus foi considerada a necessidade de um 
carregador por ônibus a bateria e um para cada dois 
ônibus híbridos. Para os caminhões um para dois no caso 
dos a bateria e um para quatro no caso dos híbridos.

 • A partir das hipóteses discutidas acima é possível 
fazer um desdobramento das previsões, que são 
apresentados na sequência. O detalhamento das 
estimativas de consumo é apresentado nas Tabelas 17 
e 18 do apêndice.

Foi calculado como seria uma visão da evolução temporal da 
adoção de componentes nacionais para o caso de baterias e BMS:

No gráfico a seguir são apresentados os consumos acumulados 
nos marcos temporais.

Serão demonstrados a seguir os subsídios para a análise 
do roadmap para ônibus. Essa intepretação também será 
utilizada para caminhões, pois ambos foram construídos 
na mesma base com variações apenas nas tecnologias 
para os sistemas de propulsão, componentes e seus 
respectivos volumes.

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 22 | Evolução das vendas de baterias e BMS e da 
respectiva adoção de componentes nacionais
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Gráfico 23 | MWh acumulados na frota de eletrificados nos 
marcos temporais
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A primeira camada representa o direcionador estratégico para as vendas dos VEP’s 
ao longo dos próximos 15 anos no contexto das aplicações para sistema de propulsão 
indicados para os anos de 2018; 2023; 2028 e 2033 (veja os Roadmap para o ônibus 
e para os caminhões no item 7.8 desse relatório e as Figuras 2 e 3 a seguir).

A segunda camada do roadmap trata da demanda energética em MWh para cada tipo de 
sistema de propulsão, considerando os volumes de VEP’s estimados para cada intervalo 
de tempo para os próximos 15 anos conforme considerações apresentadas no item 7.8

A terceira camada retrata a oportunidade de nacionalização de componentes no 
Brasil para suprir a demanda energética dos VEP’s em porcentagem do nacional 
sobre o importado, ou seja ela indica, o na opinião dos participantes da pesquisa 
Depjhi, o quanto os envolvidos no tema estariam dispostos em de adotar a solução 
nacional (veja o item 7.5). Esse é um indicador para fomentar as políticas e medidas 
de incentivo no Brasil (veja item 7.6).

A legenda que acompanha o roadmap trata das rotas tecnologias afins que estão 
demandando as alternativas de rotas a serem seguidas considerando as diferenças 
das demandadas tecnológicas de cada uma. A diferença existente entre as rotas de 
tecnologias quando são comparados os ônibus aos caminhões está no sistema de 
propulsão, que para os ônibus elétricos existe a versão troleibus que não existe como 
opção para o caminhoes.

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Figura 2 | Descrição dos compomentes e interpretação dos resultados obtidos 
para a primeira camada do - Roadmap tecnológico VEP’s 2018 – 2033 – Ônibus

Figura 3 | Descrição dos compomentes e interpretação dos resultados obtidos 
para a segunda camada do - Roadmap tecnológico VEP’s 2018 – 2033 – Ônibus

Figura 4 | Descrição dos compomentes e interpretação dos resultados obtidos 
para a terceira  camada do - Roadmap tecnológico VEP’s 2018 – 2033 – Ônibus
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Figura 5 | Descrição das rotas tecnológicas VEP’s 2018 – 
2033 – Ônibus

Figura 6 | Roadmap tecnológico VEP’s 2018 – 2033 – Ônibus

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria
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Figura 7 | Roadmap tecnológico VEP’s 2018 – 2033 – Caminhões

Fonte: Elaboração própria
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7. Conclusões e recomendações

A pesquisa Delphi que foi implementada em duas rodadas 
foi apoiada em 4 pilares: (a) discussão das figuras de mérito 
usadas pelos tomadores de decisão na hora de renovar sua 
rota, e aplicação desses critérios para avaliar as opções 
tecnológicas (eletrificadas) consideradas; (b) consolidação 
dos cenários de vendas e ônibus e caminhões eletrificados; (c) 
adoção de componentes nacionais; (d) discussão de políticas 
e medidas de incentivo.

Embora os resultados já tenham sido discutidos após suas 
apresentações, algumas reflexões precisam ser destacadas 
para o conjunto dos dados como um todo.

7.1. FIGURAS DE MÉRITO E CLASSIFICAÇÃO DAS OPÇÕES

Todos os critérios foram considerados bastante importantes 
e as diferenças entre a média mais alta e a mais baixa foram 
pequenas, quando comparadas com a faixa da escala. Os 
valores das medianas foram sempre muito próximos da 
média, indicando que a distribuição dos valores deve ser 
razoavelmente simétrica dando segurança em usar a média 
com indicador do consenso. Conforme já explicado, as 
médias foram os pesos relativos de cada figura de mérito nos 
cálculos das matrizes de decisão.

Apesar de ter sido adotada uma escala de 7 pontos para 
permitir maior discriminação, todos os critérios foram bastante 
bem avaliados. Para ônibus a menor média foi 5,1 e a maior 
6,5 e para caminhões 4,8 e 6,6. A tendência das respostas 
mostrou grande pragmatismo sendo que o critério menos 
importante nos dois casos foi “Redução nas emissões de MPs 
e Nox“ e as três mais bem avaliadas foram: “Confiabilidade, 
Disponibilidade e Total Cost of Onwership – TCO“. Ver gráficos 
11 e 12 ou tabela 11 no apêndice desse relatório.

A combinação dos pesos dos critérios com a avaliação de cada 
opção por critério em uma espécie de matriz de decisão, via 
Delphi, forneceu um resultado que pode ser entendido com 
uma lista de preferência no momento. 

No tocante aos ônibus, os híbridos foram os mais bem 
pontuados, apenas um décimo acima dos trólebus e elétricos 

a bateria também um décimo abaixo. No tocante a caminhões, 
a discriminação foi melhor, com híbridos em primeiro, três 
décimos acima dos elétricos a bateria. Em ambos os casos, 
os elétricos a célula combustível ficaram em último com um 
afastamento razoável das outras opções. Ver tabelas 6 e 8.

7.2. AS OPÇÕES TECNOLÓGICAS E SUAS PROVÁVEIS 
EVOLUÇÕES

As previsões agregadas de vendas anuais para ônibus e 
caminhões eletrificados apresentadas no Delphi foram 
ajustadas duas vezes, resultando nas curvas apresentadas nos 
gráficos 13 e 14. Com base nesses dados e nas estimativas 
obtidas no Delphi de como as participações das várias opções 
iriam ocorrer, foi feito um desdobramento da previsão de 
vendas por opção, como pode ser visto nas Tabelas 14 e 15 
e gráficos 18 e 19. 

O gráfico 18 - Gráfico sobre os resultados para as Opções 
Tecnológicas para Ônibus Anual - é revelador de tendências e 
mostra um domínio dos elétricos a bateria desde o início. Os 
híbridos mantêm uma posição razoável e perto da estabilidade 
de 2022 até 2029 quando vão perdendo participação para os 
elétricos a bateria e os a célula combustível que começam a 
ganhar tração a partir de 2028. O grupo trólebus e trólebus 
dual (híbrido e direto) dialoga entre si mantendo uma posição 
agregada em torno de 32 a 31% das vendas até 2028, quando 
começa a não acompanhar o crescimento da opção a bateria 
e a partir de 2030 cede terreno também para os de célula a 
combustível.

Há bastante incerteza sobre a evolução da opção a célula 
combustível pelo fato de não haver nenhum fabricante no 
país com oferta dessa tecnologia. Antes que isso aconteça 
é provável que não tenhamos nenhuma participação dessa 
opção no mercado. Esse cenário é entendido como o mais 
provável para os próximos cinco anos.

No contexto dos caminhões, as previsões são mais 
conservadoras no total, veja o gráfico 19 - Gráfico sobre os 
resultados para as Opções Tecnológicas para Caminhões 
Anual. Aqui os caminhões híbridos e elétricos as baterias 
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dominam até 2025, quando os híbridos desaceleram ao 
mesmo tempo em que os caminhões a célula combustível 
começam suavemente a ganhar tração. De qualquer modo, a 
opção a bateria segue dominante até 2033, quando responde 
por mais de 56% das vendas anuais.

Em função da falta de fabricante nacional com oferta da 
tecnologia de caminhões a célula combustível, acreditamos 
que a dominância da opção a bateria seja ainda mais longa.

7.3. ADOÇÃO TECNOLÓGICA PARA COMPONENTES 
NACIONAIS

Os resultados mostrados na seção 7.5 precisam de poucas 
reflexões adicionais. Ao observar o gráfico 20, nota-se 
que as estimativas de adoção de carregadores lentos e 
rápidos de produção nacional saem de 50% para 70% e 
para empacotamento de bateria de BMS a mudança é de 
30 para 70%. Se uma curva sigmoide fosse ajustada para 
esses mesmos três componentes (carregadores rápidos, 
carregadores lentos e empacotamento de baterias de BMS) 
isto significaria que a partir de 2033, a adoção deles para 
o mercado interno seria praticamente total. Por outro lado, 
a estimativa de adoção de células de bateria produzidas 
no Brasil ficou estagnada em 30%, o que indica uma certa 
descrença de que haja volume suficiente no Brasil para 
que se embarque competitivamente na adoção nacional 
desses componentes. No entanto, como um dos fabricantes 
de VEPs no Brasil, de origem chinesa, é talvez o maior 
fabricante mundial de células para bateria, é possível que 
dentro de condições favoráveis eles venham a instalar uma 
fábrica no Brasil. Nesse caso, o cenário de 30% e mais ainda 
mais pode ser viabilizado.

7.4. POLÍTICAS E MEDIDAS DE INCENTIVO

Das 10 sugestões colhidas na literatura disponível e 
apresentadas na pesquisa Delphi, as três mais bem 
avaliadas foram:

 • Atualização de leis municipais sobre os temas de 
qualidade do ar e emissões nos centros urbanos e 
metropolitanos, com metas especificadas. (Ex. lei Nº 
16.802/2018 do município de São Paulo) 

 • Incentivos de financiamento que amenizem a 
diferença dos custos entre os veículos convencionais 
e os eletrificados.

 • Sistema de taxação diferenciada, privilegiando os 
veículos de baixa emissão de NOx e MPs (materiais 
particulados)

Embora possa parecer paradoxal que nos critérios de 
avaliação a questão das emissões tenha ficado em último 
lugar, aqui, ela aparece em duas das 3 medidas mais bem 
avaliadas. Lá, como aqui, a explicação é o pragmatismo 
dos respondentes, que na hora de decidir o que comprar, 
enfatizam critérios de desempenho e custo, mas na hora de 
apoiar políticas pró eletrificação, reconhecem que as medidas 
de proteção à qualidade do ar têm muito mais apelo.

7.5. A RAZOABILIDADE DOS RESULTADOS

Resultados que envolvem previsões passam por dois 
momentos distintos de julgamento. O primeiro dá-se logo 
que são divulgados, quando os vários interessados e players 
dos assuntos tratados discutem a plausibilidade do que foi 
relatado, cada um com suas visões específicas. Tal discussão 
é bastante enriquecedora e, no caso, tentou-se fazer uma 
pequena antecipação dela apresentando e discutindo com 
alguns representantes do setor.

O segundo momento se dará com uma análise a posteriori, 
comparando as previsões com a realidade na medida em ela for 
se materializando e tendo como pano de fundo a observação 
se as premissas adotadas na pesquisa continuaram válidas 
nos anos à frente.

De volta ao presente, os principais indícios que suportam a 
razoabilidade de nossas estimativas são detalhados a seguir.

 • Para os ônibus, as estimativas foram consideradas 
plausíveis por pessoas ligadas à fabricação, exceto 
para os anos de 2020 e 2021, que devem ser um pouco 
menores. O fato da demanda nos primeiros anos 
estar muito associada aos novos contratos da frota 
municipal em São Paulo e como esses eventos vem 
sofrendo sucessivos atrasos em relação ao esperado, 
o crescimento inicial deve ser ligeiramente mais lento.

 • Para caminhões de frota, de percurso urbano ou 
metropolitano, a julgar pelo número de consultas que 
os fabricantes de elétrico estão recebendo, é possível 
que parte das estimativas sejam realizadas através 
de substituição da tração diesel por elétrica em 
caminhões já em uso. Para empresas interessadas em 
aumentar sua reputação ambiental, essa substituição 
gera muitos créditos de carbono, além de prover 
uma rota economicamente mais acessível para a 
transição rumo à eletrificação da frota. O sentimento 
é de que as estimativas estão razoáveis, mas podem 
ser superadas dependendo da taxa de conversão das 
consultas em 2019. Essa opção faz muito sentido em 
países como o Brasil que tem uma matriz de geração 
elétrica de baixa emissão. Revisitando o gráfico 17, 
é possível perceber que os híbridos podem ceder 
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terreno um pouco mais rápido do que a previsão, já 
que beneficiam a reputação ambiental das empresas 
com uma redução pouco superior a 20% no consumo 
de diesel.

 • A opção da conversão já surgiu na prática em 2014 
com a Wrightspeed, uma empresa criada por um 
cofundador da Tesla. O kit de retrofitting inclui 
uma microturbina que funciona como um extensor 
de autonomia, recarregando a bateria em caso de 
necessidade. A empresa já realizou conversão para 
frotas de caminhões de reciclagem de lixo e para a vans 
de entrega da FedEx [O’Dell, J. 2016]. A estimativa da 
empresa é que o tamanho do mercado de conversão de 
caminhões seja de 2 bilhões de dólares [O’Dell, J. 2016].

 • Para os ônibus essa substituição também tem sido 
considerada, um caso emblemático é o da maior 
companhia de ônibus da Nova Zelândia que já pôs em 
marcha essa conversão [Slezak 2016]. Nesse caso, o 
kit desenvolvido inclui dois motores elétricos e uma 
microturbina como extensor de autonomia.

7.6. RECOMENDAÇÕES

Os resultados e conclusões desse estudo devem ser divulgados 
aos fabricantes e demais interessados pois contêm subsídios 
muito interessantes para fins de planejamento de médio e 
longo prazo.

Também o setor público pode usar tais resultados como base 
para formulação de suas políticas de incentivo e eventuais 
discussões setoriais.

Sugere-se que os resultados e achados desse relatório sejam 
discutidos com os players do segmento de veículos elétricos 
pesados. Os autores do trabalho comprometeram-se a dar 
uma realimentação às pessoas que foram consultadas no 
início e ao fazerem isso já estarão dando um pequeno passo 
nessa direção.

Sugere-se ainda que esse estudo seja repetido a cada 2 ou 
3 anos para acompanhar as mudanças de tendências, já 
incluindo algumas sugestões filtradas da iniciativa acima 
sugerida.

Com base no escrutínio da literatura, notícias internacionais 
e discussão com especialistas, dois temas razoavelmente 
novos chamaram-nos a atenção. São temas que mereceriam 
inclusão na pauta dos órgãos governamentais e das 
associações ligadas à mobilidade elétrica. São eles:

a. Retrofitting de frotas (diesel para elétrico) e design 
de kits de conversão com fabricantes de chassis que 
parecem ser avenidas promissoras para amenizar 
o custo de eletrificação de frotas, além dos ganhos 
de crédito de carbono e imagem já comentados 
anteriormente.

b. Extensores de autonomia, com base em microturbinas 
e possivelmente células fotovoltaicas, estas mais 
aplicáveis para ônibus e caminhões de carroceria 
fechada, que tem surgido como alternativa muito 
interessante, principalmente para locais onde a 
infraestrutura de recarga é incipiente.
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9. Apêndice - Tabelas

Tabela 11 | Resultados para as Figuras de Mérito aplicadas aos Ônibus e Caminhões

QUESITOS Concessionária de ônibus Frota de caminhões
Figuras de mérito Média Mediana Média Mediana
Confiabilidade 6,5 7,0 6,6 7,0
Disponibilidade 6,4 7,0 6,3 6,5
Total Cost of ownership 
(TCO) 6,3 7,0 6,5 7,0

Vida Útil 6,2 7,0 6,6 7,0
Autonomia 6,0 6,5 6,4 7,0
Custo de aquisição 5,9 7,0 6,1 7,0
Custo de infra de 
abastecimento 5,9 6,0 5,8 6,0

Escalabilidade da 
infraestrutura 5,6 6,0 5,4 6,0

Redução nas emissões de 
MP e Nox 5,1 5,5 4,8 5,0

Fonte: Elaboração própria

Tabela 12 | Tabela sobre os resultados para as Opções Tecnológicas para Ônibus

Opções 
Tecnológicas 

2023 2028 2033
Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Elétrico a bateria 33,5% 30,0% 40,3% 40,0% 49,0% 40,0%
Híbridos 27,0% 21,8% 18,2% 19,1% 11,5% 10,0%
Híbridos e/ou 
elétricos 19,4% 20,0% 20,1% 20,0% 14,1% 10,0%

Trólebus 13,9% 10,0% 11,9% 10,0% 9,6% 10,0%
Elétrico a célula 
combustível 6,2% 0,0% 9,6% 10,0% 15,8% 20,0%

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 13 | Tabela sobre os resultados para as Opções Tecnológicas para Caminhões

Opções 
Tecnológicas 

2023 2028 2033
Média Mediana Média Mediana Média Mediana

Híbridos 47,2% 50,0% 38,5% 40,0% 25,1% 22,5%
Elétrico a bateria 43,1% 40,0% 47,1% 50,0% 56,1% 58,6%
Elétrico a célula 
combustível 9,7% 0,0% 14,3% 10,0% 18,8% 20,0%

Fonte: Elaboração própria

Tabela 14 | Tabela sobre os resultados para as Opções Tecnológicas para Ônibus Anual

Ano Vendas ônibus 
eletrificados

Életrico a 
bateria Híbridos

(Trólebus) 
Híbrido e/ou 

elétrico
Trólebus

Elétrico 
a célula 

combustível
2018 0 0 0 0 0 0

2019 11 4 3 2 2 1

2020 134 45 36 26 19 8

2021 1437 482 387 279 200 89

2022 1521 510 410 295 212 94

2023 1633 547 440 317 227 101

2024 1746 609 440 341 236 120

2025 1931 700 453 380 253 146

2026 2089 785 453 414 265 172

2027 2305 898 459 460 283 205

2028 2634 1062 478 529 313 252

2029 3058 1286 514 578 349 330

2030 3207 1405 497 568 351 387

2031 3355 1528 475 554 352 446

2032 3505 1657 449 537 351 510

2033 3654 1791 419 517 349 577

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 15 | Tabela sobre os resultados para as Opções Tecnológicas para Caminhões Anual

2018 33 16 14 3
2019 78 37 34 8

2020 167 79 72 16

2021 334 157 144 32

2022 601 283 259 58

2023 784 370 338 76

2024 916 416 402 97

2025 1049 459 469 121

2026 1185 497 539 148

2027 1324 533 613 177

2028 1464 564 690 210

2029 1607 576 787 245

2030 1753 582 889 282

2031 1901 580 998 323

2032 2052 571 1114 367

2033 2206 554 1237 415

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 16 | Tabela sobre os resultados para a adoção dos componentes nacionais

ADOÇÃO DE 
COMPONENTES 
NACIONAIS

2023 2028 2033

Média % Mediana % Média % Mediana % Média % Mediana %

Empacotamento de 
baterias de BMS  20 a 40  20 a 40  40 a 60  60 a 80  60 a 80  60 a 80 

Células de baterias  20 a 40  20 a 40  20 a 40  20 a 40  40 a 60  40 a 60 
Célula combustível 
de hidrogênio  0 a 20  0 a 20  20 a 40  20 a 40  20 a 40  20 a 40 

Tanque de hidrogênio  20 a 40  0 a 20  20 a 40  20 a 40  40 a 60  20 a 40 
Carregadores lentos  40 a 60  40 a 60  40 a 60  40 a 60  60 a 80  60 a 80 
Carregadores rápidos  40 a 60  40 a 60  60 a 80  40 a 60  60 a 80  60 a 80 
Reformados 
por eletrólise 
para geração de 
hidrogênio

 20 a 40  0 a 20  20 a 40  20 a 40  20 a 40  20 a 40 

Armazenagem de 
hidrogênio  20 a 40  0 a 20  20 a 40  20 a 40  40 a 60  20 a 40 

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 17 | Tabela sobre a determinação da demanda em kwh no ano para Caminhões

Ano 
Vendas 

caminhões 
eletrificados

Híbridos 
Capacidade 
em kWh no 

ano

Elétrico a 
bateria

Capacidade 
em kWh no 

ano

Elétrico 
a célula 

combustível

Capacidade 
em kWh no 

ano

Total 
acumulado

Capacidade 
em kWh no 

ano

Capacidade 
acumulada 

kWh

Pacotes e 
BMS Brasil

Caminhões 
Baterias e 
BMS Brasil 
- kWh por 

ano
2018 33 16 283 14 1007 3 49 33 1339 0 0% 0
2019 78 37 661 34 2350 8 113 111 3125 0 6% 187
2020 167 79 1417 72 5036 16 243 278 6696 0 12% 804
2021 334 157 2834 144 10072 32 486 612 13392 0 18% 2411
2022 601 283 5100 259 18130 58 875 1213 24105 0 24% 5785
2023 784 370 6659 338 23669 76 1143 1997 31471 80128 30% 9441
2024 916 416 7489 402 28147 97 1461 2912 37097 0 30% 11129
2025 1049 459 8255 469 32843 121 1818 3961 42916 0 30% 12875
2026 1185 497 8954 539 37761 148 2217 5146 48933 0 30% 14680
2027 1324 533 9594 613 42940 177 2661 6470 55194 0 30% 16558
2028 1464 564 10154 690 48313 210 3144 7934 61612 325879 30% 18483
2029 1607 576 10374 787 55058 245 3669 9541 69101 0 38% 26258
2030 1753 582 10468 889 62242 282 4236 11294 76947 0 46% 35395
2031 1901 580 10434 998 69872 323 4849 13196 85155 0 54% 45984
2032 2052 571 10274 1114 77998 367 5511 15248 93783 0 62% 58145
2033 2206 554 9978 1237 86590 415 6219 17454 102787 753651 70% 71951

Demanda de KWh por tecnologia 

Bateria.    70 
Célula a combustível: 15  
Hibrido   18

Fonte: Montadora participante das entrevistas 

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 18 | Tabela sobre a determinação da demanda em kwh no ano para Ônibus

Ano Vendas ônibus 
eletrificados

Elétrico a 
bateria 

Capacidade 
em kWh no 

ano
Híbridos 

Capacidade 
em kWh no 

ano 

(Trólebus) 
Híbrido e/ou 

elétrico 

Capacidade 
em kWh no 

ano
Trólebus 

Capacidade 
em kWh no 

ano

Elétrico 
a célula 

combustível 

Capacidade 
em kWh no 

ano

Capacidade 
em kWh no 

ano

Capacidade 
acumulada 

kWh

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 11 4 1161 3 233 2 84 2 60 1 20 1498 0
2020 134 45 14394 36 2894 26 1043 19 747 8 249 18580 0
2021 1437 482 154158 387 30997 279 11165 200 8002 89 2669 198990 0
2022 1521 510 163097 410 32794 295 11813 212 8466 94 2824 210527 0
2023 1633 547 175169 440 35222 317 12687 227 9093 101 3033 226111 655707
2024 1746 609 194847 440 35190 341 13655 236 9435 120 3594 247286 0
2025 1931 700 223915 453 36200 380 15206 253 10121 146 4366 279687 0
2026 2089 785 251340 453 36220 414 16562 265 10608 172 5145 309267 0
2027 2305 898 287428 459 36726 460 18401 283 11332 205 6144 348699 0
2028 2634 1062 339927 478 38257 529 21168 313 12520 252 7553 406905 2247550
2029 3058 1286 411555 514 41138 578 23115 349 13963 330 9911 485719 0
2030 3207 1405 449513 497 39723 568 22719 351 14050 387 11596 523551 0
2031 3355 1528 488977 475 37978 554 22174 352 14076 446 13388 562516 0
2032 3505 1657 530255 449 35926 537 21495 351 14052 510 15296 602972 0
2033 3654 1791 573196 419 33556 517 20674 349 13973 577 17315 644741 5067050

Demanda de KWh por tecnologia 

Bateria:     320 
Célula a combustível:   30 
Hibrido:    80 
Híbrido e/ou elétrico (Trólebus): 40  
Trólebus:    40

Fonte: Montadora participante das entrevistas 

Fonte: Elaboração própria
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10. Anexo A: 
 Descrição da metodologia

Em termos de etapas sucessivas, nosso A-Plan é assim 
descrito (Veja Figura 4).

Etapa 1 - Estudo teórico para formulação do problema.

[Boulanger et al 2011] colocaram de forma objetiva o 
panorama e as questões fundamentais da eletrificação dos 
veículos. Os desafios listados na época, que ainda perduram, 
são: percepção de custo, autonomia, acesso à recarga e 
potenciais impactos à rede. Outros como a percepção da 
disponibilidade de opções e da praticidade dos VEs já foram 
grandemente superados. O fato de o custo inicial ser mais alto 
e de manutenção ser mais baixo equilibra competitivamente 
o custo total de propriedade e torna mais difícil a avaliação 
pela pessoa física, mas não pelas empresas e frotistas que 
entendem e percebem muito bem a utilidade do conceito. 

Os autores citados também chamam a atenção que para 
frotistas e concessionários são apresentadas algumas 
características que favorecem os eletrificados:

 • Rotas previsíveis e normalmente mais curtas e taxa de 
utilização bem mais alta, realçando o valor do TCO 
como critério.

 • Garagens centralizadas, em grandes áreas, que 
favorecem acesso à recarga e eventual criação parque 
de células fotovoltaicas.

 • Custo de operação também é menor, já que o preço 
da energia para empresas é inferior ao do consumidor 
residencial. 

 • Mais acesso a instrumentos de financiamento com 
boas taxas para aliviar o fluxo de caixa na aquisição.

 • VEPs ajudam a alcançar metas ambientais das 
empresas. 

Todos os itens discutidos acima foram considerados 
na discussão com especialistas para a construção do 
questionário. Além disso, eles deixam evidente a sinergia de 

VEs e das tecnologias de rede inteligente, não só do ponto 
de vista de implementação com também das políticas de 
incentivo.

Etapa 2 – Estudo teórico e interação com alguns especialistas 
para a identificação e análise de todos os parâmetros que 
podem ser importantes para a solução do problema em 
questão. No caso, isso significa a identificação dos sistemas 
do VEP e de suas características e atributos relevantes, no 
tocante a viabilizar o atendimento aos objetivos de 1 a 3 
especificados na seção 1 - Introdução considera além disso, a 
elaboração de um esboço da matriz morfológica

A análise morfológica (AM) tem origem no planejamento 
estratégico e mais recentemente tem sido usada no contexto 
de TRMs em combinação com outras técnicas [Yoon, B, Phaal, 
R. and Probert D. 2008; Silveira Jr et al 2018]. O propósito 
da análise morfológica é organizar a informação por meio do 
desdobramento e identificação dos componentes relevantes, 
de forma a ajudar a solução do problema. 

No nosso caso ela foi usada para organizar e identificar 
as questões das opções tecnológicas para os VEPs e de 
sua nacionalização para o mercado brasileiro. Para tanto, 
entrevistamos pessoas envolvidas diretamente com a 
fabricação de VEPs no Brasil – as montadoras de maior 
relevância e após entendidas as opções tecnológicas, usamos 
análise morfológica para uma decomposição do sistema de 
propulsão de cada opção. Nesse sentido, um dos fabricantes 
já havia feito trabalho semelhante e gentilmente nos forneceu. 
Com mínimas adaptações fizemos a quebra analítica que é 
apresentada nas figuras 3 a 7.  

Etapa 3 – Encontro com a coordenação e alguns especialistas 
convidados para discutir e aperfeiçoar a(s) matriz(es) 
morfológica(s) para a adoção de componentes nacionais. 
Além disso, fazer a identificação de rotas mais plausíveis e 
das questões a serem elucidadas nas entrevistas e pesquisa 
com especialistas. 

Em função dos prazos apertados e das agendas dos 
especialistas, essa etapa foi desmembrada, de forma que 
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alguns deles colaboraram na fase exploratória discutida 
na etapa anterior e outros na fase confirmatória. Quando 
expostos ao que havíamos preparado, eles manifestavam 
suas opiniões para os ajustes. O encontro com a coordenação 
se deu a meio caminho nesse processo.

A apresentação que usamos para motivar a discussão cobria 
os seguintes itens: 

(a) horizontes de tempo e metas para o estudo; (b) discussão 
do contexto atual; (c)impulsionadores; (d) decomposição 
analítica (morfológica) de um VEP; (e) questões que 
abordaríamos no estudo.

Na formulação das questões, bem como no levantamento dos 
critérios a serem usados nas matrizes de decisão, usamos um 
grande número de fontes, mas no contexto geral algumas das 
mais importantes foram: [Biresselioglu, Kaplan, and Yilmaz 
2018; Boulanger et al 2011; Holmqvist 2010; Stainken and 
Lunetta 2018].

No entendimento dos fatores de desempenho e avaliação 
de vários sistemas de propulsão, [Mahmoud et al 2016] nos 
ajudou bastante. 

[Miles and Potter 2014] foram bastante esclarecedores na 
discussão de um projeto de demonstração, considerando 
todas as implicações e arranjos instrucionais necessários 
para viabilizar tal projeto. Nesse trabalho, uma pequena 
frota de ônibus, em Milton Keynes UK, foi convertida para 
rodar inteiramente com ônibus elétricos e todos os desafios 
da viabilidade prática e suas implicações foram estudados. As 
instalações preliminares foram feitas em 2013 e préoperação 
rodou de novembro do mesmo ano até janeiro de 2014 
quando a operação normal começou. As informações 
técnicos-financeiras da operação serão coletadas até 2019 
quando conclusões consistentes poderão ser efetivadas. 

Interessante também para nosso uso, foi o trabalho de [Kühne 
Reinhart 2010] discutindo ônibus elétricos para transporte 
urbano sob o ponto de vista de eficiência energética.

Etapa 4 – Formulação das matrizes de decisão para 
caracterizar questões adicionais da pesquisa Delphi, com 
o intuito de desdobrar os cenários de adoção das diversas 
opções tecnológicas. Isso foi feito considerando as condições 
esperadas nos cenários padronizados de nacionalização 
versus marcos temporais.  

Etapa 5 – Pesquisa Delphi – Aplicação da pesquisa, tabulação 
dos resultados e conexão dos resultados com os elementos 
das rotas “possíveis” identificadas na análise morfológica.

Etapa 6 – Preparação das matrizes de decisão valoradas (com 
as informações das pesquisas Delphi) para um workshop 
de discussão das melhores soluções com os especialistas. 
Inclui discussão e validação com a equipe de coordenação e 
entrevistas com os especialistas.

Etapa 7 – Workshop com especialistas para seleção das 
soluções otimizadas. Nessa atividade são consideradas a 
atratividade de cada uma versus suas respectivas demandas 
de “recursos”. Aqui recursos devem ser entendidos no sentido 
amplo incluindo capacidade existente, tamanho de mercado, 
padronização e regulação favorável, legislação adequada etc. 
Embora a matrizes de decisão já tenham sido valoradas pela 
pesquisa Delphi, a discussão e debates com os especialistas é 
que realmente iria refinar as escolhas e balizar a construção 
do mapa. 

Devido aos prazos apertados e falta de recursos, esse 
workshop não pode ser realizado sendo substituído por 
discussões com a equipe de coordenação.

Etapa 8 – Elaboração do mapa e relatórios finais.

Etapa 9 – Reunião de encerramento com a coordenação e 
especialistas convidados para discussão final do relatório e 
conclusões.

Etapa 10 – Workshop de validação dos resultados e 
elaboração do mapa

Figura 8 | Fluxograma das etapas necessárias para a construção do Roadmap A-Plan

Fonte: Elaboração própria
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11. Anexo B:  
Implementação da pesquisa

11.1. O PONTO DE PARTIDA 

O primeiro passo foi determinar a segmentação dos VEP’s 
para os quais o estudo poderia ser conduzido de forma 
significativa. Após o estudo das publicações disponíveis e 
conversas com especialistas decidiu-se focalizar em: (a) 
ônibus urbanos e metropolitanos e (b) caminhões leves.

Na sequência foram identificadas as opções tecnológicas 
que poderiam suprir a “eletrificação” dos segmentos acima 
mencionados. Prosseguindo foi necessário decompor cada 
opção em seus componentes principais, de forma a podermos 
encaminhar a questão da nacionalização, ou melhor, a 
evolução da adoção de componentes nacionais nas várias 
opções consideradas.

Foram realizadas entrevistas com alguns os especialistas 
indicados pelas montadoras sediadas no País e que produzem 
VEP’s. A partir daí foram concebidas as questões da pesquisa 
Delphi, para vislumbrar como se comportará o mercado e a 
adoção de componentes nacionais, considerando os marcos 
de 5, 10 e 15 anos para o tempo e 10%, 30% e 60% para a 
localização/adoção de componentes nacionais.

11.2. CONSIDERAÇÕES E DECISÕES TOMADAS JUNTO 
COM O ESPECIALISTA

11.2.1. SISTEMAS E GRANDES COMPONENTES – ANÁLI-
SE MORFOLÓGICA

As entrevistas com os especialistas resultaram em unanimidade 
quanto a já completa adoção de produtos nacionais para 
carroceria, body e componentes de acabamento do veículo 
elétrico. Isto é, nossa atenção deveria se concentrar apenas 
no sistema de propulsão elétrica. Além disso, mesmo para tal 
sistema poucos componentes ainda são importados.

Foram entrevistados especialistas das seguintes montadoras: 
Adalberto Maluf - BYD, Ieda Oliveira - ELETRA, Curt Axthelm 
MERCEDES e Monica Panik Diretora do Projeto EMTU-SP 
Ônibus Célula a Combustível Protótipos. Com base nesses 
resultados, foi possível incluir nas pesquisas Delphi esquemas 
mostrando a morfologia de cada uma das cinco opções 
tecnológicas identificadas. Para tanto utilizamos as figuras 
graciosamente fornecidas por um dos fabricantes, com 
pequenas adaptações.

Figura 9 | Esquema do Sistema de Tração Veículo Elétrico Híbrido.

Fonte: Cedido por uma das empresas entrevistadas
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Figura 10 | Esquema do Sistema de Tração Veículo Elétrico Trólebus com autonomia estendida

Figura 11 | Esquema do Sistema de Tração Veículo Elétrico Hibrido e/ou Eletrico (trólebus dual)

Fonte: Cedido por uma das empresas entrevistadas

Fonte: Cedido por uma das empresas entrevistadas
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Figura 12 | Esquema do Sistema de Tração Veículo Elétrico Bateria

Figura 13 | Esquema do Sistema de Tração Veículo Elétrico Célula a Combustível

Fonte: Cedido por uma das empresas entrevistadas

Fonte: Adaptado a partir de um esquema cedido por uma das empresas entrevistadas
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11.3. PESQUISA DELPHI 

11.3.1. DOS CONCEITOS À IMPLEMENTAÇÃO

Em nossa metodologia do A-Plan, nós utilizamos o método 
Delphi para as seguintes finalidades: (a) ajustar os cenários 
de vendas de veículos pesados eletrificados; (b) estimar a 
evolução da adoção de componentes nacionais nos veículos 
vendidos em 2023, 2028 e 2033; (c) avaliar algumas iniciativas 
de políticas e incentivos; (d) obter todos os elementos de uma 
matriz de decisão que permitisse verificar a consistência dos 
resultados do item (b).

11.3.2. CENÁRIOS, DESDOBRAMENTOS E ADOÇÃO DE 
COMPONENTES NACIONAIS

A obtenção dos resultados da pesquisa dos itens pertinentes 
as finalidades (a) e (b) foram obtidos com base na média das 
respostas, sempre cotejadas com a respectiva mediana. Itens 
em que houvesse um afastamento significativo entre média e 
mediana poderiam ser invalidados. Felizmente, em nenhum 
caso, isso foi observado, como será mostrado nos resultados. 

Os ajustes e desdobramentos de cenários obtidos com o 
primeiro questionário, foram reapresentados no segundo de 
forma a evoluirmos para o consenso.

11.3.3. MATRIZ DE DECISÃO

A forma como implementamos as matrizes de decisão foi 
mais sutil e é explicada a seguir.

Tradicionalmente matrizes de decisão mostram nas colunas 
um conjunto de figuras de mérito ou fatores de julgamento 
e, nas linhas, as alternativas que devem avaliadas. Como os 

critérios podem não ser igualmente importantes, são usados 
pesos para descrever a importância relativa de cada critério. 
Para os julgadores (especialistas) avaliarem as alternativas é 
preciso definir uma escala de valores. 

Normalmente os pesos aplicados aos critérios representam 
as respectivas importâncias que lhes são atribuídas pelo 
consenso dos stakeholders. Para obtermos esses valores, 
no primeiro questionário, as figuras de mérito formam 
apresentadas e avaliadas pelos respondentes usando uma 
escala linear de 1 (mínima importância) até 7 (máxima 
importância). As médias das respostas de cada critério foram 
adotadas como uma proxy do consenso dos stakeholders.

No segundo questionário, para cada figura de mérito, as 
diversas opções tecnológicas foram avaliadas de acordo com 
a escala linear de 1 a 7, sendo 1 a mais baixa e 7 a mais alta. 
Também aqui as médias foram usadas como uma proxy do 
consenso.

Com os resultados obtidos, nós pudemos operar os cálculos 
(ponderados) da matriz de decisão, obtendo na escala de 1 a 
7 a avaliação da atratividade de cada opção tecnológica, nas 
categorias de ônibus urbanos e metropolitanos “eletrificados” 
e caminhões leves “eletrificados”.

11.3.4. VERIFICAÇÃO DE COERÊNCIA DAS RESPOSTAS

Em ambos questionários os respondentes foram instruídos 
a desdobrar as previsões de vendas de ônibus e caminhões 
eletrificados nas várias opções tecnológicas para os anos 
de 2023, 2028 e 2033. Com base nos resultados do último 
questionário pudemos verificar se as estimativas apresentadas 
estavam razoavelmente coerentes com as atratividades de 
cada opção obtidas pela matriz de decisão.
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