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Veículos Elétricos no Mundo

França

Não permissão 
de novas 
vendas de 
veículos a 

combustão a 
partir de 2030
Aprovado no 
parlamento 

Até 2030, 
100% veículos 
pesados; 50% 
veículos novos 

vendidos + 
isenção de 
impostos

Alemanha

Isenção de 
impostos por 10 

anos para 
compras de 

veículos 
elétricos

Noruega

Holanda
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Desde 
jan/2016 o 
governo dá 

incentivo de 
até 6.300 
euros para 
compra de 
veículos 

elétricos além 
de isenção de 

impostos 
atribuídos a 

veículos

Isenção de 
imposto de 

veículos 
particulares e 

cobrança 
simbólica para 

frotas 
coorporativas

Letônia

China

Obrigatoriedade 
de Montadoras 

oferecerem 
veículos híbridos 
plug-ing (2019). 

Deve ser 12% 
das vendas até 

2020

Rotal 2030 – Jul/2017
Redução de IPI de 

25% para 7%-18% para 
Híbridos e Elétricos

Brasil
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Veículos Elétricos no Mundo
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McKinsey, 2017

49%

45%

23%

18%

13%

10%

Dinamarca

Noruega

China

Estados Unidos

Alemanha

Japão

Subsídio no preço Final de VE (~)Mercado de VE
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• O modelo híbrido Toyota Prius, respondeu por 

quase 80% das vendas em 2016 no Brasil

• Potencial de venda de 150 mil/ano (7% da frota 
total)

Veículos Elétricos no Brasil

FGV Energia

• 2018: 7 mil carros elétricos e híbridos, dos quais 

mais da metade foram emplacados em 2016 e 

2017.

• Redução de IPI de 25% para até 7% para VE
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Veículos Elétricos em São Paulo

● 2.122 carros elétricos licenciados em SP em 2017

● Isenção 50% do IPVA para V.E.

● Possibilidade de isenção de Rodizio 

● Projetos de Taxis híbridos e elétricos

● Edital de licitação de ônibus 

(jun/2019) 

● Lei de redução de  CO2 (Lei  16.802)
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Brasil

São Paulo
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Potencial para Veículos Elétricos

● 8 milhões de veículos em área de concessão

● 16% do PIB do Brasil em sua área de concessão

● 4.526 km2 de área de concessão

● 43,0 TWh distribuídos em 2017

Posicionamento Estratégico

• GTVE – Grupo de Trabalho de Veículos Elétricos

• Desenvolvimento de parcerias para instalação de Eletropostos

• Desenvolvimento de APP de mobilidade multimodal 

• E-Mobiliy Day – Evento voltado a mobilidade elétrica (em Breve)

• Prospecção de P&D´s
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REN°819/2018

Fluxo de 

Informações

Pontos 

Principais

1. A instalação de estações de recarga devem ser pre viamente comunicadas a distribuidora nos 
casos de alteração de carga, tensão ou fornecimento  inicial

2. A distribuidora deve informar a ANEEL semestralm ente as informações descritas no item 1.

1. A distribuidora pode instalar estações de recarga  em sua área de concessão e a recarga 

pode ser COBRADA ou GRATUITA

2. Os consumidores podem instalar estações de recarg a e praticar livre preço, inclusive para 

fins de exploração comercial

1. Classificação de consumo próprio, subclasse estaç ão de Recarga  (MCSE e PRORET)

2. Estações de recargas cobradas: Preço Livre, devem  seguir as regras de atividades acessórias 

e é definido o compartilhamento de 30% da receita bruta

3. Ativos da estação de recarga não compõe a Base de  ativos 

Estações de 

Recarga da 

Distribuidora

Regulamentação ANEEL
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Impactos na 

Rede Elétrica

1. A distribuidora poderá estabelecer normas interna s para segurança elétrica da rede

2. Custos com adequações de rede seguem os procedime ntos já existentes (PRODIST). 

3. Danos elétricos seguem as condições estabelecidas  na REN 414/2010 e no PRODIST

REN°819/2018

Regulamentação ANEEL

Eletropostos

1. Os Equipamentos de recarga, que não sejam exclusivos para uso privado, deverão ser

compatíveis com protocolos abertos de domínio público para comunicação, supervisão e

controle remotos.

2. Deverão ser observadas, as normas e os padrões disponibil izados pela distribuidora, assim

como aquelas expedidas pelos órgãos oficiais competentes.

(V2G)
1. Proibido a injeção de energia elétrica na rede de  distribuição a partir dos VE

* Exceto para fluxo bidirecional restrito à mesma u nidade consumidora. 
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Legislação

Instituída pela medida provisória nº 843 /2018 com o objetivo de apoiar o desenvolvimento
tecnológico, a competitividade, a inovação e a eficiência energética automóveis, caminhões,
ônibus, chassis com motor e autopeças.

O Decreto 9.942/2018 Altera o IPI de veículos elétricos  que hoje é de 25% para patamares 
entre 7% e 20%.

A lei municipal de sp n ° 15.997 prevê desconto no IPVA de veículos elétricos e possibilidade 
de isenção de rodízio a ser regulamentada pela secretaria de transportes

Lei municipal de sp n°16.802/2018  prevê redução de CO2 de forma gradual (50% em 10 
anos e 100% em 20 anos)  para o transporte coletivo e caminhões de lixo

Rota 2030 

Redução de IPI

Desconto de IPVA

Redução de CO2
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Oportunidades e Desafios
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Custo dos Veículos

Autonomia das baterias

Politicas de incentivos

Expansão de locais de recarga

Oferta de veículos e modais

Politicas ambientais e Novos negócios
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