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Este documento serve como base para as palestras e discussões 
do Workshop Mobilidade Elétrica 

Este é um documento de apoio ao 4º Workshop do projeto "A Energia na Cidade do Futuro", que tem como tema 
Mobilidade Elétrica – a energia em movimento 

Este workshop busca discorrer sobre  como será a mobilidade na cidade do futuro e qual será o papel da 
mobilidade elétrica, no Brasil e no Mundo 

Neste contexto, este documento reúne fatos, dados e conceitos relacionados aos tópicos do Workshop para permitir 
uma reflexão prévia e, assim, incentivar o debate durante a sessão 

O documento está estruturado em quatro capítulos, mais anexos, em linha com os temas das palestras do Workshop, 
da seguinte forma: 

Capítulo A: Desafios da Mobilidade na Cidade do Futuro  - mobilidade urbana, conceitos de mobilidade e desafios 

Capítulo B: Mobilidade no Brasil - status atual e previsões acerca do futuro da mobilidade no Brasil 

Capítulo C: Mobilidade Elétrica - conceitos relacionados à mobilidade elétrica e status e evolução de baterias 

Capítulo D: Impactos da Introdução da Mobilidade Elétrica - impactos para o governo, a indústria e o setor elétrico 

Anexos - Baterias, bibliografia, referências e siglas 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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A. Desafios da Mobilidade na Cidade do Futuro 
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O futuro da mobilidade será definido pela redução dos preços e da 
emissão de poluentes e maior conectividade dos veículos   

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1. As próximas décadas serão caracterizadas pelo crescimento da população urbana e do aumento da mobilidade, o que 
deverá causar impactos profundos na mobilidade global 

2. A demanda por mobilidade crescerá significativamente até 2050, chegando a 9.000 km/p.a. para mobilidade individual 
representando um crescimento de 50%, já o transporte de carga crescerá ~150% em igual período 

3. Espera-se mudança no mix de mobilidade, com a transição da utilização de transporte individual para coletivo tanto em  
países desenvolvidos como em desenvolvimento, nestes a um ritmo mais lento 

4. Para endereçar os desafios da mobilidade do futuro trazidos por esse novo cenário, serão necessárias inovações em 
diversas áreas: 

i. Veículo especiais com soluções compactas, seguras e confortáveis focadas na mobilidade urbana 

ii. Crescente importância do conceito de mobilidade contínua, atrelado aos desafios de mobilidade em megacidades e 
a evolução da conectividade dos meios de transporte  

iii. Soluções focadas em conforto e segurança serão priorizadas em áreas suburbanas e rurais 

iv. Mesmo com o aumento do níveis de renda, os carros básicos serão os mais relevantes em países em 
desenvolvimento 

v. Carros com baixo custo e emissão de poluentes serão importantes onde o transporte público não estiver disponível 

5. Três características definirão o futuro da mobilidade urbana: desenvolvimento de veículos mais baratos, com zero 
emissões e com maior conectividade entre diferentes tecnologias e infraestrutura 

A SUMÁRIO 
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As próximas décadas serão caracterizadas pelo crescimento da 
população urbana e do aumento da mobilidade 

4 

1) bilhões de km por pessoa e por ano, motorizado e não-motorizado (billion passenger-km/ per annum) 

Fonte: US Census Bureau, UN Population Division; Schaefer/Victor 2000, Roland Berger Strategy Consultants 

Participação urbana da população global Mobilidade global [bn p-km /p.a.1)] 
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A FUTURO DA MOBILIDADE 

Crescimento da população urbana e mobilidade 
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Em 2050, total de viagens pode subir até 3K km/ano por pessoa - 
países fora da OCDE representarão a maior parte da mobilidade  

Fonte: IEA / OECD (cenário de referência), Roland Berger Strategy Consultants 

> Total de viagens motorizadas deve 

subir até 2050 

– De 6K km/p.a. por pessoa em 

2005 a 9K km / p.a por pessoa 

em 2050  

> Mobilidade per capita fora da OCDE 

será apenas um terço da OCDE em 

2050 

> Crescimento (OCDE e não-OCDE) 

dominado por LDVs, veículos de 

duas rodas e viagens aéreas 

> Transporte coletivo também cresce, 

mas participação cai 

– LDV cresce mais rapidamente 

 

COMENTÁRIOS 

Transporte de passageiros por tipo de motorização (2005 vs. 2050) [bn p-km/p.a.1)] 

1) Light Duty Vehicles 2) bilhões de km por pessoa e por ano ,motorizado e não-motorizado (billion passanger-km/ per annum) 

A FUTURO DA MOBILIDADE 
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> Futuro do transporte de carga 

está relacionado ao preço dos 

combustíveis  

– Preços elevados estimulam 

troca para ferrovias no lugar 

dos caminhões 

> Maior potencial de consumo de 

energia está no crescimento 

ferroviário 

– Aproximadamente 85% mais 

eficiente  que transporte por 

caminhões 

Até 2050 o transporte de carga deverá crescer 2,3% ao ano, 
especialmente o transporte por caminhões 

A FUTURO DA MOBILIDADE 

Fonte: World Business Council for Sustainable Development, Roland Berger Strategy Consultants 

COMENTÁRIOS 

Transporte de carga por meios terrestres [TRN t-km/ano] 
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Em países desenvolvidos, espera-se uma transição do transporte 
individual para o coletivo 

6 

Fonte: Frost & Sullivan, Roland Berger Strategy Consultats 

1) Inclui táxis,Tuc-Tuc, etc 2) Considera que indivíduo pode utilizar mais de 1 meio de transporte 

PAÍSES DESENVOLVIDOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

Transporte público 
(Trem, ônibus, metrô, ...) 
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motorizada 
(2 -, 3 -, 4 rodas) 

Car sharing/ pooling 

A pé / bicicleta 

Outro mobilidade1) 
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Para endereçar os desafios da mobilidade do futuro, serão 
necessárias inovações em diversas áreas 

8 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Inovação como chave para conceitos de mobilidade do futuro - Exemplos  
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negócio 
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contínua 

"Carros 
avançados" 

"Básicos" 
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baixo preço 
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Eletrificação do motor 

Veículo conectado 

Modelos de negócio de baixo custo 
Provedor de 
mobilidade  

A INOVAÇÃO 
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Mudanças na demografia, desenvolvimento e regulamentação 
urbana levarão a novas soluções de mobilidade 

9 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Países desenvolvidos Países em desenvolvimento 
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b) Apoio a idosos 
Mobilidade de baixo 
custo 
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4-rodas 
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A INOVAÇÃO 
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Novas soluções de mobilidade variam de acordo com o ambiente e 
os requisitos dos clientes 

Novas soluções de mobilidade 

Inovação Ambiente de aplicação Requisitos do cliente Características 

1 Nova mobilidade urbana 
individual 
 

2 Mobilidade contínua 
multimodal 

3 Carros avançados 

4 Carro básico "bom o 
suficiente" 

5 Mobilidade de baixo 
custo 

> Cidades compactas,  países 
desenvolvidos 

> Trânsito municipal e intermunicipal 

> Elevados requisitos de conforto e 
segurança 

> Utilização do tempo de trânsito 
para trabalho ou lazer 

> Veículos pequenos de emissão zero 

> Condução quase autônoma 

> Planejamento, acesso e pagamento 
móveis 

> Garantia de mobilidade ponto-a-
ponto 

> Integração com o transporte público 

> Acesso através de canais móveis e 
estacionários, várias interfaces 

> Cidades compactas,  países 
desenvolvidos 

> Trânsito municipal e intermunicipal 

> Áreas suburbanas e rurais nos países 
desenvolvidos 

> Áreas com poucas alternativas de 
transporte flexíveis 

> Trânsito livre de barreiras, 
especialmente para  idosos 

> Elevados requisitos de conforto e 
segurança 

> Veículos semi-autônomos de fácil 
manuseio ("botão start/stop") 

> Comunicação com infraestrutura 
rodoviária  e outros veículos 

> Áreas urbanas e cidades pequenas 
ou médias  

> Trânsito lento, com pouco transporte 
público 

> Transporte barato, mas demanda 
por carros modernos 

> Capacidade de entretenimento de 
informação 

> Carro de baixo custo, mas suficiente 
para 4 a 5 pessoas 

> Conceitos "bom o suficiente", com foco 
em fatores específicos 

> Países com pouco transporte público 

> Substituição de mobilidade à pé e 
com bicicletas 

> Concentra-se no transporte barato 
(também de bens) 

> Sem novas necessidades 
funcionais 

> Velocidade, tamanho, segurança e 
conforto inferiores 

> Energia de baixo custo (combustível ou 
eletricidade) 

Fonte: Volkswagen, GM, Toyota, Roland Berger Strategy Consultants 

A INOVAÇÃO  
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ZERO EMISSÕES 

Com base nessas tendências, vemos três características principais 
para o futuro da mobilidade urbana 

18 

PREÇO CONECTIVIDADE 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A VEÍCULO DO FUTURO 

Principais características dos veículos do futuro 
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OEMs devem buscar produzir veículos de massa, visando reduzir 
custos através da convergência de componentes 

20 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

SEÇÃO DO 
CARRO 

PARCELA DO 
CUSTO TOTAL Conceito comprovado MELHORIA 

Powertrain 19% > Motor 

> Câmbio 

> Unidade de tração 

> Sistema de exaustão 

> Sistema de arrefecimento 

> Tampa do motor 

> Grade do radiador 

> Montagens do motor 

Chassis 11% > Eixos 

> Suspensão 

> Freio 

> Sistema de direção 

> Tampões de roda 

> Pneus 

Elétrico / Eletrônico 40% > Bateria 

> Sensores 

> Cabos 

> Software 

Corpo / exterior 16% > Sistema Wiper 

> Painel  

> Iluminação 

> Tanque de combustível 

> Pára-choque 

> Carroçaria, fechamentos 

> Janelas 

> Espelho externo 

Interior 14% > HVAC 

> Cintos de segurança 

> Estrutura dos bancos 

> Sistema de freio de mão 

> HVAC front end 

> Interruptores 

> Capa dos assentos 

> Volante 

A PREÇO 

Componentes típicos e recém-desenvolvidos 
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O modelo Tato Nano é um exemplo das possibilidades em relação à 
acessibilidade de preços 

21 

Fonte: Revista TIME, Roland Berger Strategy Consultants 

Carro mais barato do mundo: ~ USD 2.000 

Eficiência de combustível: ~ 62 mpg 

Modelo T do mercado indiano 

Irá aumentar significativamente a economia indiana e mercado de carros 

Abre a porta para o E-Nano, "Carro elétrico mais barato do mundo" 

A PREÇO 
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Metas nacionais de emissão de CO2 decorrentes do transporte vem 
ficando mais rígidas 

2006 20122) 2020 2006 20163) 

1) Nenhum ciclo de conversão considerado; gasolina assumida para países fora da UE 2) Para 65% da frota a partir de 2012, aumentando gradualmente para 100% da frota em 2015  

3) Novo programa de economia de combustível nacional proposto por Barack Obama 4) Novas vendas de veículos de passageiros 

5) Meta com base em projeto automotivo oficial de padrões para melhorar a economia de combustíveis em 18% até 2025 

2020  

Fonte: CE, EPA, DOT; NHTSA; JAMA; ICCT; Imprensa; Roland Berger Strategy Consultants 

4) 

Meta de emissões de CO2 no transporte por região [g / km]1) 

2006 2010 2015 2008 20155) 

> Abordagem mais agressiva 

de Obama puxa a meta de 

2020 para 2016 

> Japão anunciou apenas 

meta de médio-prazo para 

emissões 

> China tem meta ambiciosa 

de emissão até 2015 - 

poucos veículos em 

estoque 

-41% -27% -16% -29% 

A ZERO EMISSÕES 
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25 

O tempo gasto dentro dos veículos irá aumentar, trazendo uma 
maior demanda por conforto e conveniência  

Fonte: IEA, Roland Berger Strategy Consultants 

TEMPO NO VEÍCULO  

['000 km em veículo de passeio leve, per capita por ano] 

CONFORTO 

CONVENIÊNCIA 

Tempo gasto em veículos 

A CONECTIVIDADE 
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26 

A conexão entre as demandas dos consumidores e a evolução 
tecnológica resultam na busca da maior conectividade automotiva 

REQUISITOS DE 

MOBILIDADE 

AUTOMOTIVA 

MELHORIA TECNOLÓGICA 
NECESSIDADES DOS CLIENTES E 

PRIMEIROS INDICADORES 

> Personalização 

> Mobilidade  

> Acessibilidade 

> Disponibilidade 

> Simplicidade  

> Convergência 

> Banda larga abundante 

> Vasta inteligência e capacidade 
de armazenamento em 
dispositivos e em redes 

> Completa mobilidade / 
portabilidade de conteúdos 
digitais (conectividade) 

> Convergência de redes (IPv6, All 

IP) 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Necessidade dos clientes e melhorias necessárias 

A CONECTIVIDADE 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.itechnews.net/wp-content/uploads/2007/01/apple-tv-2.jpg&imgrefurl=http://www.itechnews.net/category/apple/&h=406&w=400&sz=28&hl=de&start=10&um=1&tbnid=S4XsPiL4YBTmVM:&tbnh=124&tbnw=122&prev=/images?q=apple+TV&um=1&hl=de&sa=N
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Informação:  
e.g., sinal verde  
a 40 km/h 

Informação:  
estrada 
escorregadia 
à frente 

Informação:  
olhando ao redor  
da esquina 

Informação:  
Veículo de 
emergência 

Informação:  
Veículo  
quebrado 

Melhorias na conectividade permitem a comunicação entre veículos 
e com a infraestrutura urbana 

Fonte: Continental, Roland Berger Strategy Consultants 

DSRC1) 

veículo - infraestrutura (V2I) 

DSRC1) 

veículo-veículo (V2V) 

1) Dedicated Short-Range Communications 

A CONECTIVIDADE 

Teste de campo para soluções de comunicação V2X 
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Prevenção de colisão e 

segurança 

Operações viárias e de 

manutenção 

Gerenciamento de tempo 

Gerenciamento de 

incidentes 

Gestão Arterial 

Sistemas de gestão de 

trânsito 

Operações de veículos 

comerciais 

Informações ao 

viajante 

Sistema de pagamento 

eletrônico 

Gestão auto-estrada 

Gestão da informação 
Sistemas de gestão de 

emergências 

Frete intermodal 

Notificação de colisão 

Aviso de colisão 

Assistência de direção 

Veículos piloto  

automático 

Notificação de colisão 

Em 2030, esperamos que os avanços na tecnologia de hoje criem 
um sistema de transporte totalmente inteligente 

29 

Veículos inteligentes Infraestrutura inteligente 

Fonte: ITSA.org, Roland Berger Strategy Consultants 

A CONECTIVIDADE 
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B. Mobilidade no Brasil 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

22 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

O alcance de um melhor patamar de mobilidade visa acompanhar a evolução 
sócio-econômica do país e passa pela atuação conjunta de indústria e governo 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1. O perfil sócio-econômico do Brasil continuará se alterando com o crescimento da renda e da urbanização, resultando no 
aumento do poder de consumo -  em 2030, 40% da população  será capaz de financiar um carro 

2. O tipo de transporte preferido continuará a ser o carro, embora o transporte público seja cada vez mais popular nas 
cidades, especialmente, para as classes de menor renda 

3. As diferenças regionais do país re refletem em diferentes padrões de mobilidade e do crescimento da demanda por 
mobilidade, porém a grande necessidade de melhoria do transporte público é comum a todos 

4. O Brasil apresenta 5 principais desafios para  a melhora da mobilidade até 2030:  

i. Necessidade de injeção de investimentos em transporte visando alcançar os níveis anteriores a 1975, ~2% do PIB 

ii. Aumento da qualidade das estradas, cerca de 75% estão em condições deficientes 

iii. Pavimentação e melhoria de 1,4 MM de km de rodovias em todo o país, ~USD 14 bn em investimentos até 2018 

iv. Aumento da qualidade e dos investimentos do transporte ferroviário, apesar da recente melhora 

v. Redução dos congestionamentos e aumento dos investimentos em segurança e qualidade do transporte público 

5. Novos investimentos em todo o sistema de transporte e restrições de circulação podem ajudar a superar deficiências de 
infraestrutura, sendo que já estão em andamento diversos projetos para aumentar a mobilidade brasileira. 

6. A atuação conjunta da indústria e do Governo podem catalisar a melhora da mobilidade no Brasil  como o incentivo a 
investimentos em eficiência energética e inovação (Inovar-Auto), renovação de frota e em infraestrutura 

B SUMÁRIO 
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Desenvolvimento da população por classes no Brasil 

A renda do brasileiro continuará a crescer resultando numa maior capacidade 
de consumo - ~40% da população poderá financiar um carro em 2030 

D      

C      

B      

E 

A      

2030 

238 

0,6% 

13,4% 

50,9% 

33,0% 

2,8% 

2020 

209 

0,7% 

14,1% 

50,0% 

32,4% 

2,9% 

2015 

209 

1,1% 

17,2% 

49,9% 

28,3% 

3,5% 

2011 

199 

1,7% 

20,9% 

46,8% 

26,4% 

4,2% 

2007 

190 

2,6% 

25,4% 

42,5% 

24,6% 

5,0% 

2003 

179 

4,0% 

31,0% 

36,0% 

23,0% 

6,0% 

83% 85% 87% 88% 90% 

CAGR  

2003-2020 

-1,5% 

6,9% 

10,4% 

-2,0% 

-9,2% 

A 

B 

C 

D 

E 

 3.900 

1.200-3.900 

430 - 1.180 

285-430 

 285 

Urbanização 

(Per capita) 

Renda média [USD / mês]1) Evolução dos segmentos [MM de pessoas,%] 

Fonte:  IBGE, Roland Berger Strategy Consultants 

1) Taxas de câmbio de 1,7 BRL = 1 USD, arredondados 

MOBILIDADE BRASILEIRA B 

91% 
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Mobilidade por tipo de transporte 

O tipo de transporte preferido continua a ser veículos, embora o 
transporte público seja cada vez mais popular nas cidades 

Tipo de transporte utilizado ['000 viagens]1) 

Fonte: IBGE; Roland Berger Strategy Consultants análise  

1) SP 2) Outro transporte motorizado (trem, táxi, ônibus escolares, etc 3) Dados referentes ao ano de 2009 

49% 45%

37%
39%

9%
10%

2008 

23.235 

4% 
3% 

2001 

19.483 

4% 1% 

MOBILIDADE BRASILEIRA B 

Carro 

Ônibus 

Metrô 

Outros2) 

Motocicleta 

A 

8.259 

64% 

17% 

8% 
8% 

2% 

B + C 

9.258 

36% 

39% 

9% 

12% 

3% 

D + E  

7.953 

21% 

50% 

9% 

16% 

3% 

Carro Ônibus Metrô+Trem Outros Motocicleta 

Tipo de transporte por segmento da população2) 
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Apesar dos diferentes padrões de mobilidade das regiões,  a grande 
necessidade de melhoria do transporte público é comum à todas 

Padrões de mobilidade no Brasil 

Fonte: IBGE; BNDES, Imprensa; Roland Berger Strategy Consultants 

NORDESTE 

> Tempo médio de tráfego maior que 1h: 10% -
15% 

> Transporte público ainda escasso (e.g.: Metrô 
só está disponível em uma cidade - Recife) 

> Violência, conforto, disponibilidade e preços 
são questões fundamentais no transporte público 

SUDESTE 

> Tempo médio de tráfego maior que 1h: 25% 

> Maior densidade populacional cria maiores 
problemas de congestionamento de 
trânsito 

> Transporte público cobre parcialmente a 
região (cerca de 40%) 

SUL 

> Tempo médio de tráfego maior que 1h: 10% 

> Grande parte da rede viária devida ao grande movimento 
de carga para Argentina e Uruguai 

> Transporte público ficou em primeiro lugar em todo o país 

CENTRO-OESTE 

> Tempo médio de tráfego maior que 1h: 10% 

> Atualmente tem uma das menores redes de transporte, 
mas com elevados investimentos previstos 

> Transporte ferroviário em expansão, com a conexão para 
a Bolívia 

NORTE 

> Tempo médio de tráfego maior que 1h: 10% 

> Menor nível nacional quando se compara a 
qualidade das estradas 

> Baixa qualidade do transporte público 
aumenta transportes privados 

Nota: Percentagem da população com mais de 1h no tráfego calculado para maiores cidades por região 

MOBILIDADE BRASILEIRA B 
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Desafios atuais da mobilidade no Brasil 

O Brasil tem atualmente 5 principais desafios para trazer a sua 
mobilidade a um novo patamar em 2030 

1 
Falta de investimentos no transporte 
Desde 1975 houve uma redução do volume de investimentos no transporte de 2% para 0,1% do PIB - para inverter tal 
tendência serão necessários um alto volume de investimentos visando criar um melhor ambiente de mobilidade 
 
Qualidade das estradas 
Cerca de 75% das estradas estão em condições deficientes, principalmente sob gestão pública, agravando os indicadores 
de engarrafamentos - aproximadamente 25% da população do RJ e SP gastam mais de 1h/dia no trânsito 
 
Comprimento da rede rodoviária 
Por ter a 3ª maior rede de estradas, com aproximadamente 1,6 MM de km, sendo apenas 12% (195.000 km) pavimentada,  
o governo vem desenvolvendo programas que somam ~USD 14 bn para melhorar qualidade da nos próximos 5 anos 
 
Qualidade do transporte ferroviário 
Embora apenas USD 3,5 bn tenham sido investidos nos últimos 10 anos, o sistema ferroviário melhorou significativamente 
- responsável por 28% do total de transporte de mercadorias ainda há espaço novos investimento em melhorias 
 
Qualidade do transporte público 
O transporte público em cidades com grandes populações ainda é um dos principais problemas de mobilidade - melhorias 
em congestionamentos, segurança e confiabilidade são fundamentais para melhorar o sistema de transporte público 

2 

3 

4 

5 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

DESAFIO ATUAIS DA MOBILIDADE B 
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Possíveis alavancas para resolver deficiências de infraestrutura 

Novos investimentos em todo o sistema de transporte e restrições 
de circulação podem ajudar a superar deficiências de infraestrutura 

AUMENTO DOS INVESTIMENTOS RESTRIÇÕES CONCEITO DE MOBILIDADE 

> Rotação de veículo já é usada em 
São Paulo durante as horas de pico 
(maior frota de veículos no Brasil) 

– Prevista para ser implementada 
em outras cidades incluindo Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte 

> Caminhões de médio e grande 
porte estão proibidos de circular 
em São Paulo durante as horas de 
pico e em vias locais 

> Restrição a ônibus particulares 
para trânsito no centro de São Paulo 

> Estrutura do metrô de Nova York é 6 
vezes maior que a de São Paulo e tem 
nove vezes mais estações 

> Sistema público de ônibus precisa ser 
mais atraente em termos de 
conforto,segurança e velocidade 

> Vias separadas ou até mesmo 
elevadas para o transporte público de  
ônibus podem contribuir para o aumento 
da velocidade média do transporte 
público e diminuir o impacto sobre as vias 
gerais 

Melhoria da infraestrutura e mobilidade tem impacto econômico positivo  

e apoiará o crescimento futuro de vendas de automóveis 

1 2 3 
> PAC destinou USD 304 BN para gastos 

em infraestrutura, incluindo USD 35 BN 
para investimentos em logística  

> Investimentos do PAC podem reduzir 
déficit de investimento em estrada de 
USD 15 BN  para USD 6 BN   

> Investimentos devem abordar as 
diferenças entre as regiões, e.g. 
criação de infraestrutura básica no 
Nordeste vs. resolução dos problemas 
atuais de tráfego em cidades como São 
Paulo  

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

B INVESTIMENTOS 
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Ações conjuntas da indústria e do governo poderiam ser tomadas 
para melhoria da mobilidade no Brasil 

43 

Medidas para melhoria da mobilidade no Brasil 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

CRESCIMENTO CONTÍNUO  
DE VENDAS DOMÉSTICAS 

AUTOMOTIVAS 

A 

Brasil lançou recentemente o programa Inovar-Auto, que incentiva 
investimentos em eficiência energética e inovação   

Promoção de eficiência energética e inovação 

Programas de renovação de frota tem sido utilizados por 
governos de todo o mundo para estimular as vendas e a produção 
local e melhorar a tecnologia da frota 

Incentivos para renovar frota de veículos 

Infraestrutura de transporte brasileira é uma das piores do 
mundo, mostrando grande potencial de melhoria - 
investimentos significativos ainda são necessários 

Melhoria da infraestrutura para acomodar o crescimento 

B MEDIDAS DE INCENTIVO 

B 

C 
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29 

Fonte: Decreto  8.015, Roland Berger Strategy Consultants 

O programa Inovar-Auto estabelece para cada OEM a meta de 
melhorar em 12% a eficiência energética 

Eficiência energética no Inovar-Auto 

Comentários 

2013 2017 

+12% 

1 p.p 
(2017-2020) 

 

 

2 p.p. 
(2017-2020) 

 
Requerimento 
de melhoria 
acima de 12% 

18.8% 

15.4% 

Requerimentos de eficiência 

energética 

Redução adicional de IPI 

Requerimentos mínimos > Inovar-auto utiliza Megajoule / Km como a medida de eficiência 
energética devido ao portfólio brasileiro ser predominantemente 
composto por flex fuel 

> Equivalente as metas de CO2 da UE para 2015 (130 g de CO2 por 
quilômetro) 

> Sem metas intermediárias – medidas em 2017 (baseada no mês 
anterior) 

> No caso de não cumprimento serão incididas as taxas 

– Taxa de não cumprimento: 10% das taxas presumidas do mês 
anterior 

– Taxa variável: até R$ 360/MJ por km * veículos vendidos que 
extrapolam a meta 

> Se a empresa exceder os 12% mínimmos da meta, pode economizar  
até 2p.p adicionais do IPI 

Em média para 
a frota brasileira 

B MEDIDAS DE INCENTIVO - INOVAR-AUTO 
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O Brasil tem uma das mais antigas frotas de veículos quando 
comparado com os principais mercados automotivos 

46 

Idade da frota de veículos 

Fonte: Estudo da Frota do Sindipeças; Associações Nacionais; Clippings; Roland Berger Strategy Consultants 

1)% de veículos aptos a participar do programa governamental de 2010 baseado na emissão de poluentes 

Comparação da idade da frota (Veículo Global) 

35%

60% 63% 67% 68% 72% 76%
88%

65%

40% 37% 33% 32% 28% 24%
13%

<10 
anos 

> 10 
anos 

80,0 30,1 100,0 41,0 196,3 241,3 26,1 28,6 

Japão Reino 

Unido 

China1) Alemanha UE-16 EUA Brasil Rússia 

B MEDIDAS DE INCENTIVO - RENOVAÇÃO DA FROTA 

Tamanho 
da frota 

Impactos da frota antiga 

> Maiores emissões 

– Com emissões superiores a 189 g de CO2, a frota do 
país tem um dos níveis mais elevados do mundo 

> Diminuição da segurança 

– Ausência de equipamentos como ABS e airbags em 
veículos antigos aumenta a probabilidade de danos 
aos passageiros 

> Aumento do trânsito 

– Quebra de veículos é um dos fatores-chave para a 
ocorrência de engarrafamentos 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

31 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

A infraestrutura rodoviária do Brasil está atrás tanto de países  
desenvolvidos como em desenvolvimento 

48 

Avaliação da infra-estrutura rodoviária do Brasil 

Fonte: Fórum Econômico Mundial, Pesquisa de Opinião com Executivos 2008 - 2009, Roland Berger Strategy Consultants 

Pergunta: Como você avaliaria estradas em seu país?  
(1 = extremamente subdesenvolvido, 7 = extensa e eficiente para os padrões internacionais) 

> Brasil tem uma infra-estrutura rodoviária 
inadequada para gerenciar os atuais níveis 
de tráfego 

– As áreas metropolitanas estão 
sobrecarregados 

– Número significativo de pessoas nas áreas 
metropolitanas de carro, e.g. São Paulo 
tem 12 MM de habitantes durante a noite e 
> 20 MM durante o dia) 

– Regiões de crescimento do Norte e 
Nordeste são subdesenvolvidas 

> Planos de desenvolvimento governamentais 
(incluindo PAC) estão melhorando a situação, 
mas só estão recuperando subinvestimentos 
da década passada 

2,4
2,83,1

4,04,2

5,85,9
6,56,7

# 89 

Índia 

# 118 

Rússia 

# 106 

Brasil 

# 57 

Mexico 

# 50 

China 

# 11 

EUA 

# 5 Ale-

manha 

# 15 

Chile 

# 1 

Singa-

pura 

Resultados com base em entrevistas com > 13.000 executivos em 133 países. 

Benchmarking de infraestrutura rodoviária do Brasil Os principais problemas 

B MEDIDAS DE INCENTIVO -  INFRAESTRUTURA 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
Design. The Graphics Operators will be 
pleased to help you select them.

for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

50 

C. Veículos Elétricos 
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O terceiro capítulo tem como tema os veículos elétricos e traz cenário, 
habilitadores e desafios para o mundo e para o Brasil 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1. No futuro, o portfólio da mobilidade deverá incluir um mix de veículos elétricos, à combustão fóssil e à hidrogênio - 
processo a ser iniciado a partir de 2020 

2. A adoção de soluções de e-mobility é impulsionada pela evolução tecnológica, preços dos combustíveis, e iniciativas 
verdes acompanhadas pela evolução de políticas públicas e aperfeiçoamento das baterias e da infraestrutura 

3. As tecnologias existentes no mercado atualmente são categorizadas em híbrido, plug-in híbrido e veículo elétrico, 
sendo o FCEV  a melhor opção em termos de emissão de CO2  versus autonomia do veículo 

4. Apesar das vendas de automóveis serem impulsionadas pelo crescimento dos mercado emergentes, é esperado uma 
maior penetração de veículos elétricos e híbridos em países desenvolvidos 

i. Em alguns países, como EUA, China, Europa e Japão, os veículos elétricos devem atingir parcela significativa das 
vendas ( de 4% a 6%), impulsionado pelo desenvolvimento de novos modelos para o segmento A  e B  

5. No últimos anos, houve um crescimento da oferta de veículos híbridos no Brasil, sendo o elevado preço e o 
desenvolvimento de biocombustíveis e o pré-sal alguns dos maiores limitadores à maior penetração desses veículos 

C SUMÁRIO 
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1966  

Congresso americano introduz legislação 

recomendando veículos elétricos como 

meio de redução de poluição do ar 

1973 

 Embargo da OPEP causa alta nos 

preços de petróleo, longas filas em postos 

de abastecimento e novo interesse no EV  

1976 

 Governo francês lança programa 

“PREDIT” acelerando P&D de EVs 

 1996 

 Para atingir metas da Califórnia de Zero 

Emission Vehicle (ZEV) de 1990, General 

Motors produz e lança o EV1   

1997 

No Japão, Toyota  começa a Vander o 

Prius, primeiro híbrido comercializado do 

mundo. 18.000 são vendidos no primeiro 

ano 

O auge dos veículos elétricos durou até meados do século XX - 
interesse ressurge agora com alta do petróleo e sustentabilidade 

Fonte: IEA - Global EV Outlook, Roland Berger Stratgey Consultants 

1801-1851 1851-1900 1901-1950 1951-2000 2001 

O COMEÇO 

Primeiros veículos elétricos são 
inventados  na Escócia e nos 

Estados Unidos 

PRIMEIRA ERA 

Veículos elétricos entram no 
mercado e encontram ampla 

aceitação 

O AUGE E A QUEDA  

EVs alcançam pico histórico de 
produção mas são logo substituídos 

pelo petróleo 

SEGUNDA ERA 

Elevado preço do petróleo e poluição 
renovam interesse por EVs 

TERCEIRA ERA  

Setores público e privado retornam à 
eletrificação do veículo 

1832–39  

Robert Anderson, da Escócia, constrói 

primeiro protótipo de carruagem 

elétrica 

1834  

Thomas Davenport, dos Estados 

Unidos, inventa e instala o primeiro 

motor elétrico de corrente direta em um 

carro que opera numa linha circular 

1888  

Engenheiro alemão Andreas Flocken 

constroem  o primeiro carro elétrico 

1897 

 Primeiro veículo elétrico comercial entra 

na frota de taxis de Nova Iorque. O 

fabricante, Pope Manufacturing Co.,  se 

torna  o primeiro fabricante de EV em 

larga escala 

1899  

O “La Jamais Contente,” construído na 

França, se torna o primeiro veículo 

elétrico a viajar acima de 100 km/h 

1900 

Carros elétricos se tornam os veículos 

mais vendidos nos Estados Unidos, 

capturando 28% do mercado 

1908  

Modelo Ford T, movido à petróleo, é 

introduzido no mercado 

1909 

 William Taft se torna o primeiro presidente 

americano a comprar um veículo, um 

Baker Electric 

 1912 

 Motor de arranque elétrico, inventado por 

Charles Kettering, evidencia necessidade 

de manivela manual, facilitando a direção 

de veículos à petróleo 

1912  

ESTOQUE GLOBAL DE EV ATINGE 

PICO GLOBAL DE 30.000  

1930s 

EVs se tornam quase extintos devido ao 

predomínio do motor de combustão 

interna  e  petróleo barato 

1947  

Racionamento de petróleo no Japão leva 

fabricante Tama a lançar carro elétrico de  

4,5cv com bateria  chumbi-ácido 40V 

2008 

Preço do petróleo passa de USD 145 por 

barril 

 2010 

 Leaf, BEV da Nissan é lançado 

2011 

 Maior serviço de car sharing de veículos 

elétricos do mundo, Autolib é lançado em 

Paris, com meta de 3.000 EVs 

2011 

 ESTOQUE GLOBAL DE EV ATINGE 

NOVO PICO HISTÓRICO DE 50.000  

2011 

 Consórcio do governo francês se compro-

mete a comprar 50.000 EVs em de 4 anos 

 2011 

 Nissan LEAF ganha prêmio European Car 

of the Year  

 2012  

PHEV Chevrolet Volt outsells supera 

vendas de metade dos modelos de carros 

do mercado americano  

2012  

ESTOQUE GLOBAL PASSA DE 180.000  

C VEÍCULOS ELÉTRICOS 

História dos veículos elétricos 

http://www.nissan-zeroemission.com/EN/HISTORY/RNESSAEV.html
http://www.nissan-zeroemission.com/EN/HISTORY/eNV200.html
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Espera se uma maior adoção e penetração dos veículos elétricos a 
partir de 2020 

Fonte: IEA - Electric and plug-in hybrid vehicle roadmap, Roland Berger Strategy Consultants 

Vendas anuais de veículos leves, 2000-2050 

Venda anual de veículos LDV [MM] 

> Políticas de apoio são essenciais para 
garantir custo competitivo e adequada 
infraestrutura 

> Adoção dos veículos dependerá 
principalmente do consumidor 

– Necessidades, vontades e aceitação à 
mudança no modo de usar  veículo 

> Necessário estabelecer padrões e medidas 
para garantir potencial do EV 

> Cooperação internacional será importante: 
indústrias e governos devem alinhar padrões 
para garantir desenvolvimento de 
infraestrutura 

180 
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H2 híbrido fuel cell 

Elétrico 

Gasolina convencional 

Diesel híbrido 

CNG / GLP 

C VEÍCULOS ELÉTRICOS 

Comentários 
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Apesar dessa maior penetração a eletricidade ainda terá baixa 
participação na matriz energética para transporte 

Demanda de energia para transportes [Mtoe] 

4% 

87% 

3.093 
2.935 

3% 

6% 

4% 

2015 

4% 

4% 

4% 5% 

1% 

6% 

1% 
2.596 

2.779 

2025 2030 2035 2010 2020 

5% 

2% 5% 2% 

1% 

2.377 

3.272 

1% 

2% 

91% 89% 88% 
92% 

93% 

Eletricidade Biocombustíveis Outros Óleo combustível 

2035 

121 

66% 

31% 

3% 

2020 

94 

70% 

28% 

2% 

2015 

84 

74% 

24% 

63% 

34% 

3% 

2025 

105 

63% 

34% 

3% 

2030 

112 

2% 

2010 

70 

77% 

20% 

3% 

Outros Óleo combustível Biocombustível 

Mundo Brasil 

Fonte: IEA (2012), Roland Berger Strategy Consultants 

C VEÍCULOS ELÉTRICOS 
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O portfólio da mobilidade do futuro deverá incluir um mix de  
veículos elétricos, à combustão fóssil e à hidrogênio 

C VEÍCULOS ELÉTRICOS 

Fonte: Toyota Motor Europe, Roland Berger Strategy Consultants 

Portfolio da mobilidade do futuro (visão Toyota) 

EV: Curta-distância, HV/PHEV: Amplo uso, FCV: Distâncias médias e curtas 

EVs 
HVs & PHEVs 

Tamanho do 
veículo 

Alcance de 
direção 

HV 

PHEV 

VEÍCULO PASSAGEIRO 

FCEVs 

FCEV 

FCEV (ÔNIBUS) 

ÔNIBUS 

CAMINHÃO PESADO 

CAMINHÃO ENTREGA 
CARRO ENTREGA PENDULAR CURTO 

MOBILIDADE PESSOAL 

EV 

Eletricidade Hidrogênio COMBUS- 
TÍVEL 

Petróleo, Biocombustível, 
CNG, combustível sintético 
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1) Exemplo para 2020 (EVs / PHEVs) na Alemanha; dependendo de tributação e preços específicos do país 

ACEITAÇÃO DO CLIENTE INOVAÇÃO NA TECNOLOGIA 

> Elevado preços dos combustíveis 
aumenta atratividade de veículos 
elétricos 

> Redução de custos de até 30% 
esperado para EV1) 

> Tecnologia Li-ion está pronto para 
produção em massa 

> Extensores de alcance e estações de 
troca de bateria oferecem possíveis 
soluções para o limitado alcance do 
veículos 

> Quase todas as montadoras anunciaram veículos 
elétricos para serem introduzidos no mercado 

> Novos fabricantes automotivos entrarão no 
mercado de EV: Tesla, Pense, Miles, Mindset, 
Coda, Greenvehicles 

> Modelos de negócio completamente novos por 
e-mobility estão sendo desenvolvidos 

> Oportunidade para municípios assumirem 
papéis de liderança e influenciar políticas 
futuras para "Cidades Verdes" 

> Aceleração das metas de redução de 
emissões de GEE em 50% dos níveis de 1990  

> Criação oportunidades de investimento locais e 
postos de trabalho 

AGENTES DO MERCADO INTERESSE POLÍTICO 

Quadro fundamental  

e-mobility 

 

A adoção de soluções de e-mobility é impulsionada pela tecnologia, 
inovação, preços dos combustíveis, e iniciativas verdes 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

C VEÍCULOS ELÉTRICOS 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Lithium-Ionen-Accumulator.jpg
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A maior participação dos EVs deverá ser acompanhada pela 
evolução de políticas públicas, baterias e infraestrutura 

2010 2020 2030 2040 2050 

Incentivos à compra de EV/PHEV ; 

coordenação do desenvolvimento da 

infraestrutura 

EV comercialmente viável sem 

subsídios; apoio permanece para 

infraestrutura 

Apoio para instalação de infraestrutura 

de recarga rápida  

Incentivos para que veículos pesados  

remanescentes se eletrifiquem 

Produção baixa com otimizações até 

2015, com aumento de produção e 

modelos; queda do custo de baterias 

Veículos se tornam comercializáveis, 

baterias atingem especificações  de 

custo e durabilidade 

Baterias continuam a se desenvolver, 

introdução de nova geração de 

baterias, melhores e mais baratas 

EVs superam motores de combustão 

em muitos aspectos, reduzindo a 

diferença de alcance 

Garantir que sistema de recarga sejam 

compatíveis em grandes regiões; 

incluindo sistema de smart metering 

Sistemas padrão para venda de 

eletricidade vehicle-to-grid; troca de 

bateria e recarga rápida estabelecidos 

Estabelecimento de recarga doméstica 

e investimento em escritórios e vias 

públicas 

Expansão de infraestrutura de recarga, 

maior uso de recarga rápida, sistema 

vehicle-to-grid estabelecidos 

Infraestrutura de recarga completa na 

OCDE e grandes economias, expansão 

global 

Expansão e refinamento da 

infraestrutura quando necessários 

Garantir segurança e confiabilidade do 

sistema; atingir metas de custo e 

desenvolver conceitos e protótipos 

Continuação de P&D em baterias 

avançadas, caminhando para 

demonstrações e aplicações 

Ampla introdução da nova geração de 

baterias, desenvolvimento de smart 

grids e tecnologias relacionadas 

P&D quando necessário, foco em 

melhorias na bateria e maximizar 

alcance de veículos 

Políticas 

Veículos/baterias 

Padrões 

Infraestrutura 

P&D 

Roadmap de veículos elétricos e plug-in híbridos 

 7 milhões 
9% 

30 milhões 
30% 

70 milhões 
48% 

100 milhões  
60% 

Vendas 
Market share global 

Fonte: IEA - Electric and plug-in hybrid vehicle roadmap, Roland Berger Strategy Consultants 

C VEÍCULOS ELÉTRICOS 

Necessária redefinição de códigos e padrões; modificações para acomodar 

inovações em baterias e sistemas de smart grids mas minimizando necessidade 

de novos investimentos 
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PRINCIPAL APLICAÇÃO 

(segmentos de veículos) 

As tecnologias de e-mobility existentes no mercado atualmente são 
categorizadas em híbrido, plug-in híbrido e veículo elétrico 

Fonte: "E-Mobility" - Roland Berger Strategy Consultants 

1) Correia do Alternador de Partida ; 2) Partida/gerador integrado 

Correia do 
Alternador de 
Partida  

Partida/gerador 
integrado Híbrido paralelo 

Híbrido 
distribuição de 
potência 

Partida elétrica - 
segundo eixo 

Híbrido em série 
(versão 
paralela) 

Híbrido de série 
(range extender) 

Veículo com 
bateria 

HÍBRIDO MICRO/MÉDIO HÍBRIDO COMPLETO (OPÇÃO PHEV) PHEV EV 

POSSIBILIDADES DE DIREÇÃO SOMENTE ELÉTRICA 

1) 

2) 

Urbano/rural  

Veículos médios,  
comercial leve, 
sports 

Urbano 

Mini e micro, 
pequenas vans, 
carros de lazer 

Uso misto, incluindo longo alcance 
Veículos grandes e médios, SUVs, grandes, carros sport 

Motor Transmissão Embreagem HV e-Motor 

C TECNOLOGIAS 
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No longo prazo, FCEV parece ser a única opção que combina baixa 
emissão de CO2 emissões e alta alcance 

Fonte: "A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis", Roland Berger Strategy Consultants  

TECNOLOGIAS 

600 800 1. 000 1. 200 1 .400 1. 600 200 400 

Emissões (g CO2/ Km) 

Autonomia (Km) 

200 

180 

160 

140 

120 

40 

20 

0 

100 

80 

60 

2050 

2050 

2010 

Híbrido 

Gasolina/ 
diesel 

2010 

Fuel cell  

HIDROGÊNIO 

2010 

2050 

Bateria EV 

2010 

2050 

C 

Veículos por tecnologia - emissão de CO2 versus alcance 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

42 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

Dois cenários são vislumbrados para os veículos elétricos em  
2030, dependendo de diferentes hipóteses 

DRIVERS 

Reque-
rimentos 
de 
mobili-
dade 

1 Alcance EV 

 Infraestrutura 

3  Segmentos Reque-
rimentos 
de 
Imagem / 
conforto  

 Marcas 

FUTURO ELÉTRICO 

> EVs possuem alcance limitado 
> Sem desvantagem para PHEVs 
> Infraestrutura concorrente em áreas urbanas 
> Implantação rápida 

> Grande oferta por segmento, EV para A /B/C, 
PHEVs para C ou mais 

> Inúmeros OEMs já na primeira fase 
> Muitos OEMs ativamente envolvidos 

MOBILIDADE REDUZIDA 

> EVs possuem alcance limitado 
> Sem desvantagem para PHEVs 
> Infraestrutura limitada nos centros 

das cidades 
> Implantação lenta 

Limitaçõ-
es de 
custo 

2 Preço de combustível 

e bateria  

 Impostos / 

incentivos  

> Aumento dos preços do petróleo 
> Acelerada redução do custo da bateria  
> Incentivos fiscais elevados / subsídios para 

veículos de zero ou quase-zero emissões 

> Estagnação dos preços de 
combustíveis 

> Redução do custo da bateria 
> Pouco apoio do governo para 

tecnologias de baixo consumo de 
combustível 

> Limitada oferta por segmento, EV 
para  A/B, PHEVs para C/D  

> Alguns players pioneiros 
> Maioria dos OEMs permanecem 

céticos 

Cenários para mobilidade elétrica 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

C CENÁRIOS 
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Os cenários se diferenciam nas hipóteses sobre o futuro dos 
combustíveis, infraestrutura, legislação, cliente e tecnologia 

56 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

MUDANÇAS 
NO MERCADO 

AGRESSIVO: "FUTURO ELÉTRICO" MODERADO: "MOBILIDADE REDUZIDA" 

Combustíveis > Preços dos combustíveis fósseis subindo > Preços dos combustíveis fósseis 
estabilizados em um nível elevado 

> Elevados preços de biocombustíveis ou 
sintéticos 

> Diminuição do preço de mercado em relação 
a biocombustíveis ou sintéticos 

Infraestrutura > Rápido crescimento de infraestrutura de recarga  
(urbano, suburbano) 

> Sem rede de hidrogênio 

> Infraestrutura de recarga limitada a cidades 
> CNG / GLP nas principais regiões  
> Sem rede de hidrogênio 

Legislação > Sanções fiscais para carros de alta emissão 
> Restrições em megacidades para não-ZEV1) 

> Pressão regulatória limitada 

Cliente > Congestionamento levando a mudança de 
comportamento do cliente (carros menores) 

> Congestionamento levando a mudanças de 
comportamento do cliente (carros menores) 

Tecnologia > Custo eficiente de baterias > ICE avançado com custo eficiente 

PHEV / EV Veículo à base de 
combustível 

PHEV / EV Queima de 
combustíveis 

avançada 

Combustíveis 
alternativos Previsão  Roland Berger 

1) Zero emission vehicles 

C CENÁRIOS 
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Apesar da estagnação do crescimento, as vendas de veículos estão 
se desenvolvendo devido ao crescimento de mercados emergentes 

57 

Automóveis - Mercado do consumidor final 

1) Inclui HEV, PHEV e EV 
 
Fonte: Entrevistas com especialistas, Relatórios da Indústria, Roland Berger Strategy Consultants 

Desenvol-
vimento do 
mercado 

Comentário > Vendas mundiais de automóveis de 
passeio devem crescer em 2% e 
1% ao ano entre 2015 e 2020 

> Crescimento das três principais 
tecnologias, HEV, PHEV e EV, será 
entre 50% a 70% 

 

PC + LCV (Classe 1-3) Classe 4 + 

2020 

89,2 

2015 

83,5 

2011 

75,8 

2020 

2,0 

2015 

3,4 

2011 

2,7 

2020 2015 2011 

0,4 0,5 0,6 

Caminhões [MM] Ônibus [MM] 

> Enquanto HEV serão instalados em 
caminhões de longa distância, EVs 
serão utilizados nos veículos pesados 

> Crescimento anual entre 2011 e 2015 
será de 8%, entre 2015 e 2020, mais 
5% 

> Vendas de ônibus são em grande 
parte  de substituição 
especialmente nos emergentes 

> Penetração de EVs e híbridos 
permanecerá baixa entre ônibus 

Veículos de passeio [MM] 

C VENDAS DE VEÍCULOS 

Penetração 
EV1) [%] 2,1% 4,1% 13,0% 0,3% 3,0% 4,0% 0,01% 0,01% 0,03% 
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> Demanda de energia por veículos 
de passeio deverá aumentar 
– Crescimento anual de 21% entre 

2015 e 2020  
> EVs terão papel importante na 

demanda 

> Haverá também aumento da 
demanda por caminhões, embora 
em menor magnitude 

> Demanda por ônibus continuará 
baixa 

> Baixa inserção de EVs na categoria 
contribui para esse cenário 

O crescimento da penetração de veículos elétricos, trará um 
impacto reduzido na demanda de energia 

59 

Demanda total de energia 

PC + LCV (Classe 1-3) Classe 4 + 

VEÍCULOS DE PASSEIO [GWh] CAMINHÕES [GWh] ÔNIBUS [GWh] 

23

8

3 

2011 

3 

2020 

49 

18 

2015 

19 

12 

4 

EV PHEV HEV 

0,4

1,2

0,2

2020 

4,1 

2,9 

2015 

2,1 

1,7 

2011 

0,01
0,000,00

2020 2015 2011 

DESENVOL-
VIMENTO DO 
MERCADO 

COMENTÁ-
RIO 

C C VENDAS DE VEÍCULOS 

Fonte: Entrevistas com especialistas, Relatórios da Indústria, Roland Berger Strategy Consultants 
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Evolução de veículos elétricos nos EUA, China, Europa e Japão [% das vendas] 

EVs e VHEs devem atingir parcela significativa das vendas na 
maioria das regiões (4% a 6% para EV) 

Fonte: JD Power, Modelo Roland Berger Strategy Consultants 

EV 

PHEV 

HEV 

ICE 

2015 

5,7% 

9,6% 

2,1% 

82,6% 

2010 

1,4% 2,4% 
1,4% 

94,7% 

2008 

0,1% 

99,9% 

2020 

100.0% 

79,2% 

2015 

2,6% 
6,7% 

92,7% 

2010 

8,3% 
97,4% 

2008 

0,5% 1,3% 

98,7% 

EV 

PHEV 

HEV 

ICE 

8,5% 

2020 

4,0% 

EUA 

EV 

PHEV 

HEV 

ICE 

2010 

4,1% 

4,0% 

6,6% 

85,3% 

2008 

0,2% 

5,3% 

94,2% 

2020 

3,1% 

96,9% 

2015 

2,5% 

97,5% 

EUROPA 

JAPÃO CHINA 

Nota: híbrido leva em conta ICE 

FCEV 

EV 

PHEV 

HEV 

ICE 

2010 

2,7% 

4,9% 

10,0% 

0,9% 

84,2% 

2008 

2,4% 

2,6% 

94,2% 

2020 

100.0% 

2015 

100.0% 

C VENDAS DE VEÍCULOS 
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2012 2011 2010 2009 

Mitsubishi iMiEV 

Subaru 
Stella EV1) 

REVA  
NXR 

Citroen C-ZERO Detroit Electric 

Peugeot 
iON 

smart  
smart ed 

Mercedes  
BlueZERO  

Renault Zoe ZE 

BMW 
Megacity 

VW E-UP! Renault Twizy ZE 

REVA 
NXG 

Fisker Karma 
Renault  
Kangoo ZE 

Ford 
Connect 

Ford 
Focus EV 

Volvo 
V70 PHEV 

Jaguar 
XJ PHEV 

Fiat 
Doblo EV 

Opel 
Ampera 

Renault  
Fluence ZE 

Toyota  
Prius PHEV 

Nissan  
Leaf 

Chevrolet 
Volt 

BYD 
F3DM1) 

Tesla 
Model S 

Citroen 
Berlingo 

A cada ano entram novos modelos de EV e  PHEV no mercado 
mundial - foco no segmento A e B 

62 

Fonte: Companhia de materiais; Roland Berger Strategy Consultants 

Lançamentos de modelos de EV / PHEV [global, não exaustivo] 

Segmento  
C e D - 
veículos 
médios 
 

Segmento  
E e SUVs - 
veículos 
grandes e de 
luxo 

Segmento  
A e B - 
veículos 
pequenos 

1) Já à venda para governo e empresas estatais 

C MODELOS DISPONÍVEIS 
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OEMs de diversos países reduzem preços para o consumidor final, 
posicionando-se com diferentes tecnologias e modelos de negócio 

Comparação de modelos de negócio 

Fonte: fka, Roland Berger Strategy Consultants 

Veículos 
de luxo 

Veículos 
urbanos 

Veículos 
compactos 

Bateria Energia Infraestrutura 
Serviços 

Veículo 
Conectado 

Mobilidade 
integrada 

Países 

> EV/PHEV são produtos para um nicho 
específico de usuários e regiões 

> Colaborações em gastos de 
infraestrutura de abastecimento 

> Veículos de luxo e infraestrutura de 
recarga rápida 

> Foco em car sharing  para expandir 
rede de usuários  

> Integração de serviços de mobilidade 

> Fornecimento de veículos 

> Foco mais forte em car sharing no 
futuro 

> Foco em veículos lower-tech ou 
remoção de baterias do preço de venda 

C MODELOS DISPONÍVEIS 
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Além dos automóveis de passeio, cidades como Berlim estão 
testando soluções de mobilidade elétrica para veículos comerciais 

Projeto E-city Logistics - Berlim  

Fonte: Berlim E-city Logistics Project, Roland Berger Stratey Consultants 

> Uso de veículos comerciais eficientes e 
sustentáveis com conceitos inovadores 

– Em teste uso de caminhões e vans 
elétricas para serviços de delivery 

> Veículos com menos emissões de 
poluentes 

> Menos ruído, permitindo entregas no 
período noturno, de menor pico 

> Teste de uso de caminhões elétricos para 

operações urbanas de logística 

> Medição de redução de emissões 

> Possíveis melhorias para transporte urbano 

– Redução de tráfego em horário de pico 

> Teste de vans para serviços de correio, 

entregas express e pacotes 

> Identificação de benefícios operacionais e 

ambientais 

> Identificação de melhor logística  de abaste-

cimento na carga e descarga de veículos 

– Otimizando impacto econômico e ambiental 

Fashion  
Logistics 

Courier, 
express 
and parcel 
services 
(CEP) 

C LOGÍSTICA 

O PROJETO BENEFÍCIOS PARCERIAS 

TESTES EM ANDAMENTO 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

50 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

O programa europeu FRevue coloca em circulação veículos 
elétricos de delivery, testando benefícios e desafios de seu uso 

FRevue - Freight Electric Vehicles in Urban Europe 

Descrição 

Objetivos 

Participantes 

O programa Exemplo - Milão 

Prazos 

> Utilizar resultados para incentivar disseminação 
dos veículos 

– Foco nas indústrias de logísticas e nos 
governos e reguladores  

> Iniciativa do programa EU Seventh Framework 
(FP7) 

> Circulação de 127 veículos, expostos 
diariamente às necessidades urbanas 

> Uso de veículos elétricos de diversos tamanhos 

– Pequenas vans até veículos de 18 t 

> Amsterdam 

> Lisboa 

> Londres 

> Madri 

> Milão 

> Oslo 

> Rotterdam 

> Estocolmo 

> Lançamento em 2013 

> Término em 2017 

Fonte: Frevue, Roland Berger Strategy Consultants 

Objetivos na 
cidade 

Desafios 
atuais 

Resultados 
esperados 

> Implementação de novo modelo de entregas na 
cadeia de valor farmacêutica 

> Uso de sistema inteligente de informações com 
acompanhamento em tempo real 

> Redução da emissão de poluentes 

> Redução de congestionamentos, devido à 
circulação noturna dos veículos1) 

> Aumento da eficiência no sistema logístico 

1) Possível graças  aos menores ruídos dos veículos 

> Congestionamentos nos centros urbanos 

> Sistema ineficiente de entrega de produtos 
farmacêuticos 

– Pelo menos 6 vezes ao dia para cada 
farmácia 

C LOGÍSTICA 
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O uso de veículos elétricos na indústria também é significativo e 
representa atualmente 60% do mercado de EVs 

MERCADO 

BENEFÍCIOS 

USOS 

> Inclui veículos elétricos comerciais e industriais, 
como empilhadeiras e veículos pesados 

> Representam atualmente 60% do valor do mercado 
de EVs 

– Previsão de crescimento de 4,2 vezes na próxima 
década 

> Aumento da eficiência industrial 

> Redução de emissões de poluentes 

> Redução do custo de propriedade e dos gastos com 
manutenção 

> Menor dependência das variações de preço dos 
combustíveis fosseis 

> Rebocador para 
manutenção e locomoção 

> Obrigatoriedade do uso de empilhadeira elétrica em 
ambientes internos 

– Tendência de crescimento do uso em ambientes 
externos 

> Substituição de processos manuais lentos e 
perigosos, e.g. 

– Andaimes, escadas, limpeza e outros 

Veículos elétricos industriais 

Fonte: Industrial & Commercial Hybrid & Pure Electric Vehicles 2013-2023: Forecasts, Opportunities, Players; Greennext; VO2; Roland Berger Strategy Consultants 

> Coleta de peças e 
artefatos de uso diário 

> Adaptados para diversas finalidades, e.g. 
– carro-ambulância, baú, lanchonete 

ambulante 

> Cargas leves e transporte de 
passageiros 

Exemplos 

C AUTOMÓVEIS COMERCIAIS 
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A mobilidade elétrica também é uma solução para o transporte 
coletivo, especialmente para ônibus 

E-mobility no transporte coletivo 

HABILITADORES DESAFIOS 

Fonte: Finpro, EV Citi Casebook, Roland Berger Strategy Consultants 

> Devido ao peso, alcance dos veículos costuma ser 
menor 

> Infraestrutura de abastecimento é crucial para garantir 
pontualidade 

– Atrasos podem comprometer todo o sistema de 
transporte coletivo 

> Veículos concorrem  em preço com ônibus à diesel 

> Demanda já existe, na figura dos municípios 

> Modelo dos transportes públicos é mais simples do 
que de EVs 

– Mais modelos de negócio e serviços de criação 
de valor 

> Facilidade para sistemas de battery swapping 

– Rotas definidas permitem troca no mesmo ponto, 
ao final de cada rota 

– Bateria fica no topo no ônibus, facilitando a troca 

Incertezas 

Tecnologia vencedora 

> Ônibus híbrido vs. elétrico: incertezas quanto à participação do diesel na matriz de transporte coletivo 

> Ônibus híbrido vs. à hidrogênio: alguns fabricantes apostam no hidrogênio como tecnologia vencedora 
do longo prazo 

C TRANSPORTE COLETIVO 

? 
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Em algumas cidades, já há projetos de ônibus elétrico em 
andamento 

Projetos de ônibus elétrico pelo mundo 

Projetos de transporte coletivo elétrico 

1 Amsterdam 2 Brabant 

4 Shenzen 3 Rotterdam 

> Circulação de 35 ônibus elétricos no Aeroporto  Schiphol 
para transporte entre terminal e aeronave 

> Objetiva redução de emissões e de custos de manutenção 
e gestão 

> Ônibus fornecidos pela fabricante chinesa BYD, com 
modelos menores adaptados às necessidades do aeroporto 

> Prazo para início: junho de 2014 

> Projetos piloto em duas cidades da província, com prazo 
entre 2011 e 2014 

> Meta para 2020 é atingir 100% de frota de ônibus elétrico, 
de forma a zerar emissões do transporte público 

> Desafios no projeto incluem alcance dos veículos, 
infraestrutura e custos 

> Projeto piloto de dois anos batizado de Ebusz 

> Objetiva testar alcance dos veículos e avaliar impactos da 
introdução para a sociedade 

> Cidade com maior frota elétrica de transporte público do 
mundo 

> Em novembro de 2012, eram quase 2.400 veículos 
elétricos, sendo 90% de ônibus e 10% de táxis 

– Mix de híbridos e elétricos puros 

> Veículos fornecidos pela fabricante chinesa BYD 

Fonte: EV Casebook, Amsterdam, Shenzen, Brabant, Roland Berger Strategy Consultants 

C TRANSPORTE COLETIVO 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

54 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

OEMs como a E-moss oferecem serviços e produtos que atendem 
a essa nova demanda por transporte coletivo elétrico  

Proposta e produtos da E-moss 

Fonte: E-moss, Roland Berger Strategy Consultants 

1) Modelo de 9 metros; 2) não exaustivo 

Proposta de 
Valor 

Produtos 

> Desenvolvimento de motores elétricos para transporte coletivo e 
comercial 

> Parceira de indústrias de ônibus e caminhões com motores e 
expertise de integração 

> Modelos que variam de 8 a 12 m 

> Alcance de até 300 km1) 

> Baixa emissão, ruído e vibração 
E-bus 

E-truck 

> Modelos que variam de 7,5t – 12t – 18t  

> Equipado com bateria de alcance até 300 km 

> Consumo de 0,95 kW/km 

E-taxi 

> Modelos de electric London taxi e mini-ônibus 

> Alcance de até 300 km 

> Consumo de 0,204 kW/km 

CLIENTES2) 

C TRANSPORTE COLETIVO 
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Maioria das opções de híbrido no Brasil foi lançada nos últimos 
anos, sendo o elevado preço um dos maiores limitadores às vendas 

Opções de veículos híbridos no Brasil [não exaustivo] 
Modelo 

CAYENNE S HYBRID 

> Lançado em 2010 

> Consumo 22% menor que S 
normal  

Fonte: Press Clipping, Roland Berger Strategy Consultants 

Descrição Preço  sugerido Potência Velocidade máx. Consumo 

LEXUS CT200h 

FORD FUSION 

TOYOTA PRIUS 

MERCEDES S400 

Sob consulta > 333 cv (gasolina) 

> 47 cv (elétrico) 

> 242 km/h > 12,1 km/l 

> Vendas na Europa iniciaram em 
2010 

– Lançado no Brasil em 2012 

R$ 149.000 > 99 cv (gasolina) 

> 39 cv (elétrico) 

> 180 km/h > 19,1 km/l 

> Modelo híbrido chega ao país no 
segundo semestre de 2013 

> Pode chegar a até 100 km/h 
apenas com o motor elétrico 

R$ 135.000 > 190 (combinado) > Não divulgada > 16,9 km/l1) 

> Lançado oficialmente em 1997, 
chegou ao Brasil em 2013 

> Híbrido com maior vendas no 
mundo 

R$ 120.830 > 99 cv (gasolina) 

> 39 cv (elétrico) 

> 180 km/h > 25 km/l 

1) De acordo com o Inmentro. A montadora afirma chegar a ate 20 km/l 

> Lançado em 2010 no Brasil 

> Motor elétrico serve somente 
para auxiliar motor V6  

R$ 120.830 > 279 cv (gasolina) 

> 20 cv (elétrico) 

> 250 km/h > 12,6 km/l 

C MERCADO BRASILEIRO 
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Apesar de o veículo elétrico ser uma opção à redução de emissões, 
autonomia limita circulação - projetos piloto em andamento no Brasil 

Visão geral de veículo elétrico 

Inversor de frequência 
Garante funções do motor 
como girar, acelerar, 
estabilizar e frear 

Motor elétrico 
No Nissan Leaf, gera 80 
kW de potência 

Bateria 
Feitas de íons de lítio, ficam no porta-
malas ou sob os bancos 

Carregador 
Capta energia gerada 
pelos freios e motor a 
combustão e envia às 
baterias Conexão 

Local para plug do 
cabo de recarga para 
bateria 

Visão geral 

NO BRASIL 

DESAFIOS > Autonomia do veículo é atualmente o 
maior desafio 

– Modelo Leaf, por exemplo, possui 
autonomia de 160 km 

> Tempo médio para recarga de um 
veículo elétrico varia de 3 a 10 horas 

> Não há versões de veículo elétrico à 
venda atualmente no mercado brasileiro 

> Projetos - piloto envolvendo o Leaf 
estão em andamento hoje 

– Em São Paulo, modelo é utilizado por 
alguns taxis 

– No Rio de Janeiro,  Polícia Militar 
usará dois modelos por 3 meses, com 
início em agosto de 2013 

Fonte: Press Clipping, Roland Berger Strategy Consultants 

Exemplo de EV da Nissan - Leaf 

C MERCADO BRASILEIRO 
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O veículo híbrido já circula no Brasil, mas participação no mercado 
ainda é incipiente 

Visão geral de veículo híbrido 

Visão geral 

VANTAGENS 

DESCRIÇÃO > Utiliza sistemas que combinam motor à 
combustão e elétrico 

– Motor à combustível pode ser à 
gasolina, etanol, flex diesel ou GNV 

> Motores podem trabalhar isoladamente 
ou em conjunto, a  depender da demanda 

> Motores são menores e, portanto, mais 
eficientes 

– Menores custos de combustível 

– Menores emissões de CO2 

Fonte: Press Clipping, Roland Berger Strategy Consultants 

Exemplo de Híbrido 

NO BRASIL > Oferta de híbridos ainda é incipiente 
quando comparada a outros países 

– Modelo Toyota Prius é utilizado por 
alguns taxistas em São Paulo 

> Amsia Motors demonstrou intenção de 
construir primeira fábrica de híbrido no 
Brasil1) 

1) Protocolo de intenções assinado em 2013 com Sergipe 

C 

TANQUE DE COMBUSTÍVEL 

Cada litro de gasolina carrega a bateria 
para rodar 20 quilômetros 

BATERIA 

À base de íons de lítio, com 
autonomia de 64km 

 Pesando cerca de 200km é uma 
versão gigante das baterias usadas 

em celulares e laptops 

MOTOR À COMBUSTÃO 

Em percursos maiores do que os 64 km 
 que a bateria permite andar, produz 

energia para carregá-la 

TOMADA 

Duas entradas laterais servem para ligar a bateria à 
rede elétrica. Carregar a bateria leva quatro horas 

nas redes de 220 volts e oito horas nas de 110 volts. 

MOTOR ELÉTRICO 

Com 111 quilowatts, tem potência equivalente à de um motor 
convencional de 150 cavalos – mais que o dobro de um carro 
1.0. Permite velocidade máxima de 160 quilômetros por hora 

MERCADO BRASILEIRO 
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A oferta de motos elétricas no Brasil é ainda mais reduzida, 
principalmente pela baixa autonomia 

Fonte: IEA 2012, Press clipping, Roland Berger Strategy Consultants 

Motocicletas elétricas no mundo e no Brasil 

COMENTÁRIOS 

MODELO 

PREÇO 

AUTONO-
MIA 

VELOCI-
DADE 

DS Police Zero DS 
Brammo 
Empulse Prima 500 Win Elektra Prima 2000 

N.A USD 13.995  USD 16.995  R$ 2.900 R$ 4.990 

210 km 200 km 

170 km/h 

40 km 

R$ 3.990 

50 km 

152 km/h 153 km/h 

195 km 

35 km/h 40 km/h 45 km/h 

80 km 

> Modelos elétricos possuem baixa 
circulação no Brasil 

– Em 2010,  foram apenas 750 entre 
1,85 milhões vendidas 

> Baixa autonomia é o principal 
empecilho para difusão 

– Uso de bateria de chumbo, que são 
mais baratas mas duram menos 

– Recarga completa requer pelo 
menos 5 horas 

> Mundialmente, maiores fabricantes 
são Estados Unidos 

– Maiores consumidores, no entanto, 
estão na China 

C MERCADO BRASILEIRO 
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A penetração de veículos elétricos no Brasil deverá endereçar 
desafios específicos do país 

C DESAFIOS NO BRASIL 

Principais desafios para a penetração de veículos elétricos no Brasil 

Pressão da indústria automotiva 
Veículos elétrico é uma ameaça ao monopólio das montadoras, dada sua tecnologia mais simples; peso das 
montadoras na economia reforça seu lobby contrário 
 

Alternativas limpas já existentes 
No caso do Brasil já existe um combustível limpo  amplamente aceito - o etanol - , que apresenta um caminho 
de menor resistência 
 

Pré-sal 
Incentivo ao veículo elétrico contradiz uma das maiores riquezas recentes do país, as recém descobertas  
bacias de petróleo do Pré-sal 

1 

2 

3 

Fonte: ANFAVEA, Roland Berger Strategy Consultants 
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A indústria automotiva representa quase 20% do PIB industrial 
brasileiro, o que reforça o lobby do setor 

DESAFIOS NO BRASIL - INDÚSTRIA AUTOMOTIVA C 

95,7 

79,8 

2005 2008 2012 

19% 

84,6 

2010 

15% 

2007 

19% 

50,6 

13% 

17% 

48,4 

66,2 

49,3 

85,5 

95,8 94,0 

49,2 

2001 2003 

19% 
18% 

2006 

62,6 

2004 2009 2000 2011 

61,0 

13% 

2002 

14% 
15% 

13% 

15% 

19% 

Participação no PIB industrial Autoveículos Máquinas agrícolas automotrizes 

Faturamento e participação no PIB industrial [USD MM] 

Participação da indústria automotiva na economia brasileira 

COMENTÁRIOS 

> Indústria automotiva representa quase 
20% do PIB industrial 

> EVs são ameaça ao poder de  
monopólio dessa indústria  

– Montadoras perdem monopólio do 
motor 

– Participação reforça poder de lobby 
do setor contra os veículos elétricos 

 

Fonte: ANFAVEA, Roland Berger Strategy Consultants 
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A indústria automotiva influencia diversos setores da sociedade – 
Mais de 200k empresas no Brasil estão ligadas a essa indústria 

Visão geral da cadeia de valor automotiva - Ilustrativo 

Fonte: Automotive Business; Roland Berger Strategy Consultants 

MATÉRIA 
PRIMA 

Aço 

Plástico 

Borracha 

Vidro 

Têxtil 

Pintura 

AUTO 
PARTES 

Motor 

Transmissão 

Freio 

Pneus 

Direção 

Chassis 

Eixo 

MONTADO-
RAS 

Veículo passageiro 

Comercial leve 

Caminhões 

Ônibus 

Tratores 

Agrícola 

DISTRIBUI-
ÇÃO 

Vendas 

SERVIÇOS 

Pós-venda 

Combustível 

Seguro 

Bancos   

Venda  

auto-partes 

Reparos 

TRABALHO ENERGIA ÁGUA 
SUPRIMEN-
TOS  GERAIS 

1

2

3

4

5

C DESAFIOS NO BRASIL - INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 
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A maior oferta de etanol e de combustíveis fósseis com o pré sal 
podem vir a ser um desafio ao desenvolvimento dos EVs no país 

C DESAFIOS NO BRASIL 

2012 

3,4 

2011 

3,4 

2010 

3,6 

2009 

3,2 

2008 

3,2 

2007 

3,0 

2006 

2,6 

2005 

2,5 

2004 

2,3 

2003 

1,8 

2002 

1,8 

2001 

1,8 

2000 

1,7 

> No Brasil há ampla introdução do veículo flex fuel 

– Em 2012 representou cerca de 80% dos veículos produzidos 

> Etanol chega a emitir 73% menos CO2 do que a gasolina 

– Valor pode chegar a 82% se produção for 100% mecanizada e não 
houver queima 

Gasolina Etanol Flex fuel Diesel 

Desafios ao desenvolvimento dos EVs no Brasil 

Fonte: ANAFAVEA, Embrapa, Petrobras, Roland Berger Strategy Consultants 

Produção por combustível [MM unidades] 

Desafios para o veículo elétrico 

> Incentivo ao veículo elétrico poderia ir em sentido contrário aos investimentos 
do pré-sal 

> É necessário deslocar a produção de petróleo para outra atividade 

Investimentos 

> Financiamentos já somam R$ 6,9 bilhões 

> Até 2016 serão USD 70 milhões 

Produção 

> Reservas da Petrobrás tem potencial para dobrar e atingir 31,5 
bilhões de barris de óleo equivalente 

> Produção diária de 300 mil barris de petróleo no pré-sal  

Empregos 

> Capacitação de 88 mil pessoas para atuar na indústria de óleo e gás 

> Até 2014 deverão ser ao todo 212 mil profissionais qualificados 

Etanol Pré-sal 
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D. Impactos da Introdução da Mobilidade Elétrica  
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O sucesso da mobilidade elétrica requer o engajamento do governo, 
da indústria e das utilities de energia 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1. A introdução de soluções de mobilidade elétrica exigem coordenação entre todos os atores envolvidos - governo, 
indústria e utilities 

2. Governo: a definição de metas e regulação de emissões CO2 e a determinação de taxas relacionadas ao custo total de 
propriedade do veículo são fatores chave para a introdução dos EVs 

i. Na esfera pública, a introdução dos EVs traz diversos benefícios, e.g. redução a dependência externa de energia, 
menos poluição e ar mais limpo, criação de empregos verdes e infraestrutura de mobilidade 

3. Indústria: com a introdução da mobilidade elétrica, novos serviços e oportunidades surgem, além de novos modelos de 
negócio, em diversos segmentos da cadeia de valor como, por exemplo, car sharing  e modelos de financiamento 

i. OEMs devem se concentrar em modelos de negócios completos para capturar o máximo valor criado pela 
mobilidade elétrica 

4. Setor elétrico: a introdução de e-mobility  requer o desenvolvimento de redes inteligentes  para monitoramento e 
gerenciamento da carga, garantia de recarga segura e precisa e gestão do faturamento 

i. A atuação das utilities será focada, inicialmente, na instalação e manutenção de infraestrutura de abastecimento 

D SUMÁRIO 
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Soluções de mobilidade elétrica exigem coordenação entre todos 
os atores envolvidos - governo, indústria e utilities 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Indústria 

automobilís-

tica 

Utility 

Novas  

soluções 

e-Mobility 

Governo 

> Redução a dependência externa de energia 

> Menos poluição e ar mais limpo  

> Criação de empregos verdes 

> Nova infraestrutura de mobilidade 

> Torna-se modelo em transporte sustentável 

> Novo mercado para veículos 

elétricos e plug-in de veículos 

elétrico híbridos 

> Novos serviços relacionados a 

veículos elétricos - e.g. car 

sharing 

> Acumulação de nova infraestrutura e mobilidade - abordagem recarga padrão 

> Potencial de receita no fornecimento de energia elétrica - substituto para a economia de gasolina 

> Alavancagem da estrutura existente de faturamento e contabilidade 

> Desenvolvimento de novos modelos de negócios 

D 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
Design. The Graphics Operators will be 
pleased to help you select them.

for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→Reposition the text placeholder to the right 
place on the band
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D.1 Governo 
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Impactos da regulação na produção de EVs variam nos mercados 
de acordo com a rigidez das regras de emissão 

UE 1 EUA 2 

IN
C

E
N

T
IV

O
S

 

> Mesmo com suposições otimistas sobre 
melhorias no ICE e medidas leves,  
OEMs precisarão de EVs para cumprir 
metas de emissões de 2020 

> Pelo custo, híbridos leves e PHEVs são 
mais favoráveis  

> Meta de emissões da CAFE podem ser 
alcançadas pela utilização de melhorias 
ICE e redução de tecnologia pesada -  

> Em relação aos custos, OEMs não têm 
incentivo para aplicar tecnologias EV em 
grande escala  

> No entanto, mandato de ZEV e 
capacidade de ganhar créditos levará 
OEMs a construir alguns PHEVs e EVs  

> Penetração da tecnologia só é 
impulsionada por metas do governo de 
PHEVs e EVs 

> Metas de consumo de combustível podem 
ser atendidas pela otimização do ICE 

> Emissões de frota são possíveis, mas não 
há indicação clara ainda 

– Se forem definidas emissões da frota, 
espera-se alta penetração de EV 

China 3 

D
E

S
A

F
IO

S
 

> Não há vantagem de TCO para 
FHEV,PHEV, e transmissões BEV  

> Híbridos leves terão TCO neutro, mas 
permitirão funções adicionais  

> Em carros maiores, haverá disposição 
de cliente a pagar por híbridos mais 
fortes  

> Único nicho de demanda para BEVs 

> Não há vantagem de TCO para EVs 
devido ao baixo custo de combustíveis  

> No entanto, alguns clientes estão 
dispostos a pagar por EVs por razões de 
imagem ambiental 

> Quase nenhum incentivo pelo lado dos 
clientes - exceto no segmento de luxo 

> Híbridos leves e completos ofereceriam 
vantagens significativas de consumo, 
mas vantagem de TCO é limitada 
devido ao baixo custo de combustível  

> Sem disposição para pagar pela 
imagem "verde" - no segmento de luxo, 
inovação EVs é critério importante de 
compra para os clientes 

Fonte: Entrevistas; Roland Berger Strategy Consultants 

D1 

Incentivos e desafios para EVs - UE, Estados Unidos e China 

REGULAÇÃO DE EMISSÕES 
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2-4% 

5-10% 

1-2% 

Emissões europeias de CO2 no transporte - 2008 e previsão para 2020 

Para alcançar os limites de emissão CO2 em 2020, veículos de 
baixa emissão serão necessários (FCEVs, EVs e PHEVs)  

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 0 10 20 

Emissão CO2 no transporte 
2008 

Fonte: JD Power; Roland Berger Strategy Consultants 

Mostra o tamanho do mercado para um segmento específico de veículo 

Metas de emissão CO2  no transporte 
2020  20121) 

Otimização ICE 

esperada em 

20202) 

Emissões CO2 (g/km) 

SEGMENTO 

1) Para 65% da frota a partir de 2012, gradualmente aumentada até 100% da frota até 2015  2) Não considerando EV / PHEV 

Pequeno (A / B) 

Médio 

Grande 

Premium 

SUV 
compacta 

SUV grande 

95 g / km 130 g / km 155 g / km 

Emissão 
CO2    

2020  
(estimativa)  

Emissão real CO2 CO2 metas de emissão 

110 g / km 

Necessidade de 

FECVs,EVs e PHEVs 

Gap de  
~ 15 g / km 

? 

? 

? 
FCEV: Veículos Fuel Cell Elétricos 

BEV: Veículos Elétricos da Bateria 

PHEV:  Veículo Elétrico Plug-in Híbrido 

REGULAÇÃO DE EMISSÕES D1 
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Com o aumento de renováveis no matriz de geração, veículos 
elétricos são a maneira mais efetiva de reduzir emissões de CO2 

Fonte: Deutsche Energie-Agentur, Roland Berger Stratey Consultants 

Análise de vários tipos de combustíveis e emissões 

1) Assumindo balanceamento com geração elétrica à gás 

MÉDIA DE EMISSÕES POR TIPO DE VEÍCULO  [g CO2/km] 

5

75

95

111
124

141

158164

Gasolina GLP Diesel GNV (gás natural 

ou mistura natural) 

Etanol 

 (cana de açúcar) 

Biodiesel Eletricidade 

(matriz UE) 

Electricidade 

(100% eólica)1) 

  -54%   

D1 REGULAÇÃO DE EMISSÕES 
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O contexto atual é favorável para FCEVs, cujo desenvolvimento 
permitirá alcançar quatro objetivos estratégicos 

Contexto para desenvolvimento de FCEVs e objetivos estratégicos associados 

1 

2 

3 

4 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A 

B 

C 

D 

DESENVOLVI-

MENTO  DE 

FCEVs 

 

> Potencial para diminuir fortemente 
emissões CO2 (dependente da 
produção de H2 e esquema de 
distribuição) 

> Novo campo de atividade, com o 
consequente criação de emprego e 
de exportação 

> Impacto positivo sobre os gastos 
com saúde pública 

> Oportunidade para limitar o uso de 
combustíveis fósseis para o 
transporte 

> Diminuição da poluição urbana 
(CO2, partículas, etc) 

> Redução do ruído urbano 

Descarbonização  de superfície de 
transporte 

Criação de novas oportunidades 
econômicas 

Diversificação do fornecimento de 
energia 

Redução dos impactos ambientais 
locais do transporte rodoviário 

Normas de emissões mais rígidas 

> Compromisso para diminuir emissões de CO2 

> Forte pressão para reduzir as emissões de transporte europeias (CO2,NOx, PM, etc) 

Tecnologias de sistema de transmissão para alcançar metas 

> Para alcançar metas de CO2 , são necessários veículos de emissão quase zero 

> Várias opções de tecnologia 

> Maturidade da tecnologia 

> Desenvolvimento do conceito de FCEV / disposição de alguns OEM s para 
comercializar FCEV 

> Maturidade da tecnologia para infraestrutura H2 

> Diversos experimentos em curso 

> Impactos econômicos positivos fortes esperados para a França derivado de FCEV  

Fuel-Cell Electric Vehicle (FCEV) como uma solução 

> Forte impacto de produção de H2 e eletricidade para os veículos em redes de 
eletricidade / gás 

> Integração de mobilidade de baixo CO2 será auxiliada pelo desenvolvimento de 
redes inteligentes de energia 

Integração com redes inteligentes de energia 

D1 REGULAÇÃO DE EMISSÕES 
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Países usam estratégias diversas para estimular mobilidade 
elétrica, incluindo apoio financeiro, infraestrutura e pesquisa 

Fonte: IEA - Global EV Outlook, Roland Berger Strategy Consultants 

MEMBROS EVI1) 

China
  

Alemanha
  

Índia 

FINANCEIRO 

Subsídios de compra para veículos acima de 
RMB 60,000 

INFRAESTRUTURA 

- 

P&D 

RMB 6,95 bilhões para projetos de 
demonstração 

Isenção de taxas de estradas Quatro regiões escolhidas como mostruários 
para BEVs e PHEVs 

Suporte financeiro garantido para P&D de 
trens elétricos, criação e otimização da 
cadeia de valor e tecnologia da 
comunicação, e baterias 

INR 100.000 ou 20% do custo de veículo, o 
que for mais barato; redução de tributos 
sobre BEV/PHEVs 

Missão Nacional para Mobilidade Elétrica irá 
facilitar a instalação de infraestrutura de 
recarga 

Construção de capacidade de P&D com 
parcerias entre governo, indústria e 
academia; foco em células de bateria e 
sistemas de gestão 

D1 INCENTIVOS 

Estratégias de incentivo à mobilidade elétrica 

1) Electric Vehicle International 

Japão  Apoio para pagamento de 1/2 da diferença 
de preço entre EV e veículo de combustão, 
até YEN 1 milhão por veículo 

Apoio para pagamento de 1/2 do preço de 
EVSE, até YEN 1,5 milhões por carregador 

Grande foco em P&D de infraestrutura 

Reino Unido  - GBP 37 milhões para milhares de postos de 
recarga em residências, ruas, rodovias e 
setor públicos, até 2015 

Identificação pelo UK Technology Strategy 
Board de 60 projetos de colaboradores para 
veículos de baixa emissão 

Estados Unidos Até USD 7.500 em crédito tributário para 
veículos, baseado na capacidade da bateria.  

Crédito tributário de 30% do custo, não 
excedendo USD 30.000, para instalação de 
EVSE; crédito de até USD 1.000 para 
consumidores que comprarem EVSE 
qualificado; USD 360 milhões para projetos 
de infraestrutura 

orçamento de USD 268 milhões em 2012 
para P&Ds de baterias, fuel cells, sistemas 
de veículos e infraestrutura 
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A atuação do governo se dá também pela regulação do custo total 
de propriedade - Brasil ainda tem uma das maiores taxas de juros 

105 

Taxas de financiamento automotivo - Comparação entre países das taxas de juros 

Fonte: ANEF, Empresas internacionais de financiamento; Roland Berger Strategy Consultants 

1) Devido à baixa utilização de financiamento, China foi excluída da análise  
2) Taxa de juros cobrada por ANEF - Associação dos OEMs subsidiárias de financiamento 3) Valor pode variar dependendo de diversos fatores (faixa de 0% a 11,75%)  

> Alto custo do dinheiro devido a empréstimos caros 
do Banco Central e alta carga tributária sobre 
transações financeiras 

> Devido a uma taxa de juros básica real elevada 
(SELIC, 8,75%), Brasil também tem elevado spread 
bancário afetando diretamente empréstimos ao 
consumidor final 

> Apesar de a taxa de inflação ser estável desde 2004, 
governo usa ativamente a política monetária 
(elevação do juros básico) para controlá-la 

> OEMs já reagiram e estão oferecendo financiamento 
automotivo mais atraente através de uma associação 
conjunta 

2,0

5,0
6,7

11,0

16,0

18,9

24,9

EUA3) JPN ALE Índia México BRA  

ANEF2) 

Mercado 

BRA 

BENCHMARKING DA TAXA DE JUROS AUTOMOTIVA 

BRASILEIRA1) [%] 

AVALIAÇÃO DE FINANCIAMENTO 

AUTOMOTIVO NO BRASIL 

D1 REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE 
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Dada a importância do financiamento automotivo no Brasil, a 
determinação das taxas de juros tem grande impacto no mercado 

107 

Importância do financiamento automotivo no Brasil 

Fonte: ANEF; Roland Berger Strategy Consultants 

1) Apenas consumidor final individual, exclui as empresas 

VOLUME DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO1)  

[Bn BRL] 

TAXAS DE JUROS DE CRÉDITO  PARA AUTOMÓVEIS [% 

p.a.] 

[%] de veículos vendidos 

58% 64% 66% 68% 67% 66% 

156,5
139,1

111,6

77,4
59,1

42,2

2009 2008 2007 2006 2005 2004 

36,5

32,3

34,8
35,6

23,9

22,0

26,126,7

19,4 

24,9 

18,9 

28,8 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 

30% p.a. 

ANEF Mercado 

D1 REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
Design. The Graphics Operators will be 
pleased to help you select them.

for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

74 

D.2 Indústria 
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Provedor de 

serviços 

Novos modelos de negócios irão remodelar a indústria automotiva, 
com surgimento de novos players 

111 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

PLAYERS NOVOS (exemplos selecionados) 

NOVO MODELO DE NEGÓCIO DE VEÍCULO 

ELÉTRICO 

OEMS 

PRESTADOR DE SERVIÇO 

/CONSÓRCIOS 

FORNECEDORES DE 

BATERIA 

OEMs 

Bateria 

D2 MODELO DE NEGÓCIOS 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.golftime.de/var/storage/images/media/images/logos/berlin_baer_245x160/54345-1-ger-DE/berlin_baer_245x160.jpg&imgrefurl=http://www.golftime.de/golftime/content__1/aktuelle_themen/golfdom_fuer_region_bb&usg=__udCUzzqeg6WaJJkVBdC6kJ19i1Q=&h=160&w=245&sz=15&hl=en&start=5&sig2=GyAaQ0kwU5p3vrCdQVcIBA&um=1&tbnid=8lWN_8GvV-3o6M:&tbnh=72&tbnw=110&prev=/images?q=berlin+stadtwappen&gbv=2&hl=en&um=1&ei=xe4jSqi4CKDOMaOosLcJ
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.johnsoncontrols.com/publish/etc/medialib/jci/ps/Media_Kit.Par.21708.File.dat/Logo_Saft_johnson_controlsB.jpg&imgrefurl=http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/products/power_solutions/media_kit/images_video/Logos.html&usg=__zCum3WU18IbFly1t71C8mkjmc5M=&h=678&w=3069&sz=357&hl=en&start=1&sig2=p53dxzkdEBUBS6bhQeKWYg&um=1&tbnid=Hkba0a1GwXipqM:&tbnh=33&tbnw=150&prev=/images?q=johnson+controls+saft+logo&gbv=2&hl=en&um=1&ei=I-8jStLnOJHGM_LU0KIJ
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.lib.ncsu.edu/collectionmanagement/newsPES/OrionPics/TVA.svg.png&imgrefurl=http://www.lib.ncsu.edu/news/pes.php?p=5391&more=1&c=1&tb=1&pb=1&usg=__ECxaWFzxxEkrG0v1b7RJgwinAt0=&h=235&w=235&sz=9&hl=en&start=13&sig2=6PLYH8xBdvuBAy1CnUBP1g&um=1&tbnid=K5U6mDlGZDVNfM:&tbnh=109&tbnw=109&prev=/images?q=Tennessee+Valley+Authority&gbv=2&hl=en&sa=G&um=1&ei=Hu4jSvOPCY_EMrfvwacJ
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Modelos de negócios potenciais para mobilidade elétrica 
compreendem opções para frente e para trás na cadeia de valor 

Opções de negócios 
para mobilidade 
elétrica 

1 1 PARA TRÁS 2 PARA FRENTE 

> Modelos de negócios 

relacionados ao 

desenvolvimento, produção e 

vendas de veículos 

> Núcleo do modelo de negócios 

tradicional das montadoras 

> Modelos de negócios 

relacionados com operações 

de veículos 

> Ações fora do escopo principal  

ou totalmente novas em 

relação ao modelo de negócios 

tradicional das montadoras 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Modelos de negócios na cadeia de valor de veículos elétricos 

D2 MODELO DE NEGÓCIOS 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

77 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

113 

Opções de modelos de negócios inovadores incluem novo design, 
locação e conceitos de vendas/financiamento 

CASOS INOVADORES 

1 Veículos elétricos com 
"design novo" 

2 Conceito de aluguel  
"Autolib", em Paris 

3 Vendas e financiamentos 
modelo Better Place 

> Automóveis de passeio de híbridos micro até  
veículo elétrico puro 

> Carro convencional modificado 
("Design de conversão") 

> Veículo elétrico recém-projetado  
("Design novo") 

A SEGMENTO 

> Diferentes graus de integração vertical 

> Vendas a intermediários, e.g.,Paris, provedor 
de mobilidade Better Place 

B CADEIA DE 

VALOR 

> Receitas de vendas 

> Receitas de locação 

> Receitas de financiamento 

C MODELO DE 

RECEITA 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

D2 MODELO DE NEGÓCIOS 

Modelos de negócio para trás da cadeia de produção dos EVs 
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Veículos elétricos com designs novos alteram  profundamente as 
opções de design automotivo 

Novas opções de design de 

veículos com o conceito de 

"design novo" 

> Significativamente mais 

espaço interior 

> Conceito de ergonomia  

> Dispositivos operacionais 

inovadores 

"DESIGN DE CONVERSÃO" 
> Sistema elétrico instalado no 

modelo de carro projetado 
com motor de combustão 
interna 

> Maior participação de 
componentes existentes 
utilizados 

"DESIGN NOVO" 
> Veículo elétrico projetado a 

partir do zero 
> Maioria dos componentes a 

ser desenvolvido a partir do 
zero 

> Desvantagem de custo  
> Alto grau de liberdade de 

design 

Fonte: Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), Roland Berger Strategy Consultants 

D2 MODELO DE NEGÓCIOS 
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O sistema de car sharing vem crescendo conforme avançam as 
demandas por mobilidade - mercado já conta com diversos players 

Diversos OEMs já entraram no negócio de Car Sharing com marcas 
próprias - outros players examinando mercado e opções de entrada  

Top players por tipo de companhia [não exaustivo] 

CAR SHARING é a resposta à nova demanda por mobilidade e está 
em constantes crescimento 

Usuário [MM; 2006-2020] 

2020 

15.0 

4.0 

2012 

0.7 
0.3 

2006 

0.2 0.1 

Europa 

Alemanha 
OEMs 

Locação 

Provedores independentes 

D2 

Fonte: "E-mobility" - Roland Berger Strategy Consultants 

Crescimento de car sharing e principais players 

MODELO DE NEGÓCIOS - CAR SHARING 
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A oferta organizada de car sharing já é uma realidade em algumas 
cidades, especialmente na França 

126 

Autolib Paris, Autolib Lyon 

Metas 

Autolib Paris Autolib Lyon 

REGIÃO Ile-de-France Lyon 

Reduzir emissões de CO2 em 22 mil toneladas por ano1), Reduzir o 

nível de ruído, reduzir tráfego através da substituição de 3.000 

veículos particulares por 550 Autolibs em 20112) e 22.500 carros 

particulares por 3000 Autolibs mais 3) 

Melhorar a circulação viária, substituindo 500 veículos particulares 

por 70 Autolibs em 2011 18) e aumentar ainda mais o número 

Modelo de negócio 

50/50 joint venture Bollore,Pininfarina, 

adquirida pela Bollore 5) 

Conselho Municipal de Paris 

Concessão n º 12 y 6)  
35 milhões de euros 8) para 12,5 km de estacionamento 3) 
Horário de 6.000 em 1.200 estações de carregamento 7) 

Banco Europeu de 

Investimento 4) 

EUR 130 

milhões 

EUR 750 / 

ano / horário 9) 

Usuários 

Taxa de inscrição + 
taxa de uso + EUR 200 
depósito + EUR 30 
depósito de limpeza 13) 

USUÁRIOS Bollore Grupo Pininfarina Lyon Parc Auto, Citroen, Toyota, Renault, Peugeot 

# usuários 3.000 em 2012, 6.000 usuários, 12/2011 20) 

1 carro por 4000 habitantes 

100 carros, 12/2011, 1.462 usuários, 08/2011 19) 

1 carro por 5000 habitantes 

200 milhões de euros investidos em carros 9) + 
100 milhões de euros ano, Incl. 60 milhões de 
euros para 1,5 mil funcionários 12) 

Seguro de perda de 60 milhões de euros 11) 

por uma subsidiária 

Seguro de carros EUR 2500/year/car 10) 

Autolib, Fundada em 2003 por um 

grupo de voluntários, adquirida em 

01/2008 por Lyon Parc Auto14) 

Cidade de Lyon 

Participação 

majoritária 

Usuários 

17% B2B 

Utilização gratuita 

23,00-7,00 17) 

Taxa de inscrição de EUR 40 + 

depósito de EUR 150 + 

depósito de EUR 500 + taxa de 

utilização + pagamento de 

aluguel por hora e por km 15) 

Financiados a partir dos fluxos de caixa de 

negócios de estacionamento 

Fonte: Roland Berger Stratgey Consultants 

D2 SERVIÇOS - CAR SHARING 
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Em Paris modelo de locação urbana da Autolib conta com 3.000 
veículos elétricos 

Conceito de locação urbana "Autolib" 

> Sistema de aluguel com 1.000 

estações e 3.000 veículos 

> Objetivo de reduzir engarrafamentos e 

emissões CO2 

> Taxa de assinatura anual de EUR 144 

por pessoa, taxa de uso com base no 

tempo 

> Até 2,4 milhões de habitantes teriam 

se interessado 

> Volume de investimento EUR 110 MM 

> Breakeven em 160.000-200.000 

assinantes 

Empresas licitantes 

Sindicato dos 

Conglomerado (vencedor) 

Sindicato dos 

Fonte: Pesquisa de imprensa, Roland Berger Strategy Consultants, 

D2 CASOS DE ESTUDO - AUTOLIB 

Modelo de locação urbana da Autolib 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.motorradhaus-renner.biz/assets/images/peugeot_logo.jpg&imgrefurl=http://www.motorradhaus-renner.biz/html/motorrad.html&usg=__0oWkDLkftJL30GXQpn4AV6YA7Qo=&h=227&w=227&sz=10&hl=de&start=8&zoom=1&itbs=1&tbnid=7EVw6cq8NXJiYM:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images?q=peugeot+logo&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=1sk2TcmrA5Cd4QaV1bXaAg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/3c/PSA_Peugeot_Citro%C3%ABn_logo.svg
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.ptidej.net/Misc/Images/LogoSNCF.jpg&imgrefurl=http://www.ptidej.net/&usg=__EzDaq6_9QikO1v4wb0Vv6L0o01I=&h=217&w=416&sz=40&hl=de&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=tqkebUcu7GgCgM:&tbnh=65&tbnw=125&prev=/images?q=SNCF+logo&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=7sk2TfSpJcqI5AaOm4nkAg
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://la-boudeuse.org/wp-content/uploads/RATP-logo.jpg&imgrefurl=http://la-boudeuse.org/en/ratp-2/&usg=__NLP5YsW-n0JVzFuPbiKDx9QF_3c=&h=349&w=323&sz=23&hl=de&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=-ogdNYuvj_Ti5M:&tbnh=120&tbnw=111&prev=/images?q=RATP+logo&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=Cso2TeSqMovz4Qar8MzQAg
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.lcbt.co.za/dbimages/avis.jpg&imgrefurl=http://www.lcbt.co.za/members/Business_list.php?pagesize=100&usg=__FoMAOfBE8q6Cw2qRQdayTz_c0Po=&h=961&w=1622&sz=104&hl=de&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=J6cFUfmVzr4U3M:&tbnh=89&tbnw=150&prev=/images?q=Avis+logo&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=M8o2Te_bCImH4Qalo83jAg
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Opções de modelos de negócios inovadores compreendem novos 
conceitos de mobilidade e de financiamento de carro/bateria 

CASOS INOVADORES 

1 Conceitos de mobilidade 
"Car2Go"/ Daimler e" mu "/ 
Peugeot, EV car sharing 
"Zipcar" 

2 Serviços específicos para de 
veículos  elétricos da Renault 

3 Armazenamento de eletricidade 
de smart grid baseada em 
carros 

1) Apenas cenário progressivo 

> Serviços técnicos 

> Serviços de mobilidade e energia 

> Serviços financeiros e de seguros 

> Serviços telemáticos 

A 

B > Cooperação entre empresas para além das 
fronteiras tradicionais da indústria 

> Diversificação  vertical / integração,  
e.g. Peugeot, Daimler 

C > Receitas de serviços 

> Receitas de tarifas para substituir vendas, e.g. 
Better Place1) 

> Financiamento do carro via provedor de serviço 
público,  e.g. "Smart grid" 

Fonte: Pesquisa imprensa, Roland Berger Strategy Consultants 

SEGMENTO 

CADEIA DE 

VALOR 

MODELO DE 

RECEITA 

D2 MODELO DE NEGÓCIOS 

Modelos de negócio para frente da cadeia de produção dos EVs 
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Vários serviços novos e já existentes podem ser oferecidos para 
aumentar a rentabilidade do EV 

Serviços financeiros 
automotivos 
> Crédito 
> Leasing 

Serviços financeiros 
baterias 
> Crédito 
> Leasing 

Seguro 
> Seguro EV 
> Seguro sobre o 

financiamento 

1 2 

3 

Entretenimento 
> Conexão de dispositivos 

externos 
> Aplicativos (Internet, vídeo, 

...) 

Controles remotos 
> Monitoramento remoto da 

bateria 
> Controle remoto (HVAC, 

processo de carregamento) 

Navegação 
> Informações de tráfego em 

tempo real 
> Eco-routing 
> Destinos em alcance 

6 

4 

5 

Abastecimento 
> Instalação de infraestrutura 
> Acesso a redes de 

carregamento rápido 

Mobilidade 
> Empréstimo de carro ICE 

("switching") 
> Mobilidade multimodal (e.g. 

Mu) 

Energia  
> Fornecimento de energia 

9 

7 8 

Garantia 
> Garantia ou garantia 

estendida para EV e 
bateria 

Manutenção 
> Manutenção Bateria /EV  
> Substituição de bateria  
> Manutenção remota 

Assistência 
> Assistência na estrada 
> Assistência localizada 

11 12 

10 

SERVIÇOS FINANCEIROS E DE SEGURANÇA SERVIÇOS TÉCNICOS 

SERVIÇOS DE MOBILIDADE E ENERGIA SERVIÇOS TELEMÁTICA  

OFERTA ORIENTADA PELA 

MOBILIDADE 

> Recompra > Recompra 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

D2 SERVIÇOS 
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OEMs devem se concentrar em modelos de negócios completos 
para capturar máximo valor no novo ambiente de negócios 

FRA-90007-234-18-01-G.ppt 123 

Exemplos de modelos de negócios e-mobility 

VEÍCULO SEM BATERIA VEÍCULO COM BATERIA VEÍCULO + ENERGIA MOBILIDADE INTEGRADA 

> Custo do veículo inferior 
> Escolha de capacidade de 

baterias 
> OEMs não fica com o risco da 

bateria 

> Mais valor capturado 
> Mais interação com o cliente 

e experiência favorável do 
cliente 

> Maior valor capturado como 
um provedor de mobilidade 

> Mais pontos de contato com o 
cliente 

> Maior crescimento de clientes 

/ CRM 

> Fluxos de receitas adicionais 

> Menos valor capturado 
> Propriedade e 

responsabilidade dos 
problemas ou falhas no 
veículo e baterias 

> Risco de bateria assumido 
parcialmente pelo OEMs 

> Risco de bateria assumido 
parcialmente pelo OEMs 

> Maior complexidade do 
modelo de negócio 

> Complexidade 
> Rentabilidade incerta 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

> Opção considerada por 
alguns dos principais OEMs 

> Bateria fornecida ao cliente 
via parceiro preferencial 

> Veículo e bateria fornecida 
por OEMs 

> Bateria pode ser vendida, 
financiada ou arrendada 

> Taxa mensal inclui serviço 
completo de manutenção, 
eletricidade e seguros 

> Taxa mensal inclui serviços 

de valor agregado adicionais, 

e.g., comunicações, acesso 

ao estacionamento, ... 

D2 MODELO DE NEGÓCIOS - OEMs 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

85 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

131 

Com a mudança de modelos de negócio em mobilidade elétrica, 
parcerias tornam-se pré-requisito para a vantagem competitiva 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Reduzir a pressão competitiva 

sobre parceiros com alianças e 

expulsando concorrência do 

segmento de mercado 

CONTROLAR 
COMPETIÇÃO 

IMPULSIONAR  
INOVAÇÃO 

Co-desenvolver produtos para 

reduzir o risco financeiro, se 

beneficiar do acesso de know-

how complementar e reduzir o 

time-to-market  

Crescer em novos negócios e 

acessar novas tecnologias para 

se preparar para novo cenário 

competitivo 

COMPARTILHAR 
RISCOS 

ESTABELECER 
PADRÕES 

Preparar-se para a consolidação 

dos novos negócios, oferecer  

produtos/soluções 

complementares e competir 

para estabelecer o padrão 

CORTAR  
CUSTOS 

Cortar custos e melhorar a 

produtividade para aumentar o 

valor do cliente e melhorar o 

posicionamento competitivo 

1 

4 

2 3 

5 

Estratégias  em mobilidade elétrica 

D2 PARCERIAS 
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Principais OEMs tem se engajado em parcerias com fornecedores 
de baterias e energia  

> Todos os principais OEMs estão envolvidos 

em alianças para promover a mobilidade 

elétrica - alguns OEMs estão em várias 

alianças concorrentes 

> Desenvolvimento e produção de propulsão 

elétrica é o dominada por produtores de 

baterias - OEMs em risco de perder 

competência do núcleo automotivo 

> Batalha entre alianças para futura 

vantagem competitiva no electromobility - 

"elo mais fraco da cadeia" determina o 

desempenho da aliança 

Fabricante da bateria OEM 
Empresa concessionária 
 de serviço 

ETC 

Fonte: Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), Roland Berger Strategy Consultants 

D2 PARCERIAS 

Parcerias em mobilidade elétrica (não exaustivo) 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
Design. The Graphics Operators will be 
pleased to help you select them.

for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

87 

D.3 Setor elétrico 
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Sistema alvo de EV-to-Grid (eletricidade) 

Para utilities 

> Capacidade de 

armazenamento 

> Flexibilidade de 

armazenamento e regulação 

> Comercialização de energia 

> Medição 

> Controle local 

 

Para o usuário 

> Diminuição dos custos de 

recarga (gestão de pico) 

> Serviços de Bateria 

> Diagnóstico de energia 

Benefícios 

D3 REDES INTELIGENTES 

Princípios de soluções Eletric Vehicle-To-Grid 

Valor 
adicional 

à rede 

Valor 
adicional 

ao 
veículo 

Fornecimento de combustível para veículos de baixa emissão 
oferece oportunidades para redes de gás e eletricidade 

Operador da rede 

Comando  
de energia 

Provedor
Wireless  

GPS 

Resposta 
energética 

Perfil de uso e preferências 
do motorista 

Internet 

Agregador 

$ $ 
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O projeto EDISON é um exemplo de sistema integrado de 
energia/mobilidade que combina rede inteligente com frota de EV 

Fonte: Análise Roland Berger Strategy Consultants 

INFRAESTRUTURA DE CARROS ELÉTRICOS INTEGRADA COM SMART GRID 

- PROJETO PILOTO NA DINAMARCA 

1) Bornholm foi um estudo de caso das micro-redes, redes ilhadas e gestão da rede  com alta proporção de geração eólica 

2) Especialistas ainda não concluíram sobre a necessidade de monitoramento em tempo real  

HABILITADORES 

FUNDAMENTAIS 

> Projeto em ecossistema fechado, 

integrando:  

– Geração de energia 

– Especificação do veículo 

– Uso do veículo 

– Serviços de mobilidade 

 

> Necessário smart grid em um 

sistema fechado e otimizado  

> Ilha de Bornholm, na 

Dinamarca 

> 28.000 consumidores 

> Rede elétrica de 

energia de 3.000 km 

60kV/10kV 

> 30 MW de energia 

eólica e 60 MW CHP + 

pico de óleo1) 

Projeto EDISON (Veículos Elétricos em 

um mercado distribuído e integrado 

utilizando Energia Sustentável e redes 

abertas) 

> Nova tecnologia de smart grid para 

combinar com a energia eólica 

intermitente para recarga de veículo  

> Principais parceiros: IBM, Dong Energy, 

Siemens 

> Piloto em Bornholm parcialmente 

financiado pelo governo dinamarquês 

Aalborg 

Arhus 

Bornholm 

Copenhague 

REDES INTELIGENTES 

Exemplo de integração entre mobilidade de baixo CO2 e rede de energia 

D3 
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Utilities agora precisam decidir onde se posicionar ao longo da  
cadeia de valor da mobilidade elétrica 

136 

GERAÇÃO GRID VAREJO REDE RECARGA SERVIÇOS ADD-ON 

Utilities precisam decidir como  vão participar da revolução da e-mobility 

Aumento da demanda por energia elétrica 

Diferentes tempos de recarga e taxas 

Capacidades de recarga doméstica e smart meters 

A 

B 

C 

Infraestrutura atual ADIÇÕES ESPECÍFICAS MOBILIDADE ELÉTRICA 

Postos de recarga públicos D 

Vehicle-to-grid E 

Mercado  secundário de bateria F 

Cadeia de valor mobilidade elétrica 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

D3 UTILITIES 
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O impacto dos EVs na demanda por energia, no entanto, deverá 
ser restrito 

137 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Pressupostos de veículos elétricos (2020) 

> Participação de EV no mercado (EUA novas 
vendas )  

> Participação de EV (EUA, total) 

> Califórnia % dos EVs total 

> Califórnia EV (total)  

> Média de km de condução anual 

> Ø consumo de eletricidade 
[KWH / milha] 

> Eletricidade requerida por EV - Califórnia 

> Demanda de energia Califórnia 

> Aumento de energia requerida da Califórnia 

268,64,654,0

210,0

Geração atual Compra de  

eletricidade  

atual 

Demanda 

Total 

Demanda 

de eletricidade 

EV 

Necessidade potencial de energia decorrente de EVs em uma cidade1) 2020 [TWh] 

10% 
 

2% 

26% 

1,3 m 

15.000 

0,24 
 

4.6 TWH 

264 TWH 

1.71% 

D3 GERAÇÃO 

1) Cidade de estudo: Califórnia 
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Fonte: Oak Ridge National Laboratory - "Impacto Potencial de PHEV em geração de energia regional", Roland Berger Strategy Consultants 

COMENTÁRIOS 

> Carregamento rápido de PHEV / EV  

pode impactar a demanda de 

eletricidade nos dias de pico, mas 

PHEVs não deverão aumentar 

demanda em relação aos níveis de 

pico de atuais 

> Carregamento noturno "preenche o 

vale", permitindo que utilities 

aumentem a utilização, aumentando 

a diferença de preço entre recarga 

de dia e à noite 

> PHEV / EVs iriam reduzir a 

frequência de desligamentos e 

reinícios de usinas de geração 

1) Supondo 25% PHEV (2,4 mil PHEVs na estrada em 2020) 

Impacto da demanda adicional de PHEV/EV na curva de carga em dias de pico1) [EUA] 

PHEV/EV podem ajudar a resolver a "subutilização" da capacidade 
de geração e transmissão 

DEMANDA AO LONGO DO DIA [GW - EUA] 

D3 DEMANDA FORA DO PICO 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

7/25 
0:00 

7/25 
4:00 

7/25 
8:00 

7/25 
12:00 

7/25 
16:00 

7/25 
20:00 

7/26 
0:00 

7/26 
4:00 

7/26 
8:00 

7/26 
12:00 

7/26 
16:00 

7/26 
20:00 

7/27 
0:00 

GW 

Base 6 kW Noite 2 kW Noite 1,4 kW Tarde 2 kW Tarde 6 kW Tarde 1,4 kW Noite 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

93 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

A infraestrutura de abastecimento deverá se expandir, com postos 
em casas, locais públicos e no trabalho 

142 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

CENÁRIOS 
Modelo 1:  
"Em casa" 

Em casa 

EM CASA EM LOCAIS PÚBLICOS NO TRABALHO 

Modelo 2:  
"Como postos 
de gasolina" 

Em casa Recarga rápida 
("Como postos de gasolina") 

Modelo 3:  
"Everywhere" 

Em casa Em Locais Públicos No trabalho 

Infraestrutura de abastecimento 

D3 INFRAESTRUTURA 
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Essa infraestrutura irá complementar a tecnologia de smart grid 
através de melhor gerenciamento de carga 

139 

Veículo elétrico Autenticação Bateria 

Nível de 

carga  

Drivers de 

informação 

ID 
Controle de 

carga 

Recarga em casa Recarga em locais 

públicos 

Gestão de  

energia 

Operação / 

faturamento 
Operação / 

faturamento 

Gestão  

energia 

INFRAESTRUTURA DE RECARGA 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

SMART GRID PARA E-MOBILITY 

> Monitoramento ativo para 
gerenciamento de carga 

> Consumo fora de pico e 
preços  

> Vehicle-to-grid 

> Postos de recarga 

- Em casa 

- No trabalho 

- Em lugares públicos 

> Recarga  segura e precisa 

> Identificação e autenticação 
de veículos 

> Autenticação no s 

postos de recarga 

- No trabalho 

- Em lugares 

públicos 

> Modelos de faturamento 

> Gerenciamento de portfólio 
de energia  

> Captura de créditos de 
carbono 

• Gestão de e controle do 

faturamento 

Smart grids e mobilidade elétrica 

D3 REDES INTELIGENTES 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Lithium-Ionen-Accumulator.jpg
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O tipo de infraestrutura de recarga a ser instalada varia conforme o 
local de instalação e o tempo necessário para recarga 

Infraestrutura de abastecimento 

Domicílios 

4 h - 8 h 

1 veículo/dia 

Tempo de 
recarga 

Capacidade de 
atendimento 

Tipo de 
equipamento1) 

15 min - 30 min 4 h - 8 h 30 min - 90 min 

12 veículos/dia 2 veículos/dia 5 veículos/dia 

Plano de implementação 

1. Caso de utilização 

Oferecer a velocidade de recarga 
correta no local correto 

2. Requerimentos 

Que tipos de veículos devem ser 
suportados nesse posto? 

3. Validação da eficiência 
de capital 

Relação custo/benefício está 
aprovada? 

 

Questões chave para escolha 

Rodovias Postos públicos Comércio/varejo 

AC wallbox Fast charger 50kW AC charge pole Fast charger 20kW 

Tipos de postos de abastecimento 

Local 

1) Equipamentos oferecidos pelo grupo ABB 

Fonte: ABB, Roland Berger Strategy Consultants Strategy Consultants 

D3 INFRAESTRUTURA 
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O método de pagamento da recarga varia com o equipamento, 
incluindo uso de smartphones 

Métodos de pagamento para recarga de EV 

Fonte: ABB, Roland Berger Strategy Consultants 

SMS Aplicativo Smartphone 

Envio de SMS 
para iniciar 
recarga 

Conectar e 
ativar  
carregador 

Recarregar 
veículo 

Envio de SMS 
para finalizar 
recarga 

Recebimento 
de relatório de 
recarga 

Cartão RFID1) Cartão pré-pago 

Início da recarga 
com ID ou scaner 
de código QR 

Conectar e ativar  
carregador 

Recarregar  
veículo 

Finalizar  
recarga 

Obtenção do 
cartão de 
recarga 

Verificar código 
do cartão 

Envio de 
código por 
SMS ou inserir 
em App 

Recebimento 
de  
confirmação 

Iniciar recarga 
com SMS ou 
aplicativo 

Deslizar cartão 
para ativar 
carregador 

Conectar e ativar  
carregador 

Recarregar  
veículo 

Deslizar cartão 
para finalizar 
recarga 

1) Radio frequency identification 

D3 INFRAESTRUTURA 
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O caso de Oslo é um exemplo bem sucedido de instalação de 
infraestrutura para EVs 

Estudo de caso - postos de abastecimento em Oslo 

Descrição do 
projeto 

Pontos de 
instalação 

Características 
dos postos 

Cooperação com EV 

Association da Noruega 

Projeto Europeu EVUE –  

Electric Vehicles in Urban Europe 

Parte do projeto FR-EVUE- Freight 

Electric Vehicles in Urban Europe 

Projeto de entrega de bens e 

serviços no centro de Oslo com 

Bring Express e SINTEF Research 

PARCERIAS - CIDADE DE OSLO 
> Instalação de 400 postos de abastecimento públicos como 

parte de um plano de redução de emissões 

> Plano recebe financiamento de EUR 530.000 por ano entre 

2008-2011 

– Incentivos já estão em andamento (estacionamento 

gratuito, acesso livre em pedágios, acesso à vias de 

ônibus etc) 

> Postos de abastecimento são instalados em 

– Locais onde EVs ficam estacionados 

– Locais sugeridos por motoristas de EV ou potenciais 

motoristas 

> Locais de instalação devem ser visíveis 

– Cria consciência e monitora uso e aumento da 

capacidade dos locais mais utilizados 

> Custo médio de eletricidade por posto e por dia: 0,50 euro 

> Uso médio 2009: 37% dia, 6% noite 

> Uso médio 2012: 70% dia, 39% noite 

D3 INFRAESTRUTURA 

Fonte: Cidade de Oslo, Roland Berger Strategy Cosultants 
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O alcance atual dos veículos elétricos limita o desenvolvimento da 
infraestrutura em áreas metropolitanas 

Desenvolvimento atual da infraestrutura de abastecimento [2008-2016] 

Fonte: Frost&Sullivan - "360 Degree Perspective of the Global Electric Vehicle Market Opportunities and New Business Models", Roland Berger Strategy Consultants 

D3 INFRAESTRUTURA 

Estacionamentos públicos e privados 
> Vagas especiais para EV 
> Sem cobrança no uso de tomadas de 

abastecimento 

Domicílio 
> Recarga normal no período 

noturno com desconto elétrico 
> Tomada especial em 

domicílios 

Instalações comerciais 
> E.g., lojas de departamento, 

hotéis, shoppings 
> Vagas especiais para EV próxima 

às vagas reservadas 
> Sem cobrança (1-2 h) no uso de 

tomada AC 

venda de automóveis, prédios 
públicos 
> Pontos estratégicos para 

recarga rápida 
> 15 minutos de recarga para 

garantir alcance de 60 milhas 

Posto de abastecimento normal 

Posto de abastecimento rápido 

Medida de milha 
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Maior alcance do veículo elétrico permitirá instalação de postos de 
abastecimento mais distantes dos centros urbanos 

Desenvolvimento atual da infraestrutura de abastecimento [pós-2015] 

D3 INFRAESTRUTURA 

Rodovias 
> Alto potencial para estações 

de recarga rápida 
> Prováveis estações de 

battery swappinp Estadia de curta/média duração 
> Restaurantes e lanchonetes, 

cinemas 
> Recarga rápida é preferível 

Estadia de longa duração 
> Estações de trem 
> Pontos onde os intervalos de 

estadia do consumidor são 
ideais para 80% de recarga 

> Recarga convencional 
preferível à recarga rápida 

Escritórios corporativos / Casas 
afastadas 

Posto de abastecimento normal 

Posto de abastecimento rápido 

Medida de milha 

Melhoria no alcance dos veículos incentivarão expansão dos postos para além dos limites das cidades, atingindo 
áreas sub-urbanas, com postos de recarga normal e rápida 

Fonte: Frost&Sullivan - "360 Degree Perspective of the Global Electric Vehicle Market Opportunities and New Business Models", Roland Berger Strategy Consultants 
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140 

Futuro "vehicle to grid" fornece oportunidade para financiar  mobili-
dade através de fornecedores utilities - cenário de longo prazo 

DESAFIO PARA FORNECEDORES DE UTILITIES 

> Energias renováveis (eólica, solar, etc) não podem ser 
armazenados - excesso de oferta não utilizável 

> Visão de futuro: veículo elétrico como armazenamento 
flexível para o excesso de oferta de energia renovável 
("vehicle to grid") 

> Pré-requisitos: "smart meters", "smart grid" 

SMART GRIDS SMART METERS 

<2010 2015 

> Benefício financeiro 
para o proprietário do 
carro elétrico utilizado 
com função de 
armazenamento 

> Amortização parcial de 
preços de EV elevados 
(benefícios adicional 
TCO) 

Benefício para 
carros elétricos 

Fonte:  Pesquisa mídia, Roland Berger Strategy Consultants 

D3 VEHICLE TO GRID 
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OPORTUNIDADES DE VEHICLE-TO-GRID 

143 

> Energia do excesso geração pode ser armazenada em baterias de veículos 

para utilização durante períodos de pico de demanda 

– Maior integração de energias renováveis e equilíbrio de poder serviços 

> Atualmente baterias são muito caras, mas com e-mobility se tornarão mais 

amplamente disponível e serão conectadas à rede 

> Modelo de negócio de e-mobility deve incluir ambos os lados 

– Utility: vantagem econômica de flexibilidade energia  

– Clientes: grande parte das vantagem econômica da utility de um modo 

conveniente 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

INTEGRAÇÃO NO MODELO DE NEGÓCIO 

> Analisar o mercado em relação a flexibilidade / balanço 

energia e.g.  

– Quanto balanço de energia é necessário? 

– Quais são os requisitos críticos dos clientes? 

– A que preço a flexibilidade pode ser comercializada? 

> Analisar opções para o modelo de negócios, e.g. 

– Qual percentagem da capacidade da bateria dos 

clientes estará disponíveis para o vehicle to grid? 

– Como isso será controlado? 

– Como benefícios serão distribuídos entre utilities e 

clientes? 

> Definir requisitos técnicos, e.g., 

– Quais são os requisitos técnicos para a conexão de 

energia de EVs (e.g. modo bi-direcional,  medição)? 

– Quais são os requisitos técnicos que permitem a 

comunicação com EVs (confiabilidade, velocidade)? 

– Quanto os fabricantes de automóveis devem ser 

incluídos na concepção destes sistemas? 

Em um estágio mais avançado, vehicle to grid permite benefícios 
adicionais para utilities e clientes  

D3 VEHICLE TO GRID 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
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pleased to help you select them.

for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"
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Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"
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basis lay out
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For convenience you will find the bands and 
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Anexo I - Baterias 
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A produção de baterias deverá crescer até 44% a.a. entre 2015 e 
2020, impulsionando a mobilidade elétrica 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

BATERIAS 

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE CÉLULAS DE BATERIAS [MM kWh] COMENTÁRIOS 

1) Baseado no cenário Roland Berger de volume elevado 2) Pressuposto: vida útil da planta de 4 anos devido ao progresso tecnológico dinâmico 

> No longo prazo, investimento em 

células de baterias atingirá EUR 4,8 

bilhões por ano 

> No curto prazo, há demandas 

consideráveis para plantas, devido a 

investimentos paralelos de 

fabricantes, apesar de o volume de 

produção ainda ser baixo 

Produção de células de bateria 

2010 

1.6 

CAGR + 44% 

2019 

93.4 

2018 

63.8 

2017 

42.8 

2016 

29.6 

2015 

20.6 

2014 

14.2 

129.7 

2020 

CAGR +68% 

2013 

9.8 

2012 

6.5 

2011 

3.6 

0,8 
Capital investido por ano 

[EUR BN] 
4,8 3,8 2,8 1,6 1,2 0,8 
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O principal componente do sistema da bateria é a produção de 
células 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Design e componentes da bateria 

1) SOC = State of charge 

CÉLULA PILHA DE CÉLULAS SISTEMA DA BATERIA 

> Célula de bateria 
Lítio-ion em várias 
formas e classes de 
desempenho (bolsa, 
cilíndrica, formato V) 

> Várias células são 
amontoadas para 
formar uma pilha 

> Pilha já incorpora 
sistema de controle 
da célula 

Placa de 
resfria-
mento 

Sistema de gestão  
da bateria  

Temperatura Voltagem Corrente Controle 
sistema 

Resfriamento 

Gestão de falhas 

Gestão de 
temperatura 

Algoritmo de 
operação 

Monitoramento 
de status 

Gestão SOC1) 

gestão de células individuais 

Link para 
sistema HVA do 

veículo 

CAN bus (link 
para gestão de 

energia do 
veículo) 

Sinais 12V 

BATERIAS 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

105 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

Atualmente, a produção das células representa quase 50% do 
custo da bateria 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

BATERIAS - CUSTOS 

Quebra dos custos da bateria 

CUSTOS ATUAIS –  EXEMPLO TÍPICO COMENTÁRIOS 

> Produção de células representa quase 50% dos custos 

da bateria, devido a elevados custos de depreciação 

> Custos de bateria podem cair significantemente com 

desenvolvimento de processos de produção 

– Maquinário e construção de plantas podem ter grande 

contribuição 

10%

13%

17%

47%

13%

Outros componentes 

Montagem 

Matéria-prima 

Processamento 

Produção de  

células 
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Com preços em torno de 200 EUR/kWh em 2015, a fabricação de 
células ainda precisa de reduções de custo para ser rentável 

Estrutura de custos de célula típica PHEV 96 Wh, 2015 Divisão do custo do material,  2015 

2%

1%

4%
13%

2%

… das quais Vendas/Admin 

D&A Construção 

D&A Equipamento 

Mão de obra 

Qualidade/Ambiente 

0% 

Matéria-prima 

Energia/Utilitis 

0% 

0% 

… das quais P&D 

Custo total: cerca de USD 22,1/cell (~ 237 USD / kWh) 

Habitação e alimentação 

Separador 

Eletrólito 

Anódio 

Cátodo 

11% 

19% 

13% 

18% 

39% 

Repartição dos 
custos de material 

USD 13,4/cell 

~ 24% 
dos custos totais  

1) Incluindo conteúdo negro de carbono, alumínio e  custo de capa 

SG & A 

Fonte: Modelo Roland Berger Strategy Consultants 

Estrutura de custos 2015 

BATERIAS - CUSTOS 
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O cálculo considera queda do preço de materiais, impulsionada 
pela forte concorrência para capturar mercado 

Impacto sobre os preços das matérias-prima da fabricação (2015)  

1) Investimento, energia, trabalho 2) Potencial de redução de custos de processo para LFP disponível  

Aumento do preço  Impacto limitado  Diminuição do preço  

Material 
Custo  
matéria-prima 

Custo  
processo1) 

Padronização Concorrência / 
capacidades  

Impacto 
global 

FATORES DE IMPACTO SOBRE PREÇO 

SEPARADOR 

ANÓDIO  

ELETRÓLITO 

CÁTODO  
2) 

Forte diminuição do preço 

Fonte: "Estudo de custo de material de bateria V.2.4 / Q1 2011 ", Roland Berger Strategy Consultants 

• NMC 25 $ 

• LMO 15 $ 

• NCA 35 $ 

Preço por 
kg, 2015 

• 18 $ 

(50-50 mix) 

• Solução: 

20 $ 
(LiPF6: 25-30 $) 

BATERIAS - CUSTOS 
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Diferença de custo entre Li-Ion e baterias de chumbo-ácido para 
aplicações de ciclo de vida longo vai ficando cada vez menor 

83 

COMENTÁRIO 

> Fator custo entre chumbo-
ácido e Li-ion vai passar de 
1:3 para 1: 1,5 em 2020 

> Movimento é resultado da 
redução drástica de custos 
para sistema de baterias de 
Li-ion  

– Taxa média anual de 9-
10%, enquanto a de 
chumbo-ácido é limitada a 
2-3% 

Evolução do custo de chumbo-ácido versus Lithium-Ion [USD / kWh]   

188213225
275

450

663

 1:1,5  

  1:2   

  1:3   

2020 2015 2011 

-45% -65% 

Lithium-Ionen Chumbo-ácido 

BATERIAS - CUSTOS 

Fonte: "Technology & Market Drivers for Stationary and Automotive  Battery Systems" - Roland Berger Strategy Consultants 
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Novas estratégias de bateria são necessárias para maximizar o 
potencial de mercado para baterias EV 

85 

NOVAS ESTRATÉGIAS PARA BATERIAS PRECISAM SER DESENVOLVIDOS PARA GERENCIAR TRANSAÇÕES ENTRE FORNECEDORES 

DA BATERIA, MERCADOS PRIMÁRIO E MERCADO SECUNDÁRIO 

Preços mais 
altos 

CICLO 
VICIOSO 

Preços mais 
baixos 

CICLO VIR- 
TUOSO 

Receitas de aplicações secundárias não capturadas 

Receitas de aplicações secundárias capturadas 

Custo líquido EVs (mercado primário) 

Volume da célula de bateria 

Fonte: Relatórios de Imprensa, Roland Berger Strategy Consultants 

IMPLICAÇÕES 

> Aplicações secundárias oferecem oportunidades 
de geração de receita adicional 

– Baterias de veículos têm aprox. 80% da 
capacidade após o "primeiro" ciclo de vida  

> Receita adicional ao longo do ciclo de vida 
permite preços mais baixos no mercado 
primário, o que aumenta a adoção, gera escala 
e reduz o custo de EVs (ciclo virtuoso) 

> Fornecedores de EV devem considerar os 
requisitos de ambos OEMs e clientes no 
mercado secundário na concepção de baterias 

> Risco de valor residual deve ser gerenciado, e 
preços para os mercados devem ser definidos 

Impacto do volume e mercados secundários 

MERCADOS SECUNDÁRIOS 
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Entrar em mercados secundários será necessário para aumentar 
receitas e alcançar benefícios de escala mais rapidamente 

> Mercados secundários são necessários 

para reduzir custo 

> Diversos modelos de negócios são 

possíveis (e.g., a posse da bateria, etc) 

> Tempo de vida  no mercado secundário 

irá variar, de acordo com aplicação 

> Outras partes interessadas devem ser 

consideradas ao longo do ciclo de vida 

– Seguradoras, manutenção, financeiros, 

etc)  

CICLO DE VIDA 

DA BATERIA 

CAPACIDADE 

EXEMPLOS DE 

USO Mercado EV Mercado secundário Reciclagem 

100% 80% Indefinido 

1) PBP = Project Better Place 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

CICLO DE VIDA DA BATERIA E UTILIZAÇÃO PONTOS PRINCIPAIS 

> Capacidade de 

intercâmbio do modelo 

PBP1) 

> Posse do consumidor 

até o final da vida útil 

do EV 

> ... 

> Armazenamento de 

energia local para 

residências ou prédios 

comerciais 

> Uso em EVs menores 

> ... 

> Reforma e revenda 

> Integração de 

componentes 

reutilizáveis em nova 

bateria 

> Sucatear 

> ... 

MERCADOS SECUNDÁRIOS 
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liability
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Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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back

→Reposition the text placeholder to the right 
place on the band
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Referência de dados 

Capítulo Gráfico/Tabela 

> Participação urbana da população global 

> Mobilidade Global 

> Transporte de passageiros por tipo de 
motorização 

> Transporte de carga por meios terrestres 
 
 

> Transporte em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento 

> Meta de emissão de CO2 no transporte por 
região 

> Tempo gasto no veículo 

> Evolução dos segmentos de classe 
brasileiros 

> Tipo de transporte 

> Tipo de transporte por segmento da 
população 

> Idade da frota de veículos em diversos 
países 

 

Pág. Instituição 

> ONU 

> ONU 

> IEA 
 

> World Business 
Council Sustainable 
Development 

> Frost & Sullivan 
 

> Associações 
nacionais 

> IEA 

> IBGE 
 

> IBGE 

> IBGE 
 

> Sindipeças 

 

Fonte 

> World Population Prospects 

> World Population Prospects 

> Energy technology perspective 
 

> Mobility 2030: Meeting the challenges to 
sustainability 
 

> N.D. 
 

> Diversos 
 

> Electric and plug-in hybrid vehicle roadmap 

> Base de dados 
 

> Base de dados 

> Base de dados 
 

> Estudo da frota nacional 

 

 

Desafios da 
mobilidade 
na Cidade 
do Futuro 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Mobilidade 
no Brasil 

> 06 

> 06 

> 07 
 

> 08 
 
 

> 09 
 

> 16 
 

> 17 

> 23 
 

> 24 

> 24 
 

> 30 
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Referência de dados 

Capítulo Gráfico/Tabela 

> Vendas anuais de veículos leves 

> Demanda de energia para transporte 

> Portfolio da mobilidade do futuro 
 

> Veículos por tecnologia - emissão de CO2 
versus alcance 

> Mercado do consumidor final 

> Demanda total de energia por veículo 

> Evolução de veículos elétricos nos EUA, 
China, Europa e Japão 

> Faturamento e participação no PIB 
industrial 

> Produção de automóveis por combustível 
 

> Média de emissões por tipo de veículo 
 

> Benchmarking da taxa de juros automotiva 
brasileira 

> Volume de financiamento automotivo 

> Taxa de juros de crédito para automóveis 

Pág. Autor 

> IEA 

> IEA 

> Toyota 
 

> Diversos (fabrican-
tes, governo et al) 

> Diversos 

> Diversos 

> JD Power 
 

> ANFAVEA 
 

> ANFAVEA 
 

> Deutsche Energie-
Agentur 

> ANEF 
 

> ANEF 

> ANEF 

Fonte 

> Electric and plug-in hybrid vehicle roadmap 

> World Energy Outlook 2012 

> Powertrain development for Sustainable 
Mobility 

> A portfolio of power-trains for Europe: a 
fact-based analysis 

> Relatórios da Indústria 

> Relatórios da Indústria 

> - 
 

> Anuário da Indústria Automobilística 
Brasileira 

> Anuário da Indústria Automobilística 
Brasileira 

> N.D. 
 

> Dados estatísticos 
 

> Dados estatísticos 

> Dados estatísticos 

Veículos 
elétricos 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

> 35 

> 36 

> 37 
 

> 41 
 

> 44 

> 45 

> 46 
 

> 60 
 

> 62 
 

> 69 
 

> 72 
 

> 73 

> 73 

Impactos da 
introdução 
da mobili-
dade elétrica 
- Governo 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

116 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

Referência de dados 

Capítulo Gráfico/Tabela 

> Usuários car sharing 

> Necessidades potencial de energia 
decorrente de EVs 

> Impacto da demanda adicional de PHEV/EV 
na curva de carga 

Pág. Autor 

> RBSE 

> RBSC 
 

> Oak Ridge National 
Laboratory 

Fonte 

> E-mobility - a promising field for the future 

> N.D. 
 

> Potential Impact of PHEV on regional 
power generation 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

> 79 

> 91 
 

> 92 

 

- Indústria 

- Setor 
Elétrico 

Anexo I - 
Baterias 

> Evolução da produção de células de bateria 

> Custos atuais de baterias 

> Estrutura de custos de célula PHEV 96 Wh 
- 2015 

> Evolução do custo de baterias chumbo-
ácido versus Lithium-Ion 

> RBSC 

> RBSC 

> RBSC 
 

> RBSC 

> E-mobility - a promising field for the future 

> E-mobility - a promising field for the future 

> Technology & Market Drivers for Stationary 
and Automotive Battery Systems 

> Technology & Market Drivers for Stationary 
and Automotive Battery Systems 

> 103 

> 105 

> 106 
 

> 108 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
Design. The Graphics Operators will be 
pleased to help you select them.

for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→Reposition the text placeholder to the right 
place on the band
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Anexo IV - Siglas 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

118 Documento_de_apoio_WS_4_Final.pptx 

Siglas  

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

BEV 

BMS 

BRL 

CAGR 

CNG 

CO2 

CRM 

EUR 

EV 

EVI 

EVSE 

FC 

FCEV 

FCV 

GEE 

GLP 

H2 

HEV 

HFS 

HV 

HVAC 

ICE 

IPI 

Sigla Significado 

Battery Electric Vehicle 

Battery Management System 

Real (moeda brasileira) 

Compound annual growth rate 

Compressed Natural Gas 

Carbon Dioxide 

Customer relationship management 

Euro (moeda da União Européia) 

Electric Vehicle 

Electric Vehicle Initiative 

Electric Vehicle Supply Equipment  

Fuel Cell 

Fuel Cell Electric Vehicle 

Fuel Cell Vehicle 

Gases de efeito estufa 

Gás liquefeito do petróleo 

Hydrogen 

Hybrid Electric Vehicle 

Hydrogen Fueling Station 

Hybrid vehicle 

Heating, ventilation, and air conditioning 

Internal Combustion Engine 

Imposto sobre produtos industrializados 

LCV 

LDV 

LTE 

NOx 

OCDE 

OEM 

P&D 

PAC 

PC 

PHEV 

PIB 

PM 

SUV 

TCO 

UE 

USD 

V2B 

V2I 

V2V 

ZEV 

Sigla Significado 

Light commercial vehicle  

Light duty vehicles 

Long term evolution 

Óxido Nítrico 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

Original equipment manufacturer 

Pesquisa e desenvolvimento 

Programa de aceleração do crescimento 

Passenger car  

Plug-in Hybrid Electric Vehicle 

Produto Interno Bruto 

Material particulado 

Sport Utility Vehicle 

Total cost of ownership  

União Europeia 

Dólar Americano 

Vehicle to building 

Vehicle to infrastructure 

Vehicle to vehicle 

Zero Emission Vehicle 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
Design. The Graphics Operators will be 
pleased to help you select them.

for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→Reposition the text placeholder to the right 
place on the band
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impact! 
that creates 

It's character 


