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NOVO
CONTEXTO

Tendências atuais

TENDÊNCIAS
Algumas tendências atuais
vão alterar o paradigma da
mobilidade nos próximos
anos…

Urbanização

Economia
partilhada
Fonte: “An integrated perspective on the future of mobility” e
“Expected market Outlook for Electric Vehicles” (July 2017)
McKinsey & Company, e BNEF. “Mobility-as-a-Service”, BCG
analysis

Evolução
tecnológica

Sustentabilidade

Explosão de
dados
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Novo paradigma da mobilidade
1 Pressão regulatória em operadores de mobilidade, dados ou
ambiente (2030-2050 metas de CO2)

Push Regulatório

2 As cidades estão pressionando para oferecer transportes mais
sustentáveis, por meio de parcerias


x

3 Crescimento da eletrificação e espera-se manter o ritmo

Mudanças nas
necessidades
da mobilidade

Mudanças na
indústria da
mobilidade

4 Soluções inovadoras, como a mobilidade sob demanda e
surgimento de novos modos / serviços de transporte
5 Veículos autônomos desencadearão uma revolução na
mobilidade urbana no futuro

NOVO
PARADIGMA
DA
MOBILIDADE
As tendências têm
7 principais implicações
para a mobilidade

6 Novos players emergindo e lutando para ocupar o espaço da
"interface com o cliente"
7 As oportunidades de receita crescem em áreas onde os
operadores históricos não têm vantagem competitiva
Fonte: “An integrated perspective on the future of mobility” e
“Expected market Outlook for Electric Vehicles” (July 2017)
McKinsey & Company, e BNEF. BCG analysis

4

O Push Regulatório estimula 4 drivers para a adoção de VE

PUSH
REGULATÓRIO

Oferta

Demanda

Oferta de veículo

Custo total de
propriedade (TCO)

 % EVs no
portfólio

 Metas de redução de
emissões de CO2

 Autonomia da
bateria
("intervalo de
ansiedade")

Drivers para a
adoção de VE

 Custos de consumo
de combustível vs.
eletricidade
 Evolução do custo da
bateria

 Proibições de uso de ICEs,
principalmente em centros

urbanos
 Iniciativas do setor público
Nota: VE= Veículos elétricos; ICE = Internal Combustion
Engine (Veículos de Combustão Interna)

Infraestrutura de
cobrança
 Pontos de carga capilaridade e
conveniência
 Velocidade de carregamento

Total Cost of Ownership (TCO)

 Conveniência para ter um
VE
 VEs percebidos como uma
opção relevante em
comparação ao ICE
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Regulamentações | Brasil

Acordo de Paris

 Metas para as emissões de CO2
 Redução do IPI dos VEs de 25% para 7%

Rota 2030

 Semelhante aos valores do ICE

PUSH
REGULATÓRIO
| BRASIL

 Plano Nacional da Eletromobilidade ainda a ser detalhado
 11% de veículos mais eficientes até 2023

Isenção no imposto  Imposto de importação dos VEs de 35% para 0%
de importação

O governo do Brasil vem
emitindo regulamentações e
incentivos fiscais para os VEs

 Iniciativas e incentivos de e-mobilidade ad-hoc (por exemplo,
pilotos de e-bus dos Estados, regulamento SP)

Outros

 Rede incipiente de carregamento (150 CPs) mas a ANEEL
desempenha um papel proativo no estímulo à expansão da
infraestrutura (ex. regulamento de 2018, P&D estratégico de
2019)
Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo, ABVE, Nissan

6

Oferta esperada de VE
Pax EV's1

OFERTA DE VE
A expectativa é que em 2019
a oferta comercial de VE

ganhará relevância no Brasil

2017

…
Zozye E200
Porsche Taycan
Nissan Kiks
Chevrolet Bolt
Nissan Leaf
Renault Zoe
Kia Soul EV
VW e-Golf
Audi e-tron
JAC E40
BMW i8
BMW i3

2018

2019

2020
10+

10

2

Sendo comercializado

Planejado para entrar em comercialização

… a importação não é uma solução, pois duplica o preço original do carro

Nota: VE= Veículos elétricos; ICE = Internal Combustion
Engine (Veículos de Combustão Interna)

Simulação: importação de um Renault ZOE 40
Preço original no primeiro mercado: R$ 109 k
Processo de importação
 R$ 24 mil em documentos e custos relacionados à exportação
 R$ 50 mil em impostos com o ICMS como maior custo (R $ 30 k)
 Imposto de importação como 0%, IPI como 7%
 R$ 13 k em despesas de envio
Preço final no Brasil: R$ 200 k (~ 2x)
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Mobilidade elétrica | Brasil

Ônibus: planta da BYD
em operação

Caminhões leves: planta
da VW planejada

 BYD inaugura planta de
ônibus elétricos em
Campinas (SP), com
capacidade de 100 a 120
unidades por ano

 A VW-Man lançou uma
fábrica de caminhões
leves em Resende (RJ)

 Em operação desde
2016

 Previsto para começar
em 2019

Veículos leves

VEÍCULOS
ELÉTRICOS|
BRASIL

 Ainda não há planos

Primeiros sinais de players
investindo na fabricação de
veículos elétricos no Brasil, o
que será fundamental para
competir com veículos
produzidos localmente

Fonte: Diário Oficial da Cidade de São Paulo, ABVE, Nissan
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QUAL O
PAPEL DA
EDP?

A EDP É UMA
EMPRESA LÍDER
NO SETOR DA
ENERGIA
A EDP vem se
posicionando como um
operador de soluções
em mobilidade elétrica
alinhado à estratégia do
negócio

A EDP na mobilidade elétrica

Top of mind
como provedor
de energia

Relacionamento
com clientes

Know-how do mercado
de energia

Habilidade de se ligar a
outros serviços de energia
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OFERTA DE
PRODUTOS
E SERVIÇOS

Corredor elétrico RJ-SP

CORREDOR
ELÉTRICO

CORREDOR ELÉTRICO RIO-SP

RIO – SÃO PAULO
A EDP implantou um
corredor de postos
elétricos ligando as maiores
Metrópoles do país com
esta nova tecnologia

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Parceria
entre EDP e
BMW para
fomentar a
Mobilidade
Elétrica

Equipamentos de carga rápida - em torno de
80% da carga em 20 a 25 min
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Parceria com a
FINDES para instalar
a maior rede de
carregamento de VE
no ES
Aplicativo EDP EV.X que
fornece informações aos
usuários sobre seus padrões de
mobilidade

Participação ativa
nos eventos do
setor

OUTRAS AÇÕES
DA EDP NA
MOBILIDADE
ELÉTRICA
A EDP realizou outras ações
como parcerias,
lançamento de um
aplicativo e participação
ativa nos eventos do setor
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OFERTA
MOBILIDADE
ELÉTRICA B2B
A EDP dispõe de uma oferta
de mobilidade elétrica para
empresas
A EDP tem criado parcerias
com diferentes players do
mercado

Oferta B2B
com fontes de
energias
renováveis
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Instalação do
carregador na
residência do
cliente

Modalidade de
Aluguel e Compra

OFERTA
MOBILIDADE
ELÉTRICA B2C

A oferta para o setor
residencial estará
disponível ao longo de
2019
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