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No  mês  passado  o  Governo  Federal  estava  preparando  a  divulgação  de  um pacote  de 
incentivos aos veículos elétricos. A expectativa era que o pacote incluísse incentivos fiscais, redução 
de impostos e outras vantagens para o setor. A suspensão do anúncio na última hora pelo presidente 
da República mostra a importância do tema, afinal, o próprio presidente se interessou pelo assunto e 
chamou para si a responsabilidade.

Na semana passada o Brasil pôde conhecer o que a indústria automotiva tem de mais novo 
em termos de redução de emissões veiculares, combustíveis alternativos e veículos elétricos num 
evento internacional, o Challenge Bibendum no Rio de Janeiro, que tinha como lema: Todos juntos 
por uma mobilidade rodoviária sustentável. O evento era composto por uma mostra de veículos 
elétricos,  híbridos  e  com baixas  emissões  de  gases,  realização  de  rali  de  desempenho  e  testes 
técnicos, além de sessões plenárias e mesas redondas para discutir mobilidade sustentável. 

Entretanto, quando se fala de veículo elétrico, fica a seguinte pergunta no ar. Afinal, de qual 
tipo de veículo elétrico estamos falando? As análises e reportagens misturam conceitos e falam de 
veículos, carros, automóveis, transporte individual e coletivo, criando ainda mais confusão. 

Há diversas tipologias e classificações, porém vamos nos centrar neste artigo nos veículos 
elétricos urbanos. Pode-se classificar veículos elétricos urbanos em veículos para transporte coletivo 
ou veículos para transporte individual. 

O conhecido trólebus, agora com opção híbrida, é um exemplo de veículo elétrico urbano 
para transporte coletivo com tecnologia consolidada que conta com fabricantes nacionais. 

Quanto ao transporte individual por meio de carros de passeio, os especialistas em transporte 
que debatem o assunto são unânimes em afirmar que todas as tendências apontam para a necessidade 
de se desenvolver carros elétricos urbanos pequenos e leves, alimentados com baterias para atender à 
grande maioria da necessidade de deslocamento nas cidades que precisam de uma autonomia de 
cerca de 60km e velocidade média de 50 km/h. As tendências mostram que este vai ser o mercado 
futuro. Nesse sentido, já existem alguns pequenos fabricantes na Índia e na Europa apostando nesse 
nicho.

Entretanto,  paradoxalmente,  os  designers  e  especialistas  ligados  à  indústria  automotiva 
tradicional possuem outra  concepção de carro elétrico.  Ficam insistindo em dizer que os carros 
elétricos tem que obedecer à mesma lógica dos carros a combustão interna e, dessa forma, devem ter 
as mesmas características dos atuais carros de passeio. Sintomático é que o concurso de melhor 
design no evento foi ganho por um “carrão" esportivo elétrico, capaz de ir de 0 a 100km/h em 4,8 
segundos  e  chegar  a  uma velocidade  máxima de  200 km/h e  andar  248 km sem recarregar  as 
baterias.

Porém, há quem acredita que o veículo elétrico é muito mais que um simples substituto de 
um veículo  com motor  de  combustão  interna  e  que  ele  poderia  mudar  alguns  paradigmas  de 
transporte nos grandes centros urbanos.
1) Paradigma da  logística  do  seu  abastecimento.  O  carro  com motor  de  combustão  interna 
precisa de uma logística sofisticada de abastecimento de um produto inflamável na zona urbana. Não 
se pode esquecer que o carro elétrico pode ser abastecido em qualquer estabelecimento atendido 
pela rede de energia elétrica. Cada banca de revista, em tese, poderia vender uma carga da mesma 
forma como hoje são vendidas cargas de créditos para telefone celular.
2) Paradigma  da  infra-estrutura  de  estradas  e  estacionamentos.  Os  carros  elétricos  serão 
menores e mais leves e, dessa forma, pode-se vislumbrar que o espaço atualmente ocupado por um 
carro possa ser ocupado por dois. Ou seja, é possível aumentar significativamente o aproveitamento 
da atual infraestrutura.
3) Paradigma de integração e interligação entre transporte individual e coletivo. A mudança 
paradigmática  permitirá  pensar  em diversas  opções  de  deslocamento  usando  meios  coletivos  e 
individuais  ou  compartilhados,  fazendo  a  integração  de  um sistema de  transporte  coletivo  com 
veículos  elétricos  e  interligação  com carros  elétricos  de  uso  compartilhado nos  grandes  centros 
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urbanos.
4) Paradigma da segurança e conforto. O carro elétrico do futuro será menor, mais leve e mais 
silencioso. As atuais concepções de segurança dos atuais “carrões” privilegiam quem está dentro do 
carro.  Quem está fora que se cuide.  Não tem nada mais perigoso que um carro de 2 toneladas 
andando a 100km/h em área urbana com motorista inexperiente, desatento falando ao celular e/ou 
alcoolizado. Falta segurança para quem anda a pé, de bicicleta ou motocicleta.  

Como dito no início do artigo, neste mês de junho, o Governo Federal discutirá incentivos 
para viabilizar os veículos elétricos. Fica a pergunta: Quais veículos elétricos? Será que o governo 
vai cair na armadilha de incentivar o carro elétrico como simples substituto dos atuais carros?

A História  nos  mostra  o  que  não  deve  ser  feito.  Há  50  anos,  o  presidente  Juscelino 
Kubitschek desfilou em um Romi-Isetta,  primeiro carro nacional fabricado no Brasil, liderando a 
Caravana de Integração que chegou a Brasília. O carro, capaz de atingir 85km/h, tinha lugar para 
dois passageiros, pesava 350kg, media 2,2 metros de comprimento e tinha apenas uma porta. Apesar 
deste feito, o governo, por meio do Grupo Executivo da Indústria Automobilística, não classificou o 
Romi-Isetta como carro pelo fato de o veículo só ter uma porta.

Não  podemos  terminar  este  artigo  sem  lembrar  que  o  Itaipu,  primeiro  carro  elétrico 
produzido no Brasil pela Gurgel Motores em 1974, já tinha as características que hoje são desejadas 
para a nova geração de carros elétricos. A História também mostra que não se pode dar incentivos 
fiscais iguais para os desiguais. A extensão dos incentivos que foram dados à fabrica Gurgel para 
produzir o primeiro carro popular nacional às montadoras multinacionais de carros 1.0 pelo governo 
Collor, foi uma dos fatores que contribuiu para a falência deste fabricante nacional.

Deve-se  aproveitar  o  momento  atual  para  mudar  o  paradigma de  transporte  coletivo  e 
individual dos grandes centros urbanos. As indústrias automotivas não tradicionais na Índia, China e 
Europa já têm soluções apropriadas e estão prontas para entrar no Brasil e montar aqui o  novo 
veículo  elétrico.  Abre-se uma oportunidade  para  novos  empreendimentos  dispostos  a  inovar  no 
transporte individual e coletivo, pois, pelo visto, as montadoras multinacionais no Brasil ainda não 
despertaram para essa nova realidade e correm o risco de perder o trólebus da história.

Primeiro  carro  brasileiro  Romi-Isetta  com  JK 
desfilando no DF em 1960
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Primeiro carro  elétrico brasileiro  Itaipú  da  Gurgel 
Motores
Fonte: http://quatrorodas.abril.com.br


