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O CAMINHO DOS AUTOMÓVEIS NO BRASIL NA BUSCA DA 

DESCARBONIZAÇÃO: 

 

A. O Contexto atual das mudanças climáticas e efeito estufa: 

 

I. Com a posição da ONU, de que estamos em um ponto de ruptura para 

o clima, o tema, que já era muito importante, passa a ser visto como 

crucial. Existem hoje, 5 razões para que possamos estar menos 

pessimistas em relação a este tema, a conferir: 

a. A reunião prevista para novembro de 2021, em Glasgow, na 

Escócia, deve evoluir para um aperfeiçoamento do Acordo de Paris 

de 2015. Na verdade, os compromissos assumidos à época pelos 

países para reduzir emissões de carbono não atingiram os 

objetivos, e espera-se que novas e mais ambiciosas metas sejam 

definidas para a redução nas emissões de carbono. A conferir. 

b. A mudança de posição da China, anunciada na Assembleia Geral 

da ONU em setembro do ano passado quando o presidente Xi 

Jinping anunciou que seu país tinha como objetivo tornar-se 

neutro em emissões de carbono até 2060. A China é responsável 

por cerca de 28% das emissões globais. 

c. Um dos motivos para que se crie a expectativa de redução mais 

acelerada está associada a redução do custo na produção das 

energias renováveis. Segundo a Agencia Internacional de Energia, 

os melhores sistemas de geração solar oferecem a fonte de 

eletricidade mais barata da história. Na verdade, quando se trata 

de construir novas centrais elétricas, as energias renováveis já 

costumam ser mais baratas do que a energia gerada por 

combustíveis fósseis, em grande parte do mundo. 

d. A chegada da pandemia mostra que não somos invulneráveis e os 

Governos estão propensos a grandes investimentos verdes, 



  
 

 

 

notadamente Joe Biden dos EUA e a União Europeia, na busca da 

descarbonização da economia. Precisamos aguardar para vermos 

se tais investimentos irão ocorrer.  Ao mesmo tempo, a 

comunidade internacional ameaça alguns países que não têm esse 

comprometimento, com duras exigências de contrapartida, 

incluindo um imposto sobre as importações de países que emitem 

muito carbono. 

e. Nessa direção e confirmando a importância da preocupação da 

ANFAVEA, os negócios também estão se tornando verdes e os 

consumidores estão atentos para isso. Os mais jovens, quando 

querem consumir algum produto, já procuram empresas que 

emitem o mínimo de carbono. 

II. O Brasil é responsável por 2,9% da emissão dos gases do efeito estufa, 

e anunciou a meta de atingir a neutralidade climática até 2050, na 

cúpula de líderes pelo clima, realizada em 22 de abril. 

III. O Brasil ainda não tem um caminho claro na busca da descarbonização 

em relação ao setor automotivo. Aliás, estamos atrasados em relação a 

esse tema. 

IV. Ainda assim, muito importante e necessário o estudo elaborado pelo 

Boston Consulting Group e divulgado pela ANFAVEA no dia 10/08. 

 

B. Contexto atual do mercado automotivo do Brasil: 

I. Primeiro item da apresentação da ANFAVEA, não temos o que 

acrescentar.  Está muito bem elaborado. É de domínio da Associação, 

que conhece muito bem o mercado. Tamanho do mercado, % na 

economia, frota, emissão de gases, etc. 

 

C. Definição das Rotas Tecnológicas: 

a. As apresentações dos fatores ambientais em termos de números 

de emissão de CO2 e os demais indicadores são muito bem feitos, 

desenhados e explicados, mostrando inclusive que no caso 



  
 

 

 

brasileiro o transporte não é o setor que mais contribui para a 

emissão de CO2 no Brasil. A preocupação com nossa contribuição 

em relação a Terra e Floresta é maior porque somos dos poucos 

países que ainda tem florestas no mundo. E nossa participação de 

emergia, como apontado no estudo, mostra que estamos no 

caminho certo na direção da energia limpa.  

 

D. Conclusões: 

a. Todo o encaminhamento do estudo faz sentido do ponto de vista 

de um exercício estatístico muito bem feito e desenhado olhando 

para o longo prazo. 

b. Os pontos levantados em relação a velocidade de renovação de 

frota e da necessidade de investimentos no setor de combustíveis 

renováveis a exemplo do etanol e do biodiesel é real, e na nossa 

visão deveria ser o primeiro encaminhamento, no caso do Brasil, 

na direção da descarbonização. Como infelizmente não 

conseguiremos crescer a produção na velocidade exigida, nossa 

dependência de combustível fóssil vai continuar elevada por um 

período maior do que as expectativas do trabalho. Sempre 

lembrando que o nosso setor de transporte não é o mais poluente 

no Brasil e as preocupações maiores estão voltadas para o 

desmatamento. 

I. Assim, o caminho dos biocombustíveis parece ser o mais 

razoável no primeiro momento, para atacar as emissões. 

Com as nossas características, os carros elétricos não 

parecem ser uma alternativa de curto prazo. O preço 

elevado para os nosso padrão de consumo, a necessidade 

de infra estrutura e as limitações fiscais contribuem para 

essa conclusão. 

c. Nesse sentido parece ser razoável afirmar que a produção de 

carros elétricos no Brasil venha depois de exploramos os modelos 



  
 

 

 

que estão sendo desenhados através de soluções tecnológicas 

baseadas no etanol e outros biocombustíveis para os mercados 

emergentes, utilizando assim energia limpa com soluções 

hibridas, buscando minimizar as mudanças nas plataformas 

atuais, mas focando na produção neutra de gás carbônico. 

d. O direcionamento dos investimentos das montadoras para 

os países desenvolvidos, na construção dos carros elétricos e 

autônomos, nesse momento, faz todo o sentido em função da 

elevada necessidade de capital. Nos países ricos é que a venda 

desses automóveis mais caros ocorre e o retorno do capital 

investido é mais rápido. 

e. Interessante lembrarmos que depois de investirem bilhões 

de dólares no Brasil ao longo da primeira década dos anos 2000 

e não obterem o retorno esperado, principalmente pela frustação 

na expectativa de atingimento de vendas de 4,5 milhões/ano de 

automóveis, as empresas não estão desejando colocar grandes 

investimentos no Brasil, principalmente se temos opções mais 

baratas nos avanços da descarbonização. 

f.  Outra dúvida que aparece está associada as possibilidades dos 

incentivos governamentais para o desenvolvimento do carro 

elétrico, em função da nossa difícil situação fiscal.  

g. Os investimentos em infraestrutura serão lentos. Os 

carregadores, mesmo representando investimentos de R$ 14 

bilhões, poderão ser captados. Mas a geração de energia e a 

construção da infraestrutura necessária para os avanços do carro 

elétrico são mais difíceis.   Especificamente, os investimentos em 

geração nos próximos anos serão com certeza direcionados para 

o consumo das famílias e das empresas e dificilmente iremos 

gerar energia adicional para o carregamento de baterias na 

velocidade apontada pelo estudo. 



  
 

 

 

 

 

E. Visão Final: 

a. O trabalho é muito bom e feito por consultoria de grande 

reconhecimento internacional que é a Boston Consulting Group, 

em conjunto com a Anfavea que também possui um grupo 

importante de inteligência de mercado.  

b. Acreditamos que o caminho traçado pelo estudo aponta para o 

futuro do setor nos seus três cenários de motorização veicular. 

c.   As dúvidas que surgem estão associadas, especialmente, em 

relação aos prazos e a velocidade na qual as montadoras estarão 

dispostas a investir nas unidades produtivas brasileiras.  

d. Por essa a razão, dos três cenários traçados, o “inercial”, parece 

ser o mais provável e ainda assim, com duvidas na quantificação 

do seu avanço. Ou seja, não acreditamos, como diz o estudo, que 

em 2035, 32% do volume negociado no Brasil, equivalente a 1,3 

milhão de unidades serão eletrificadas. 

 

Tereza Maria Fernandes – MB 

17/8/2021 

 


