
lém dos superesportivos velozes e dos 
lançamentos que prometem agitar o 

mercado de veículos no Brasil, as mon
tadoras aproveitaram o Salão Internacio
nal do Automóvel de São Paulo, que se
gue até o dia 4 de novembro, no Anhem-
bi, para exibir atrações que garantem uma 
associação ecológica às marcas: os carros 
elétricos ou híbridos (movidos a gasolina 
e/ou eletricidade). Ainda longe da reali
dade do mercado brasileiro, esse tipo de 
motorização já ganhou espaço em países 
como Estados Unidos e Japão, com foco 
nos consumidores jovens, ligados à sus
tentabilidade ou à tecnologia. 

Mais ousada, a japonesa Toyota resol
veu trazer o Prius para o mercado brasi
leiro a partir de janeiro de 2013. Mode
lo híbrido mais vendido do mundo, com 
aproximadamente três milhões de uni
dades comercializadas desde o lança
mento, em 1997, o veículo chega ao Pa
ís em sua terceira geração, com preço de 
R$ 120 mil. Equipado com motor elétri
co e de combustão, reforça ainda mais o 
apelo sustentável graças à confecção de 

peças modeladas com produtos de ori
gem vegetal — 85 % do carro é reciclável. 

"O Prius dará uma nova imagem à 
Toyota no Brasil, mais jovem e divertida. 

Sabendo que os grandes congestionamen
tos são tendência, os consumidores que
rem que os carros sejam mais limpos e si
lenciosos" destacou Luiz Carlos Andrade 
Jr., vice-presidente comercial e corporati
vo da Toyota Mercosul. Quando movidos 
exclusivamente com o motor elétrico, os 
carros híbridos não emitem nenhum ti
po de poluição nem ruído. 

A coreana Kia também aproveitou o 
evento para lançar o Optima Hybrid. De 
acordo com a empresa, o modelo ainda 
está em fase de homologação, mas deve 
chegar ao mercado brasileiro no próxi
mo ano. Já a Smart Bike, apresentada pe
la Smart, do grupo Mercedes Benz, só se
rá vendida no País sob encomenda. Sem 
preço definido por aqui, na Europa a "ma-
grela" elétrica custa entre € 2 mil e € 4 mil. 

Incentivo fiscal 
Uma das montadoras que mais inves

tem em mobilidade sustentável na Euro
pa (foram US$ 4 bilhões no desenvolvi
mento dos novos produtos), a francesa Re
nault trouxe dois modelos com este con
ceito para apresentar durante o evento: o 
Fluence e o Twizy — um minicarro, com 
emissão zero, para duas pessoas. O presi
dente da empresa no Brasil, Olivier Mur-
guet, acredita que o elétrico seja uma so
lução para a indústria e o meio ambiente 
nos próximos anos, mas destaca que há 
necessidade de incentivo fiscal. 

"Os clientes querem comprar carros 
elétricos, mas não querem pagar mais por 
isso. Na Europa, deram incentivo. Aqui, 
o primeiro passo seria o governo baixar 
o IPI para 7%, igual ao dos modelos 1.0" 
explicou o executivo. Por ainda não ter 
categoria própria na tabela de impostos 
da Receita Federal, os carros elétricos são 
tributados como "outros" e sobre eles in
cidem 25% de IPI. Para os importados, há 
ainda 35% de alíquota de Tarifa Externa 
Comum. "Um carro elétrico da Renault 
custaria mais de R$ 100 mil no Brasil. Ho
je, a viabilidade é zero." 

Para a Ford, a primei
ra montadora a vender 
no Brasil um híbrido (o 
Fusion), a tecnologia 
ainda é cara para os pa
drões de renda do bra
sileiro, mas deve come
çar a ser mais acessível 
em médio prazo. Atu
almente, o Fusion mo
vido a gasolina e eletri

cidade custa 30% mais do que o modelo 
convencional. "Para a imagem da compa
nhia, vender um carro híbrido é de gran
de impacto, pois é uma demonstração de 
desenvolvimento de tecnologia" explicou 
Rogélio Golfarb, vice-presidente da Ford 
para a América do Sul. 

A montadora já comercializou 2,5 mil 
unidades do Fusion Hybrid no Brasil em 
dois anos — um deles, inclusive, é o car
ro da Presidência da República. Os con
sumidores têm um perfil bem definido: 
clientes ligados à questão do meio am
biente e da modernidade e empresas que 
acham importante ter em suas frotas mo
delos mais sustentáveis, principalmente, 
para os altos executivos. 

Frota verde 
Patrocinadora da Olimpíada de 2016, 

a Nissan levou para a "vitrine" do salão 
os táxis ecológicos que já circulam em 
São Paulo. Dois modelos Leaf elétricos já 
transportaram 2,5 mil passageiros desde 
junho e o número deve crescer até o final 
do ano, com a chegada de outros oito veí
culos para a frota "verde" paulistana. A 
prefeitura já estuda adotar medidas pa
ra reduzir a carga tributária para taxistas 
que aderirem aos carros elétricos. Por en
quanto, o modelo Leaf com esta tecno
logia pode custar até R$ 200 mil no Bra
sil. Nos Estados Unidos, o mesmo carro 
sai por cerca de R$ 60 mil (US$ 30 mil). 

Já o presidente da Volkswagen do Bra
sil, Thomas Schmall, não acredita na rá
pida popularização desses automóveis 
nos países em desenvolvimento do Bric 
(Brasil, Rússia, Índia e China) pela falta 
de estrutura de eletropostos (para cargas 
rápidas nos motores, no lugar dos pos
tos de combustível) e pelos preços mais 
elevados. "O híbrido é para médio e lon
go prazos" enfatizou Schmall, ao falar do 
modelo Jetta Hybrid vendido na Europa e 
apresentado no salão — ainda sem pers
pectiva de comercialização no País. 

A coirmã Audi, do grupo, compartilha 
da mesma opinião. A montadora, que 
na Europa aposta na eletricidade como 
um dos pilares da marca, concentra es
forços, no Brasil, em outras tecnologias 
do presente para diminuição do con
sumo, como redução do peso e moto
res menores. "Existe muita publicidade 
em cima do tema. Estamos ainda falan
do de uma tecnologia para o futuro" co
mentou Leandro Radomile, presidente 
da Audi Brasil. 
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