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RESUMO 

 

O veículo elétrico é considerado atualmente uma alternativa para a melhoria do meio 

ambiente, pois promove a redução dos gases de efeito estufa e ainda, reduz a 

dependência do consumo dos combustíveis fósseis. Países como França, Holanda, 

Estados Unidos, China e Japão já utilizam o veículo elétrico como meio de transporte 

de pessoas em suas cidades e rodovias. Entretanto, por exemplo, em outros países 

como Brasil, Chile, México, Áustria, Índia e Austrália o assunto é tratado com certa 

desconfiança. O problema a ser resolvido nesta dissertação compreende uma análise 

estatística das variáveis consideradas para a adoção do veículo elétrico e que são as 

mais significativas para explicar um grau de adoção do mesmo. A metodologia 

considerada neste trabalho para resolver o problema foi baseada numa publicação 

anterior cujos dados e informações são referentes ao ano de 2012. A modelagem das 

variáveis, foi realizada mediante aplicação de técnicas estatísticas de regressão linear e 

selecionando-se o conjunto de variáveis independentes e a variável dependente. Os 

resultados gerados em formato de tabelas e gráficos, permitem a aplicação da 

estatística descritiva das variáveis. Obtém-se também, a base de informações para a 

montagem da equação de regressão linear. Com a equação estruturada, encontra-se o 

market share do veículo elétrico para cada país de estudo, onde estão consideradas as 

variáveis independentes como: montadoras/fábricas, preço médio kWh, preço médio 

gasolina, consumo de energia per capita ano, tipo transporte – veículo passageiro, ano 

introdução no país e frota agrupada. A nossa contribuição considera, a meta de 

veículos elétricos para 2021 e seu uso exclusivo para o transporte de passageiros, 

estando incluso neste estudo, o Brasil. O Brasil poderá vir a ter um incremento no 

número de veículos elétricos, desde que, existam incentivos e ações governamentais, 

tal como a que propomos na análise do cenário brasileiro. 

 

Palavras chave: veículo elétrico, análise estatística, regressão linear, modelagem das 

variáveis, market share. 



 

 

ABSTRACT 

 

The electric vehicle is considered nowadays as an alternative to enhance the 

environment quality, because it promotes the reduction of green house gases and also 

reduce the dependency on the fossil fuel consumption. Countries such as France, 

Netherland, United States, China and Japan already employ electric vehicles as a 

means of transport within its cities and roads. Nevertheless, for example, in other 

countries such as Brazil, Chile, Mexico, Austria, India and Australia this issue is treated 

with certain mistrustfulness. The problem to be solved in this thesis comprises a 

statistical analysis of the variables considered for the adoption of the electric vehicle and 

which are the most significant to explain a degree of adoption of it. The methodology 

adopted in this thesis to solve the problem was based on an earlier publication whose 

data and information are related to the year of 2012. The modeling of variables was 

performed by applying linear regression statistical techniques and selecting the set of 

independent variables and the dependent variable. The results generated in tables and 

graphs, allow the application of descriptive statistics of the variables. It also obtains the 

basic information for mounting the linear regression equation. With the structured 

equation, the market share of the electric vehicle for each country is identified, where 

independent variables are considered, such as manufacturers/factories, average price 

kW/h, average petrol price, energy consumption per capita annum, transportation type - 

passenger vehicle, introduction year in the country and grouped fleet. Our contribution 

considers the target of electric vehicles for 2021 and your exclusive use for passengers 

transport, being included in this study, Brazil. Brazil may come to have an increase in 

the number of electric vehicles, provided that there are government incentives and 

actions, as we propose in the analysis of the Brazilian scenario. 

 

Keywords: electric vehicle, statistical analysis, linear regression, variables modeling, 

market share. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As facilidades modernas de transporte são fundamentais para o crescimento da 

economia de um país e para o desenvolvimento e bem-estar da população.  No entanto 

a preocupação com o meio ambiente e uma matriz energética limpa, coloca o setor de 

transportes numa “vitrine” e canaliza para si toda a atenção mundial. 

O transporte de passageiros, de bens de consumo e produção responde em 

2012 por 56% da demanda por combustíveis no mundo, que na sua quase totalidade ou 

94%, são derivados do petróleo, principalmente abastecendo os motores de combustão 

interna. Nenhum outro setor global apresenta tal nível de dependência de uma única 

fonte de energia primária, ou tal dominância de uma tecnologia de propulsão, assim 

informou a OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 

2009). 

Por outro lado, o estudo da própria OECD (2009), afirma que a geração de 

energia e o setor de transportes são os maiores emissores mundiais de gases 

causadores do efeito estufa, contribuindo com 41% e 23%, respectivamente, nas 

emissões de dióxido de carbono (CO2) (OECD, 2009). 

Ainda é, mais preocupante a constatação que as emissões de CO2 

provenientes dos transportes reduziram apenas 12% (130 g CO2 / km) – durante o 

período entre 2010-2012, mesmo com a melhoria da eficiência da frota de veículos 

mundial, segundo a EEA – European Environment Agency (EEA, 2015).  

Salienta-se que, a maior parte das emissões de gases de efeito estufa, nesse 

setor, ocorre no transporte individual diário, no qual as pessoas utilizam seus veículos 

no percurso casa-trabalho-casa, com deslocamentos curtos (em média 50 quilômetros) 

e, geralmente, a baixas velocidades (ABVE, 2013). 

Visto que, a demanda por mobilidade e energia, vem crescendo ano a ano, 

alinhado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países (Velloso, 2010), 

uma redução da dependência de combustíveis fósseis e de emissões de poluentes 

provenientes dos segmentos de transportes tem sido observado, por parte dos 

organismos internacionais e regulamentações governamentais. O Conselho da União 

Européia estabeleceu para os países membros um desafio para uma redução dos 
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níveis de emissões totais de CO2 para o ano de 2050 de 60% a 80% do valor verificado 

em 1990 (Hacker, 2009).  

Para responder a esses desafios, a indústria automobilística está investindo 

vultosos recursos financeiros em pesquisa e desenvolvimento, objetivando criar um 

vasto portfólio de novas tecnologias relacionadas à propulsão veicular, que incluem 

desde avanços nos motores convencionais de combustão interna (Welch, 2010), 

operando com combustível fóssil e renovável (biocombustíveis) até sistemas de 

propulsão elétrica, híbrida, células combustíveis (hidrogênio), e até mesmo uma 

combinação destes (EEA 2009). Por exemplo, a Figura 1 mostra a evolução das vendas 

dos veículos elétricos de 2010 a 2014 a nível mundial. 

 

Figura 1 - Evolução mercado mundial V_E – BEV/PHVE – 2010 a 2014 

 
Fonte: Global-EV-Outlook-2015 

 

E assim, o presente trabalho se encaixa no estudo estatístico da adoção dos 

V_E no mundo, procurando evidenciar variáveis tecnológicas, sociais, econômicas e 

ambientais que favoreçam o seu desenvolvimento e utilização.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia para 

contribuir no estabelecimento de políticas de incentivos e benefícios à adoção de 

veículos elétricos e reduzir as emissões de CO2. 
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Os objetivos específicos do trabalho são: 

 Levantar variáveis disponíveis em países pré-selecionados, inclusive o 

Brasil, e que possam estar relacionadas com a adoção do V_E, tais 

como participação de mercado (market share); infraestruturas de carga 

das baterias; presença de fábricas locais, em fontes governamentais, 

empresas públicas e privadas, etc.; 

 Realizar análise descritiva, de correlação e sensibilidade das variáveis 

encontradas;  

 Desenvolver modelo de regressão log-linear entre a adoção do V_E e os 

fatores socioeconômicos e variáveis tecnológicas relacionados à 

penetração em diversos países; 

 Analisar os resultados e avaliar o impacto de fatores socioeconômicos na 

adoção do V_E em vários países, inclusive o Brasil. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Na pesquisa por dados e informações para fundamentação desse trabalho, se 

constata que, no Brasil, não existe estudo com objetivo de apresentar o market share 

do veículo elétrico e nem mesmo apresentando resultados que permitam uma análise 

da viabilidade da adoção deste. 

Alguns dos segmentos da sociedade brasileira, veem como importante a 

adoção do veículo elétrico, principalmente nas grandes cidades, pois contempla baixo 

custo do quilometro rodado, contribui consideravelmente para a redução da emissão de 

gases poluentes e do nível de ruído. No entanto, o preço de aquisição do veículo 

elétrico, número escasso de pontos de abastecimento e a inexistência de incentivos 

governamentais (ABVE, 2016), são alguns dos impeditivos para a crescimento da frota 

desse veículo. 

O governo brasileiro tem pleno conhecimento sobre o tema, porém ainda é 

omisso e não estabelece ações que promovam a elaboração e implementação de leis 

que incentivem as montadoras/fábricas produzirem o veículo elétrico no país e, 

consequentemente, beneficiando aos consumidores com a redução de impostos, taxas 

e demais benefícios (ABVE,2016).   

Este trabalho, contribui com a apresentação de um modelo estatístico de 

regressão linear cujo resultado determina o market share para um mercado ou cidade. 

Podendo contribuir para estudos futuros, com a possibilidade do incremento de novas 

variáveis. E ainda, auxiliar órgãos governamentais no desenvolvimento e 

estabelecimento de políticas de incentivos e benefícios à adoção do veículo elétrico. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho está organizado em seis 

capítulos.  

O primeiro capítulo apresenta a introdução, os objetivos e justificativa que 

orientam a pesquisa e a organização do trabalho. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica, onde se demonstra a 

trajetória do V_E desde os seus primórdios, demonstrando sua evolução tecnológica. 

Também, apresenta a marcas e modelos que estão disponibilizados, atualmente, ao 

consumidor. Ainda, apresentam-se os conceitos estatísticos necessários para o 

desenvolvimento do trabalho. 

O terceiro capítulo da revisão da literatura, apresenta os trabalhos já escritos 

sobre a aplicação, conceitos, propostas, visões e soluções futuras dos V_E. 

O quarto capítulo, dos materiais e método, apresenta as ferramentas e a 

metodologia utilizadas para o estudo, fundamentação e apresentação da dissertação. 

No quinto capítulo, através do estudo de caso são apresentados os resultados, 

aplicado no cenário considerando 36 países e suas respectivas análises. 

O sexto capítulo, apresenta os resultados finais do trabalho, conclusões sobre o 

tema e trabalhos futuros. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo apresentam-se os modelos de V_E e os tipos de propulsão, e 

assim como, um panorama mundial do comportamento e posicionamento dos veículos 

movidos por motores a combustão, frente à introdução do V_E.  

 

2.1  EVOLUÇÃO DA MOBILIDADE POR VEÍCULOS ELÉTRICOS 

 

Os veículos movidos à energia elétrica não são uma novidade para os seres 

humanos, pois no início de 1900, alemães e americanos, já haviam desenvolvido 

veículos híbridos, movidos à energia elétrica e combustível fóssil, e que circulavam 

livremente entre bondes, bicicletas e carroças movidas a tração animal (Welch, 2010). 

O V_E moderno surgiu da plataforma de um veículo a combustão normal e 

testado pelo mercado, porém com o passar dos anos, com pesquisas e vários testes 

realizados, o V_E passou a ter uma concepção e design próprios. Atualmente, 

identifica-se um veículo movido pela energia elétrica não só pelo silêncio que ele 

proporciona ao rodar, pois somente ouve-se o barulho dos pneus em contato com o 

asfalto, mas também o design com linhas modernas e muitas vezes até mesmo 

futuristas (ABVE, 2013). 

No entanto, é sob o capô onde encontram-se as grandes diferenças entre um 

veículo a combustão e o elétrico, conforme a Figura 2, tais como: 

1. O motor a gasolina é substituído por um motor elétrico, menor e compacto; 

2. Não existe mais carburador ou sistema de injeção eletrônica de combustível, que são 

substituídos por um regulador cuja alimentação é realizada por um conjunto de 

baterias recarregáveis; 

3. Não existem mais mangueiras do sistema de alimentação e refrigeração, filtros de ar 

e combustível.  

4. Não existe mais tanque de combustível e nem escape para gases; 

5. Não existe mais caixa de marchas, com cinco para frente e uma ré, ou caixa 

automática com (P, R, N, D) sendo substituído o conjunto por uma manopla com uma 
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função D (o veículo se move para frente) e outra função R (veículo se move para 

trás); 

6. O bocal do tanque de combustível, é substituído por um bocal de ponto de carga, 

onde é acoplado o cabo do eletro posto, para carregamento de energia em 120V ou 

240V; 

7. O medidor do nível de combustível é substituído por um medidor de energia das 

baterias; 

8. A redução acentuada da emissão de gases poluente, principalmente o CO2, havendo 

apenas a emissão de gases referente ao atrito dos pneus com o asfalto. 

 

Figura 2 - Sistema de funcionamento do motor movido a energia elétrica 

 
Fonte: www.comofuncionatudo.com.br 

 

Deve-se ressaltar que o V_E usa, atualmente, quatro tipos de tecnologia 

embarcada: 

1) Veículo Elétrico Híbrido (Hybrid Electric Vehicle - HEV) combinam a energia de um 

motor elétrico com a de um motor convencional de combustão interna (MCI), 

podendo ser a gasolina, biocombustível ou flex (gasolina e etanol). A autonomia 

destes veículos é baixa, chegando a percorrer uma distância máxima de 15 km 

somente com o uso o motor elétrico. Utilizam exclusivamente a energia armazenada 

na bateria e, ao se esgotar esta, entra em funcionamento o motor de combustão 

interna, que ainda possibilita o recarregando das baterias. (Gomes, 2010)  
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2) Veículo Elétrico Híbrido plug-in (Plug-in Hybrid Electric Vehicle - PHEV) combinam 

motor à combustão interna e motor elétrico, porém este último, somente é 

recarregado quando estiver “plugado” na rede elétrica (Alexander, 2006).  

3) Veículo Elétrico (Battery Electric Vehicle - BEV) ou também, denominados V_E 

“puros”, usam somente células de baterias para acionar o motor e promover a sua 

movimentação. A bateria deve ser recarregada na rede elétrica (fonte primária de 

energia), pois o V_E não tem capacidade embarcada para recarregar o conjunto de 

células de baterias. Nos modelos atuais, são utilizadas baterias de lítio-íon, que 

proporcionam uma autonomia entre 120 km e 150 km. (Gomes, 2010) 

4) Veículo elétrico a células de combustível (Fuel Cell Electric Vehicle - FCEV), tem 

como energia primária o hidrogênio, que convertidos em eletricidade movimenta o 

motor. Observe-se, porém, que o modelo se encontra em fase de pesquisas e de 

testes (Gomes, 2010).  

O V_E é de simples manuseio, basta ligar a chave de ignição, selecionar a 

alavanca na posição desejada (D ou R) e pisar no acelerador. E se assemelha muito ao 

veículo automático, pois possui somente o pedal do acelerador e do freio (ABVE, 2013). 

O V_E, conforme a Figura 3, possui baterias recarregáveis, que pesam em 

torno de 400 Kg, tem uma vida útil em torno de 36 a 48 meses, dependendo do uso e 

número de recargas e demoram aproximadamente 12h para ter a sua carga completa 

(modo slow charge) ou em 1h (modo fast charge). As montadoras pretendem que no 

futuro, com a implantação de novos tipos de materiais, os tempos de recarga sejam 

reduzidos pela metade ou até mesmo em um quarto do tempo (Gallagher, 2011). 

A autonomia do V_E com a carga completa da bateria, é de aproximadamente 

160Km, e pode chegar até 100 km/h em pouco mais de 10 segundos. Sendo o custo da 

eletricidade de R$ 0,50 por kWh (2012), representa que para uma recarga completa da 

bateria do veículo se tem um custo de R$ 6,00, e por tanto, o custo por quilômetro será 

de cerca de R$ 0,075. Para o veículo a combustão (gasolina) que o litro do combustível 

custa em torno de R$ 2,40 (2012) e esse percorre aproximadamente 12 km/l, tem-se, o 

custo por quilômetro da gasolina é de R$ 0,20. Com esse exemplo, pode-se afirmar 

que, o custo por quilômetro rodado do veículo elétrico é 37,5% menor, quando 

comparado com o do veículo movido a combustão (gasolina) (Contestabile, 2011). 
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Figura 3 - Comparação veículo elétrico X veículo a gasolina 

 
Fonte: www.portal-energia.com 

 

É notório, que o “combustível” que movimenta o V_E, tem um custo, em média 

37,5% inferior por quilometro rodado quando comparado ao que movimenta o veículo a 

combustão (Contestabile, 2011). E também, que a autonomia, em torno de 160 km, não 

representa fator limitante para a aquisição do veículo elétrico. Mas o que realmente, 

promove a limitação da aquisição do V_E, primeiro é o fator preço de aquisição do 

veículo, em média, de 30% a 50% de um veículo similar, a combustão. O diferencial, 

para a aquisição do V_E em comparação com o a combustão, são os incentivos que os 

governos ofereçam a quem adquirir o V_E, tais como: isenção de impostos e taxas, 

facilidade de estacionamento, multiplicação de eletro postos, dentre outros (Diamond, 

2009). 
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2.2  MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 

 

Atualmente, segundo estimativa da Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Veículo Elétrico (ABVE), hoje denominada Associação Brasileira do Veículo Elétrico 

(ABVE), a utilização de V_E já é uma realidade no mercado internacional, que acumula 

uma frota aproximada de 4,5 milhões de veículos em circulação. Deste total, os veículos 

híbridos representam praticamente 95%.  

A expectativa é que em 2028, metade da frota de veículos em circulação nas 

cidades europeias será composta por VE, sendo que em 2035 ela irá superar a frota de 

carros com motor a combustão (OECD, 2009).  

Na Europa e América do Norte, os V_E já estão sendo produzidos em escala 

comercial, como por exemplo, o veículo Nissan Leaf (veículo 100% elétrico), líder no 

segmento em mercados europeu e norte americano e ainda, os veículos Toyota Prius, 

Honda Insight e GM Volt (Híbridos) que unem motor elétrico e à combustão, além dos 

novos lançamentos, Mini Cooper E e  BMW i3 (ambos 100% elétrico) (ABVE, 2016). 

Adicionalmente, não se pode deixar de mencionar os V_E da marca TESLA, 

que foram desenvolvidos especificamente para o segmento de mercado de luxo, onde 

concorre diretamente com as marcas alemãs (Mercedes, Audi e BMW). 

Desde o início do século 19, o V_E busca seu espaço no mercado 

automobilístico, e com a crise do petróleo nos anos 70 passou a ter um pequeno 

espaço nas áreas de pesquisa e desenvolvimento das grandes montadoras mundiais, 

no entanto nas últimas duas décadas, ocorreu acentuada evolução nos projetos do 

V_E, com o aumento da demanda, principalmente nos países europeu, conforme Figura 

4.  
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Figura 4 - Mercado de V_E - principais países 

 
Fonte: Global-EV-Outlook-2015 

 

No Brasil, a frota de V_E (100% Elétricos ou híbridos), é mínima e está limitada 

a veículos corporativos ou de propriedade de órgãos estaduais e municipais. O fato da 

frota ainda ser pequena, deve-se também, a inexistência de políticas governamentais 

que incentivem a aquisição e principalmente, a produção dos V_E em larga escala 

(ABVE, 2016). 

 

2.3  ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

Se faz necessário o uso de uma ferramenta que auxilie na apresentação dos 

dados de um grupo de variáveis, por meio do uso de tabelas, gráficos e medidas de 

posição e dispersão, sem que sem perda ou distorção das variáveis.  

As medidas de posição central têm a sua atenção na posição central dos dados 

medidos, o que implica algumas vezes na perda parcial de informação. A seguir elenca-

se a principais medidas utilizadas, baseadas em Bruni (2012), entre elas: 
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a) Média: a equação (2.3.1) é certamente a medida mais usual na estatística, pois 

representa o centro geométrico de um conjunto de dados, estando representada pela 

divisão da soma pela contagem e apresentando um valor único.  

�̅� = ∑ 𝑥𝑖/𝑛

𝑛

𝑖=1

 (2.3.1) 

     Onde, 

      𝑥𝑖: valores observados  

        𝑖: número de termos da amostra 

       𝑛: quantidade de valores da amostra 

 

b) Mediana: a equação (2.3.2) é conhecida por ser uma medida de tendência central e 

cujo valor está localizado exatamente no centro da série ordenada. Isto é, abaixo da 

mediana devem estar 50% dos elementos analisado e acima da mediana devem 

estar os 50% dos dados analisados. Contudo a mediana tende a variar conforme o 

número de elementos presentes, quando par ou ímpar. 

     

𝑚𝑑 = (
𝑛

2
) (2.3.2) 

Onde: 

     𝑛: quantidade de valores da amostra 

     Obs.: sendo o número de elementos ímpar, ao termo 𝑛 deverá somar um (+1) 

 

c) Moda: a equação (2.3.3) é conhecida como o valor que ocorre com maior 

frequência na distribuição dos dados, isto é, o valor aparece repetido mais vezes. 
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𝑚0 =   𝑙𝑖𝑛𝑓 + (
𝑑1

𝑑1 + 𝑑2
) . ℎ 

 

 

 

(2.3.3) 

Onde,   

     𝑙𝑖𝑛𝑓 : limite inferior da classe modal. 

      𝑑1  : frequência simples da classe anterior à modal. 

      𝑑2  : frequência simples da classe posterior à modal. 

        ℎ  : amplitude do intervalo da classe modal. 

 

As medidas de dispersão buscam medir a variabilidade de um conjunto de 

dados, e são elas: 

a) Amplitude total: também conhecido por intervalo ou range, a equação (2.3.4) 

representa a diferença entre o maior e o menor valor numérico de um conjunto de 

dados analisados. 

 

𝐴𝑡 = 𝑣𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 −  𝑣𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (2.3.4) 
 

 

 

Onde, 

 𝑣𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 :  valor numérico maior do conjunto de dados analisados. 

 𝑣𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 : valor numérico menor do conjunto de dados analisados. 

 

b) Variância: a equação (2.3.5) tem a função de amenizar os problemas associados ao 

uso dos extremos (maior e menor) utilizados no cálculo da amplitude total. 

 

𝑠2(𝑥) =
∑(𝑥𝑖 −  �̅�)2

𝑛 − 1
 (2.3.5) 

Onde, 

𝑥𝑖: quantidade de termo 

�̅�: média das amostras 

𝑛: quantidade de termos 
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c) Desvio Padrão: permite a comparação com a Variância, pois a equação (2.3.6) 

corresponde a raiz quadrada da variância. 

𝑠 (𝑥) = √𝑠2(𝑥) 

 

Onde,  

   

 

(2.3.6) 

 

 

𝑠2: valor encontrado da variância 

𝑥 : quantidade de termos 
 

As medidas de ordenamento proporcionam os sentidos de distribuição de dados 

ordenados e não são afetadas pela distribuição dos dados e nem por valores externos. 

1) Quartis: dividem a distribuição ordenada em quatro partes iguais. 

2) Decis: dividem a distribuição ordenada em dez partes iguais. 

3) Percentis: dividem a distribuição ordenada em cem partes iguais. 

As medidas de forma de distribuição são melhores observadas quando utiliza o 

histograma, pois as curvas de frequências apresentadas no gráfico empregam medidas 

que analisam o formato da apresentação da distribuição dos dados em relação a uma 

distribuição teórica de frequências ou probabilidades (Bruni, 2012).  

Uma das mais famosas distribuições teóricas de probabilidade, apresenta uma 

frequência de apresentação em forma de sino, e é denominada de distribuição normal 

ou Curva de Gauss. Na distribuição Normal, pode-se observar a distribuição de 

frequências em torno do eixo da curva que é denominado de análise de assimetrias e 

quando a analise envolve o estudo do “achatamento” ou “alongamento” da curva, trata-

se de uma análise de curtose (Bruni, 2012). 

E como resultado da observação de frequências de vários fenômenos, 

resultaria um gráfico com aspecto similar ao desenho de um sino.  

Assim, as medidas de distribuição analisam a distribuição de frequência 

baseado em dois critérios: a assimetria, que analisa a simetria em relação do eixo 

central e a curtose que apresenta o achatamento ou alongamento em relação curva: 

a) Curtose: busca estudar o grau de achatamento ou alongamento da distribuição, e 

assim classificar a distribuição em: Leptocúrtica, Mesocúrtica ou Platicúrtica. Assim 
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as curvas perfeitas, isto é, nem achatadas e nem alongadas são denominadas de 

Mesocúrticas, as curvas achatadas apresentam menor curtose e são denominadas 

de platicúrticas, e as curvas alongadas com alta curtose são chamadas de 

leptocúrticas. Para ilustrar, dependendo do valor encontrado para o coeficiente de 

curtose, a denominação da distribuição será: 

1) k = 0,263: distribuição mesocúrtica, nem chata e nem delgada; 

2) k < 0,263: distribuição leptocúrtica, delgada; 

3) k > 0,263: distribuição platicúrtica, achatada. 

b) Assimetria: mede o grau de afastamento da uma distribuição em relação ao eixo 

central, que é geralmente representado pela média. As curvas podem ser simétricas 

quando a média representa o próprio eixo central, contendo distribuições idênticas, 

tanto a direita quanto à esquerda do eixo. As curvas simétricas, possuem assimetria 

nula, (AS=0), e nesta posição, média, moda e mediana são iguais. E assimétricas, 

quando as curvas se afastam do eixo central, podendo ser assimétrica à direita 

(positiva) ou assimétrica à esquerda (negativa). O grau de assimétrica pode ser 

calculado por meio do primeiro ou segundo coeficiente de Pearson (Bruni, 2012). Já 

na assimetria à direita, quando apresenta assimetria positiva, AS > 0, nesta posição 

a média é maior que a mediana, que por sua vez é maior que a moda. Na 

assimétrica à esquerda, apresenta uma assimetria negativo, AS < 0, e nesta posição 

a média é menor que a mediana, que por sua vez é menor que a moda. 

 

2.4  REGRESSÃO LINEAR 

 

Os modelos de regressão são largamente utilizados em diversas áreas do 

conhecimento, tais como: computação, administração, engenharia, biologia, agronomia, 

saúde, sociologia, etc.  

O objetivo principal desta técnica é obter uma equação que explique 

satisfatoriamente a relação entre uma variável resposta e uma ou mais variáveis 

explicativas, possibilitando fazer predição de valores da variável de interesse. A análise 

de regressão é um instrumento de pesquisa de relações empíricas entre duas ou mais 
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variáveis, que tem por objetivo principal estabelecer o modelo de relacionamento. 

(Guerra, 1990). 

Como “regressão” pode-se definir como sendo o cálculo do valor esperado de 

uma variável 𝑌, dado o conjunto de informações fornecido por um conjunto de 

características 𝑋. Ou seja, é a média de 𝑌, condicional às informações de 𝑋 (Field, 

2009). 

 

2.4.1 Estimação dos Parâmetros 

 

Para a estimação dos parâmetros de um modelo é necessário que se tenha um 

método de estimação.  

O método dos mínimos quadrados (MQO) é o método mais utilizado e 

recomendado pela sua efetiva precisão, pois ajusta melhor os dados observados à 

equação de saída e ainda, minimiza a soma do quadrado dos “erros” (resíduos) 

(Field,2009).  

A equação do MQO, é expressa: 

𝑆 =  ∑(𝑦𝑖
0 −  𝑦𝑖)

2

𝑁

𝑖=1

 
(2.4.1) 

Onde, 

𝑦𝑖
0 : valores observados de y 

𝑦𝑖  : valores calculados de y 

𝑁  : quantidade de termos 

Trata-se como erro, toda a variável aleatória não observável, que tenha uma 

variância constante e média igual a zero. 

 

2.4.2 Modelo Clássico de Regressão Linear 

 

O modelo de regressão linear (2.4.2) é o caso em que só conhece e controla-se 

uma variável independente que afeta o fenômeno, e, além disso, a parte funcional da 

regressão é a reta (Guerra, 1990).  
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O modelo de regressão linear assume o seguinte formato: 

 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀 (2.4.2) 

 

Onde: 

1) A variável  𝑌 é chamada de variável dependente (V_D) ou explicada.   

2) As variáveis 𝑋1, 𝑋2, ..., 𝑋𝑛 são chamadas de independentes ou explicativas.   

3) O termo 𝜀 é chamado de erro. 

Pela análise da regressão, pode-se estabelecer: A reta que melhor se ajusta a esses 

dados. 

A V_D 𝑌, também denominada de variável de saída, é assim denominada em 

virtude de ser a variável que não é manipulada pelo pesquisador e assim seus valores 

depende das variáveis que foram coletadas pelo pesquisador. 

A variável independente (V_I) 𝑋, também denominada de previsora, é assim 

nominada por ser a variável que é manipulada pelo pesquisador, portanto o seu valor 

independe de qualquer outra variável.  

O erro 𝜀 da distribuição amostral de uma estatística, informa quanta 

variabilidade existe nessa estatística através das amostras da mesma população. 

E no caso do erro, tem-se alguns pressupostos a serem atendidos, tais como:  

• 𝐸(𝜀𝑖) = 0, mede as diferenças entre a V_D e as V_I e deverá ser igual a zero; 

• 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 𝜎2, é a variância onde são apresentados um conjunto de dados; 

• 𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖, 𝜀𝑘) = 0,  𝑖 ≠ 𝑘, é a covariância que deverá ser igual a zero, sempre quando 

que o erro de um conjunto de dados difere de outro conjunto de dados. 

E também, apresenta propriedades, como a seguir demonstradas: 

• 𝐸(𝜺) = 0, quando o erro deve ser igual a zero; e 

• 𝐶𝑜𝑣(𝜺) = 𝐸(𝜺𝜺′) = 𝜎2𝐼, a covariância deve ser igual ao erro e esse 

consequentemente igual ao erro 

 

2.4.3 Modelo Clássico de Regressão Linear Log-Lin 
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Nesta dissertação serão desenvolvidos modelos de regressão linear Log-Lin 

para uma variável dependente, cuja motivação está calcada em Sierzchula et al (2014). 

Na realidade, este modelo (2.4.3) é basicamente o modelo clássico apresentado na 

seção anterior, tomando-se o logaritmo da variável dependente: 

 

log (𝑌) = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀 (2.4.3) 

 

 

Onde: 

1) A variável  𝑌 é chamada de variável dependente (V_D) ou explicada. 

2) As variáveis 𝑋1, 𝑋2, ..., 𝑋𝑛 são chamadas de independentes ou explicativas.   

3) O termo 𝜀 é chamado de erro. 

 

2.4.4 Avaliação dos modelos de pacotes estatísticos 

 

Em pacotes estatísticos, para a definição do modelo de regressão, são 

comumente utilizados os métodos inserir, stepwise, avançar (forward) e retroceder 

(backward), que serão descritos na sequência (Field, 2009).  

No método inserir, também denominado de entrada forçada, o pesquisador 

escolhe e insere as variáveis no modelo de acordo com a sua percepção ou pesquisas 

prévias sobre a importância das mesmas.  

No método stepwise, também denominado, passo a passo, as variáveis 

entram no modelo baseadas num critério estatístico, e quando uma nova variável é 

colocada no modelo, todas as variáveis são avaliadas para verificar se elas 

permanecem ou não no modelo.  

No método forward, o modelo busca pela variável que melhor prevê a variável 

de saída, isto é, seleciona a variável que apresenta o maior coeficiente de correlação 

simples com a variável de saída. E atendida a essa premissa, o sistema busca outra 

variável e realiza o mesmo processo até que não existe mais variáveis a serem 

testadas. O esse método, muito se assemelha ao método stepwise, pois ambos se 

utilizam das mesmas premissas de cálculo.  
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No método backward, também conhecido como método retroceder, o sistema 

insere todas as variáveis no modelo e calcula a contribuição de cada uma para o 

modelo, baseado na significância entre as variáveis. 

O coeficiente de correlação de Pearson, vem a ser uma medida padronizada 

da força do relacionamento entre duas variáveis e tem-se como objetivo identificar as 

variáveis que tem como resultado um grau de correlação superior a 0,8, ou seja, 80% 

de correlação entre elas e sendo assim, na construção do modelo de regressão, essas 

serão excluídas da análise (Field, 2009). 

Utiliza-se o R como coeficiente de correlação múltipla, que é a correlação 

entre os valores observados de uma saída e os valores de uma saída prevista por um 

modelo de regressão múltipla. O R2 que pode ser interpretado como a quantidade de 

variação na variável na saída que pode assim ser creditada ao modelo. O R2 ajustado é 

uma medida da perda do poder preditivo ou encolhimento na regressão. Ele informa 

quanta a variância na saída será de responsabilidade do modelo derivado da população 

de onde a amostra foi retirada (Field, 2009). 

O Teste de Durbin-Watson, testa a correlação serial entre erros nos modelos 

de regressão. E assim, testa se os resíduos adjacentes são correlacionados, tornando-

se útil para testar a hipótese de independência dos erros. O teste da estatística pode 

variar entre 0 e 4 com um valor de 2 indicando que os valores não são correlacionados. 

No entanto, um valor maior que 2 indica uma correlação negativa e um valor abaixo de 

2 indica uma correlação positiva (Field, 2009). Como regra prática (Durbin-Watson, 

1951), valores menores que 1 e os maiores que 3, são definitivamente motivos de 

atenção, e, no entanto, valores muito próximos a 2 podem ser problemáticos, 

dependendo sempre da amostra e do modelo. 

O teste utilizando a estatística t (teste de Student) é realizado com uma 

distribuição de probabilidade conhecida, é usado para testar se um coeficiente de 

regressão b é significativamente diferente de zero, ou seja, determina se duas médias 

coletadas de amostras relacionadas diferem significativamente (Field, 2009). 

O fator de inflação da variância (FIV ou VIF) é uma medida de 

multicolinearidade, que indica se um previsor tem um forte relacionamento linear com 

os outros previsores (Field, 2009). Sugere Myers (1990), que se o maior FIV for superior 
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a 10 existe motivo para preocupação. E, Bowermann e O´Connell (1990) sugerem, que 

se a FIV média for maior do que 1, a regressão pode ser tendenciosa. 

Os diagramas de regressão podem auxiliar no estabelecimento de validade de 

algumas hipóteses de regressão, sendo que a maior parte desses gráficos envolvem 

vários valores residuais (Field, 2009). 

Os resíduos padronizados (ZRESID) apresentam os resíduos de um modelo 

expresso em unidades de desvios padrão. Os resíduos padronizados com valor 

absoluto superior a 3,29 (sendo um padrão 3) são causa de preocupação porque numa 

amostra padrão um valor tão alto é improvável de acontecer por acaso; se mais de 1% 

de suas observações tem resíduos padronizados com valor absoluto maior que 2,58, há 

evidências de que o nível de erro dentro do modelo não é aceitável; se mais de 5% das 

observações tem resíduos padronizados em valores absolutos maiores do que 1,96, há 

também evidências de que o modelo é uma representação pobre dos dados reais 

(Field, 2009). 

Os resíduos estudentizados (SRESID) são uma variação dos resíduos 

padronizados, isto é, são os resíduos não-padronizados divididos por uma estimativa de 

seu desvio padrão que varia de ponto a ponto. Esses resíduos tem as mesmas 

propriedades que os resíduos padronizados, mas geralmente fornecem estimativas 

mais precisas da variância do erro de um caso específico (Field, 2009). 

Os valores previstos da variável dependente com base modelo (ZPRED), são 

formas padronizadas dos valores previstos pelo modelo (Field, 2009). 

Para se inferir sobre uma população com base em um modelo de regressão 

linear implica na validade de algumas hipóteses fundamentais para os modelos, e 

alguns cuidados devem ser tomados na aplicação das técnicas (Bruni, 2012), pode-se 

assim destacar: 

• Multicolinearidade: indica que os coeficientes calculados podem conduzir a 

conclusões erradas, no caso em que as V_I apresentem altas correlações cruzadas. 

E sendo a multicolinearidade estável, os valores estimados não serão tendenciosos;  

• Homocedasticidade: os modelos de regressão e correlação exigem que as variâncias 

dos resíduos sejam constantes; 
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• Heterocedasticidade: apresenta as variâncias não uniformes e pode ser facilmente 

percebida no diagrama de dispersão, porém quando a análise envolver mais de duas 

variáveis, devem ser aplicados testes específicos; 

• Tendenciosidade pela omissão ou inclusão de variável: os resultados da regressão 

podem ser inúteis ou viciados, caso não sejam incluídas variáveis significativas ou 

mesmo incluídas variáveis sem qualquer relação racional com a variável estudada; 

• Autocorrelação: os resíduos da regressão devem estar dispersos aleatoriamente ao 

longo da curva da regressão. Existindo padrões nos resíduos indica a existência de 

autocorrelação, que pode se ocasionada em função da imposição do modelo não 

linear ou da omissão de variáveis relevantes. Uma forma para verificar a existência 

de autocorrelação consiste em aplicar o teste de Durbin-Watson; 

• Linearidade: as relações necessitam ser linearizadas para que possa ocorrer a 

aplicação do método dos mínimos múltiplos quadrados, portanto, os valores médios 

da variável de saída para cada incremento nos previsores devem estar sobre a linha. 

Ao ser demonstrado graficamente, o resultado é apresentado em duas formas 

de distribuição, a distribuição normal como uma probabilidade de uma variável aleatória 

que se sabe ter certas propriedades, sendo ela perfeitamente simétrica (assimetria = 0 

e curtose = 0) (Wichern, 2007). 

Os resíduos observados graficamente, conforme a Figura 5, representam a 

diferença entre o valor que um modelo prevê e o valor observado nos dados em que o 

modelo é baseado.  
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Figura 5 - Avaliando os modelos de saídas 

 
Fonte: Wichern (2007) 
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2.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As principais montadoras de carros (Toyota, GM, Ford, BMW, VW, FIAT) 

possuem modelos de veículos 100% Elétricos (BEV) ou híbridos (PHEV) em seus 

portfólios de produtos. E não pouparam esforços em desmistificar alguns pontos contra 

o V_E, com o aumento da autonomia de rodagem e redução do tempo de carga das 

baterias, fazendo com que os possíveis compradores adquiriam maior confiança no uso 

do V_E (Diamond, 2009). 

No entanto, ainda há governantes divididos em suas opiniões, alguns com 

preocupação com o futuro da sua população (Holanda, Dinamarca, Reino Unido, 

França, Finlândia, USA e outros) face as crescentes mudanças climáticas mundiais, 

concedem benefícios e incentivos fiscais (Diamond, 2009). E em outros países, ainda 

insistem em não disponibilizar qualquer incentivo.  

No Brasil, algumas autoridades passaram a ver o V_E como realidade, tanto 

que três estados (São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul) estabeleceram uma 

alíquota diferenciada para o IPVA e em sete estados (Rio Grande do Sul, Pernambuco, 

Ceará, Maranhão, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte) aplicam uma isenção total do 

IPVA (ABVE, 2016).  

Para realizar a análise das informações e dados serão utilizadas as medidas de 

estatísticas descritivas como medidas de dispersão e ordenamento que servem de base 

para obter através da regressão linear, uma equação que explique satisfatoriamente a 

relação entre uma variável resposta e uma ou mais variáveis explicativas, possibilitando 

fazer predição de valores da variável de interesse (Bruni 2012). 

É notório que havendo incentivos, quaisquer que sejam, irá possibilitar o 

crescimento do mercado consumidor para o uso do V_E e poderá ser melhor observado 

com os resultados obtidos com os métodos estatísticos e modelos da regressão Log-

Lin, são apresentados no item 5.5 - Análise de cenários para o mercado brasileiro.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Como o objetivo dessa dissertação é contribuir para o desenvolvimento e 

estabelecimento de políticas de incentivos e benefícios para a adoção do V_E e reduzir 

a emissão de CO2 mundial, várias pesquisas se realizaram, até encontrar trabalhos 

elaborados com o mesmo foco e objetivo, os quais descreve-se na sequência. 

No artigo de Sierzchula W. et al (2014) base para esta dissertação de mestrado, 

demonstra preocupação com a mudança climática que vem ocorrendo no mundo face 

ao aumento dos níveis de emissão de gases efeito estufa, CO2 e N2O, que ameaçam os 

meios de subsistência física e econômica, e em alguns casos com riscos de extinção de 

algumas espécies.  

Enfatizam que o V_E é uma inovação capaz de ajudar a combater os 

problemas climáticos, desde que haja estímulos governamentais para a sua adoção, 

principalmente os incentivos financeiros. Creem os autores, que havendo os estímulos 

financeiros para a aquisição do V_E, esses com certeza chegarão em massa ao 

mercado.  

Outro fator preponderante é a criação e implementação de leis e 

regulamentações para o combate a emissão de gases poluentes. Também, 

constataram que a literatura tem apresentado resultados conflitantes quando se 

compara o V_E “puro” (BEV) ou o V_E “híbrido plug-in” (PHEV), em relação a incentivos 

financeiros e aliado a crescente evolução nos preços dos combustíveis fósseis.  

Em outra análise, os autores afirmam que o V_E “puro” (BVE) vem a ser uma 

inovação muito radical quando comparado ao V_E “híbrido plug-in” (PHEV), e 

consequentemente, muitos possíveis consumidores podem não estar propensos a 

pagar por esta inovação tão radical, procurando optar por uma tecnologia mais 

convencional que é o V_E “híbrido plug-in”. Concluem, que o impacto dos incentivos 

financeiros para a adoção do V_E “puro” (BEV) pode ser relativo ou até mesmo 

reduzido quando comparado com o V_E “híbrido plug-in” (PHBV).  

Desde 2010, quando o VE “puro” (BEV) e o V_E “híbrido plug-in” (PHEV) 

passaram a dividir o mercado, vários consumidores a optarem pelo segundo modelo, 

pois esse apresenta maior confiabilidade, face a disponibilidade embarcada dos 
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motores elétrico e a combustão.  Outro fator, também importante, é perfil do consumidor 

que tem preocupação com meio ambiente, quando o V_E pela baixa emissão de gases 

e ruídos, aliado ao reduzindo consumo de combustível, faz a diferença no uso diário.  

Outro fator importante da análise dos elementos apresentados pelo autor, 

constatou-se que, o preço do combustível (gasolina, diesel ou outro) quando 

comparado com o preço da energia elétrica, é o principal fator para a opção de compra 

do V_E.  Nessa análise, a opção é pela aquisição do veículo PHEV em decorrência do 

número reduzido de eletro postos para as recargas aliado ao tempo da recarga da 

bateria. 

Os autores coletaram e analisaram informações e dados de 30 países em 2012.  

Este ano foi o escolhido, em decorrência da gama de informações existentes, algo que 

não aconteceu em anos anteriores. Na análise estatística foram utilizadas as 

informações e dados dos seguintes países: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, 

Croácia, República Tcheca; Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Alemanha, 

Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, 

Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.   

No estudo foram definidos como V_E “puro” o Nissan LEAF, e o V_E “híbrido 

plug-in” Chevy Volt. Foram coletadas informações e dados sobre o V_E (BEV e PHEV) 

das seguintes variáveis para cada país: quota de mercado, incentivos financeiros, a 

densidade urbana, nível de educação, um indicador ambientalismo, do preço do 

combustível, o preço do veículo elétrico, presença de instalações de produção, veículos 

per capita, modelo em disponibilidade, ano de introdução do veículo elétrico no país e 

preço da eletricidade.   

Está incorporada a esse estudo, a metodologia estatística de ordinário dos 

mínimos quadrados (OLS) ou quadrados mínimos ordinários, regressão com uma 

transformação linear da V_D para normalizar distribuições de quota de mercado de 

V_E.  

Os autores informam que o objetivo do estudo foi explorar a relação entre os 

incentivos financeiros e outros fatores socioeconômicos para adoção de V_E em vários 

países. Concluíram que fatores como os incentivos financeiros, o número de estações 

de carregamento e a presença de uma fábrica de V_E no país são fatores altamente 
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positivos e significativos para o aumento das taxas de adoção desses tipos de veículos 

nos países estudados. Dentre as variáveis, a variável que representa a infraestrutura de 

carregamento foi a que apresentou o melhor indicador do market share de mercado do 

V_E de um país. E, na sequência, foi a variável que representa os incentivos 

financeiros. 

Numa segunda etapa, quando analisado as variáveis sócio demográficas como 

renda, nível de educação, e ambientalismo não eram fatores significantes para a 

adoção dos V_E. Pois, enquanto muitos potenciais consumidores podem ter alto nível 

de educação e serem preocupados com o meio ambiente, ainda representam uma 

pequena fatia do total da população. Portanto, concluíram que variáveis sócio 

demográficas podem não fornecer um bom indicador dos níveis de adoção quando se 

comparam vários países. 

E por fim, esse estudo apresenta algumas situações a serem relatadas e se 

tornam preponderantes para o crescimento da frota de V_E. Em primeiro lugar, a 

análise descritiva identificou que vários países exibiam uma relação relativamente fraca 

entre dois fatores (incentivos financeiros e infraestrutura de carregamento) e o market 

share do V_E.  Em segundo lugar, é possível que incentivos financeiros ou 

infraestrutura de carregamento encubram outra dinâmica significativa na introdução do 

V_E. 

No trabalho apresentado por Pupo (2012),  o autor considera que as 

instabilidades político-econômicas e as pressões socioambientais que afetam o 

mercado de combustíveis a nível mundial têm tornado o futuro das fontes de energia 

fósseis incerto e, que em face disso os países estão buscando soluções alternativas 

para o transporte e encontraram no uso dos V_E “puros” (BEV) ou “híbridos plug-in” 

(PHEV) a possível solução, pelo fato desses veículos demandarem nenhum ou quase 

nenhum consumo de combustível fóssil. Ainda identifica, várias possibilidades válidas e 

aplicáveis até 2020 para a introdução de V_E no tráfego urbano, exclusivamente da 

cidade de São Paulo por ser essa a cidade com maior nível de poluição do Brasil (Pupo 

2012). 

No desenvolvimento do estudo, Pupo (2012) utilizou a pesquisa bibliográfica em 

fontes secundárias para a apresentação das tecnologias e a identificação das variáveis 
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que, posteriormente, foram avaliadas pelo método de análise morfológica para a 

estruturação das opções identificadas. Na análise morfológica, o autor, selecionou as 

variáveis para análise e definiu conjuntos de valores para elas. As combinações de tais 

conjuntos de valores foram estruturadas, opções claramente impossíveis ou pouco 

viáveis até 2020 e descartadas as possibilidades desejáveis ou viáveis.  

Dessas análises, Pupo (2012), concluiu que existem opções viáveis para a atual 

realidade da cidade de São Paulo, no entanto tem importantes requisitos tecnológicos, 

políticos, mercado, infraestrutura e inovação em produtos e serviços, que ainda não 

foram totalmente atendidos e por isso, os V_E continuam não sendo percebidos pelos 

consumidores como uma opção viável para a substituição dos veículos com motor de 

combustão interna.  

No trabalho apresentado por Contestabile (2011), são enfatizados que um 

sistema de transporte, em cidades e rodovias, altamente desenvolvido para 

passageiros e mercadorias, é um componente essencial às grandes economias 

mundiais. E salienta que o transporte rodoviário é o grande responsável pelo crescente 

consumo global de energia primária (combustível derivado do petróleo) e que 

continuará crescendo de forma constante acompanhando um cenário também 

crescente de negócios, impulsionado principalmente pelo desenvolvimento econômico 

em grandes países como China e Índia.  

Além disso, o uso de combustíveis derivados de petróleo em motores de 

combustão interna é um dos principais geradores das emissões de gases de efeito 

estufa (GEE), bem como dos poluentes atmosféricos regulamentados, tais como a 

matéria fina particulada (PM10), compostos orgânicos voláteis (COV) e óxidos de 

nitrogênio (NOX). 

Contestabile (2011) enfatiza que o desenvolvimento e substituição por fontes de 

energia com baixas emissões de gases, renováveis e mantendo as motorizações com 

alta eficiência, serão os grandes desafios deste século. Nesse cenário, algumas opções 

tecnológicas são consideradas, tais como: melhorias mecânicas e eletrônicas nos 

veículos com motor a combustão interna para a utilização de biocombustíveis, e para os 

V_E por exemplo: 100% bateria (BEV) com maior autonomia de rodagem, veículos de 

célula de combustível de hidrogênio (FCV) e as soluções híbridas (PHEV).  
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Enfatiza Contestabile (2011) que os novos modelos de fontes de energia devem 

promover uma redução significativa às emissões de gases efeito estufa (GEE), 

provenientes do transporte rodoviário, porém a redução está condicionada a forma de 

extração dessa energia primária e os processos utilizados para a sua produção. 

Um fator importante descrito por Contestabile (2011) se refere ao grau de 

crescimento da introdução dos combustíveis alternativos e modelos de motorizações, 

que substituíram os modelos atualmente utilizados no transporte e que deve ser 

compatível com os objetivos de política energética e ambiental internacional. 

Contestabile (2011) conclui que a implantação de veículos e combustíveis 

alternativos a um ritmo suficiente para atingir a meta 2050 de reduzir a emissão de 

gases de efeito estufa (GEE) em 80%, como indicado pelo Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2012) é um desafio extraordinário, porém é pouco 

provável que seja cumprido face as muitas questões e variáveis no âmbito 

governamental, social e empresarial que ainda devem ser analisadas, discutidas e 

esclarecidas.  

O presidente da ABVE, Jayme Buarque de Hollanda (2012), enfatiza que desde 

1990 o mundo busca reduzir a dependência dos combustíveis fosseis, pelos efeitos 

ambientais negativos que esses proporcionam e que a alternativa é o veículo movido a 

energia elétrica. 

O V_E possui a construção da motorização simples quando comparado ao 

modelo similar a combustão, no entanto tem na fonte de energia embarcada (bateria), o  

maior problema e segundo Beck (2012), responsável técnico pela área de sistemas de 

energia do Centro de  Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), este 

é o grande desafio tecnológico e que tem sido foco de grandes investimentos e intensas 

pesquisas em todo o mundo, isto é, a bateria é o componente crítico para a viabilização 

da implementação do V_E.  

Sem dúvida, altos investimentos estão sendo realizados com o objetivo de 

desenvolver uma bateria que tenha vida útil longa, baixo custo de produção e 

substituição e que possa ser recarregada rapidamente, de forma segura e 

principalmente que respeite o meio ambiente, cita Beck (2012). 
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Em alguns países, leis que concedem incentivos fiscais e de crédito para o 

desenvolvimento e implantação do V_E são elaboradas, e inclusive promovendo e 

facilitando a instalação de montadoras em seus territórios, para produzir veículos 

híbridos (PHEV) e “puros” (BEV). E que ações governamentais que apoiem e fomentem 

a implantação dos V_E, podem incentivar o crescimento da demanda por esses 

veículos. (Beck,2012). 

Observa-se que os veículos híbridos plug-in (PHEV) estão se demonstrando de 

maior aceitação pelo consumidor, segundo Beck (2012), face a suas facilidades de 

compartilhar a energia elétrica e com a combustão interna, e pode ser por este viés que 

consumidores passem a aderir ao uso desse tipo de veículo. 

No Brasil, mesmo com toda a movimentação mundial sobre o tema de meio 

ambiente vinculado a implementação do V_E, ainda se encontra na contramão da 

história, com o governo construindo barreiras para a sua implementação e ainda insiste 

em tratar o assunto com pouca ou nenhuma relevância, não criando e nem 

disponibilizando ações e políticas de incentivos que possam facilitar a compra e uso do 

V_E (Velloso, 2010). 

Já as montadoras, com planta fabril instalada no Brasil, como Renault/Nissan e 

FIAT, já desenvolvem projetos de V_E há algum tempo e tem seus veículos destinados, 

principalmente, há empresas vinculadas a órgãos governamentais, que por realizarem 

parcerias técnicas com essas montadoras, promovem os testes de uso e aplicabilidade 

do veículo elétrico (Velloso, 2010). 

Observa-se que os autores pactuam sobre a mesma ótica de que o V_E é um 

produto que veio para ficar e convergem também, que alguns fatores ainda impendem 

que esses circulem na cidades e estradas. Fatores como, principalmente os incentivos 

governamentais, através de leis e regulamentações, a ser criada para ajudar na 

conscientização dos usuários de veículos utilizados para o transporte. E, todos os 

autores são enfáticos, ao enaltecer as qualidades e os benefícios que o V_E traz com o 

seu uso diário para a redução dos problemas climáticos, ambientais e de 

sustentabilidade. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

4.1 MATERIAIS 

 

Foi utilizado o programa estatístico IBM SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences).  

Esse é um dos softwares mais empregados para a análises estatísticas, que em 

sua versão mais recente utiliza do ambiente Microsoft Windows, fato esse que 

contribuiu para fomentar a sua utilização em todas a áreas das ciências (Bruni, 2012). 

O software trabalha com variáveis quantitativas e qualitativas que devem ser 

classificadas para promover a síntese de dados em informações. A variáveis 

quantitativas quando analisadas, fornecem informações como média, mediana, moda, 

desvio padrão dentre outras. E variáveis qualitativas, que apresentam tabelas de 

frequências, que podem ser geradas em diferentes formas (Field, 2009). 

O software apresenta diversas alternativas para o cálculo das medidas 

estatísticas, e que são encontradas através de menus. O menu “frequências”, permite 

obter as frequências de uma variável, e para as variáveis quantitativas, apresenta as 

opções como média, mediana, moda, desvio padrão, variância, mínimo, máximo, 

assimetria e curtose. Além de permitir os cálculos dos quartis, decis e percentis. No 

menu “estatísticas descritivas”, permite obter as descritivas de uma variável ou conjunto 

de variáveis com a possibilidade de cálculo da média, desvio padrão, variância, mínimo, 

máximo, erro padrão, assimetria e curtose.  

Os gráficos representam uma das formas mais simples de apresentação para 

que ocorra a transmissão de informações contidas em diferentes conjuntos de dados. 

Existem diferentes tipos de gráficos, como diagrama de barras e colunas, de caixa, de 

dispersão, histograma e outros (Field, 2009). 

A opção para esse trabalho, é pelo histograma, que é um dos mais úteis 

gráficos empregados na estatística. O histograma representa as frequências simples ou 

relativas das variáveis elencadas, tabuladas e agrupadas, sempre com a base 

representadas por barras, na mesma largura (Bruni, 2012). Permite ainda, visualizar a 

localização das maiores e menores frequências. São similares ao histograma, o 
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diagrama de colunas e o de barras, também difundidos nos meios acadêmicos e 

empresariais. 

A análise das variáveis quantitativas costuma equacionar as informações 

existentes nos dados sob a forma de medidas, como as medidas de posição central, 

dispersão, ordenamento e forma. 

 

4.2 MÉTODO 

 

A metodologia proposta para a elaboração da análise do impacto de fatores 

socioeconômico na adoção dos carros elétricos está demonstrada na Figura 6 com a 

descrição das respectivas fases, como segue: 

 

Figura 6 - Apresentação das fases da metodologia 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

4.2.1 1ª Fase – Levantamento dos dados 

 

Nesta primeira fase busca-se levantar as variáveis que melhor se relacionam 
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com a variável de interesse (market share). Deve-se considerar aquelas que dispõe de 

informações atualizadas e advindas de fontes confiáveis. Uma lista das variáveis 

propostas está na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Variáveis propostas para estudar a adoção de V_E 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

Possíveis fontes a serem pesquisadas são, por exemplo: sites oficiais de 

governos; montadoras; organizações, instituições e associações do setor; revistas e 

jornais especializados; publicações de entidades; e, ainda, empresas e órgãos com 

reconhecimento nacional e internacional sobre o setor automobilístico. Adicionalmente, 

deve-se pesquisar em artigos acadêmicos sobre o tema. Outra possível fonte de 

informação são os órgãos e entidades relacionadas ou vinculadas com o meio ambiente 

e empresas, privadas ou públicas, que utilizam os V_E em suas atividades rotineiras. 

Como o objetivo desta fase da pesquisa é encontrar possíveis variáveis que 

explicam o market share do país de interesse, as variáveis de entrada e saída devem 

ser agrupadas em uma matriz de dados, onde cada linha representa o país e cada 
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coluna uma variável de interesse, considerando que a matriz de dados é disposta em 

uma planilha de Excel. 

4.2.2 2ª Fase – Definição das variáveis e pré-tratamento 

 

Com as variáveis pesquisadas efetua-se análise prévia com objetivo de verificar 

a fundamentação das mesmas para a pesquisa. A primeira condição é que todas a 

variáveis devam ser quantitativas, contínuas e não-limitadas. E ainda, que essas não 

devam ter variância igual a zero ou nula, e que o índice de correlação linear de Pearson 

entre as elas não seja superior a 85%. Quando duas variáveis têm índice de correlação 

superior a 85% uma delas é eliminada. O critério de eliminação é “ad hoc”1, podendo 

ser considerada a facilidade de obtenção dos dados para aquela variável que sai, ou 

mesmo sua importância relativa (considerando a expertise do analista) para explicar o 

market share. 

No desenvolvimento dessa análise, deve-se verificar que algumas variáveis, 

não possuíam grau de relevância para a pesquisa e foram descartadas. E durante o 

desenvolvimento das análises, surgiu a demanda por novas variáveis e que 

necessitaram pesquisas de dados e informação em cada país selecionado. 

Com a conclusão da fase de pesquisa das informações, identifica-se como 

métrica a utilização das variáveis que estivessem presentes em todos os países 

pesquisados e aquelas que não atendessem devem ser descartadas.  Concluído esse 

processo, efetuou-se a transferência das variáveis da tabela MS Excel para o software 

estatístico IBM SPSS. 

Com a inserção das variáveis no software estatístico, deve-se iniciar uma fase 

de laboratório com o mesmo, sendo realizado treinamento e testes com o software. 

Nessa fase, recomenda-se realizar inúmeras simulações e análises das estatísticas 

                                            

 

 

 
1
 “ad hoc” é geralmente criada com o intuito de tentar provar o que uma nova teoria proposta não consegue 

explicar, evitando que seja desacreditada. Ad hoc significa “para esta finalidade", “para isso” ou "para este efeito" 
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descritivas, correlações, coeficientes, diagnósticos e gráficos, buscando interação e 

adaptação do pesquisador ao software estatístico.  

4.2.3 3ª Fase – Desenvolvimento de modelo de regressão Log-Lin 

 

Com as variáveis disponíveis e todas as métricas atendidas, essas são 

disponibilizadas para o início do desenvolvimento de um modelo que relacione as 

variáveis de entrada e o market share. Avaliou-se diversos modelos lineares de 

regressão, sendo que o que melhor se ajustou o modelo de regressão Log-Lin. 

Num primeiro passo, seleciona-se o método de regressão a ser utilizado. Os 

métodos de regressão múltipla linear disponíveis e utilizados são, o inserir, stepwise 

(passo a passo), forward (avançar) e backward (retroceder), descritos em 2.4.4 – 

Avaliação dos modelos de pacotes estatísticos.  

Todos esses métodos se utilizam das variáveis baseados em um método 

matemático e as decisões sobre que variável deve ser incluída será baseado em 

diferenças, algumas vezes pequenas, nas correlações semi-parciais. No entanto essas 

pequenas diferenças podem contrastar fortemente com a importância teórica da V_I 

para o modelo. 

Na aplicação da análise regressão linear busca validar hipóteses fundamentais 

para o modelo, e como resultado uma equação, correta para os valores da amostra 

observada, é produzida.  E para generalizar um modelo de regressão, se deve estar 

seguro de que todas as suposições foram satisfeitas.  

 

4.2.4 4ª Fase – Análise dos resultados 

 

Para analisar se as hipóteses são verdadeiras, realiza-se uma análise dos 

resíduos dos modelos de regressão (inserir, stepwise, forward e backward), buscando-

se validar as hipóteses fundamentais e, identificar os problemas do modelo. Deve-se 

ainda, analisar as saídas das estatísticas descritivas onde são apresentados a média e 

o desvio padrão para cada variável do modelo do conjunto de dados. E assim se obtém, 

o valor do coeficiente de Pearson entre cada par de variável, bem como a significância 

unilateral de cada correlação e por fim, é apresentado o número de casos que 
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contribuem com cada correlação. 

Na saída denominada resumo do modelo, está descrito e relacionada a V_D e 

às V_I e é apresentada em conformidade com o método selecionado e demonstrado 

um ou mais resultados do modelo. Na coluna denominada R estão relacionados os 

valores dos coeficientes de correlação múltipla entre a saída e as variáveis 

independentes. Na coluna denominada R2, se apresenta o valor da variabilidade da 

saída que pode ser debitada as variáveis independentes. Na coluna denominada R2 

ajustado promove uma noção de quanto o modelo pode ser generalizado. E na coluna 

Durbin-Watson apresenta se a hipótese de independência dos erros é satisfeita ou não.  

Na saída, relacionada aos parâmetros do modelo e onde são apresentadas as 

estimativas dos coeficientes não padronizados B que indicam a contribuição individual 

de cada previsor para o modelo. E cada valor de B deverá ser substituído na equação 

para que se obtenha o valor final da equação. Sendo o valor de B positivo, pode-se 

afirmar que existe um relacionamento positivo entre a V_D e a V_I, enquanto que um 

valor negativo representa um relacionamento negativo. 

Na saída, relacionada as variáveis excluídas, são apresentadas as variáveis 

que não foram incluídas no modelo por apresentar um valor significativo superior a 

0,05, isto é, tem alta correlação com outras variáveis e, portanto, devem ser excluídas 

do modelo. 

Na saída, relacionada a colinearidade dos dados, quando são levados em 

consideração as estatísticas FIV (fator de inflação da variável) e a tolerância. E quando 

os valores das variáveis independentes apresentaram variâncias em dimensões 

diferentes, pode-se dizer que se tem um exemplo típico de multicolinearidade. 

Na sequência, após analisar a colinearidade dos dados e a estatística de 

Durbin-Watson com a finalidade de verificar se os resíduos do modelo são 

independentes, passa-se a verificar as hipóteses do modelo.  

Solicita-se o gráfico do ZRESID (resíduos padronizados) contra o ZPRED 

(valores previstos padronizados), um histograma e um diagrama das probabilidades 

normais dos resíduos. E para uma maior acuracidade dos resultados, solicita-se o 

gráfico do SRESID (resíduos estudentizados) contra o ZPRED (valores previstos 

padronizados), um histograma e um diagrama das probabilidades normais dos 
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resíduos. Nesse momento, a análise deve se concentrar como o gráfico se assemelha a 

um conjunto aleatório de pontos ao redor de zero.  

Os resultados da análise devem apresentar se as hipóteses contidas no gráfico 

de histograma e diagrama são satisfeitas, como: linearidade, homocedasticidade, 

heterocedasticidade, multicolinearidade, tendenciosidade pela omissão ou inclusão de 

variável e autocorrelação dos resíduos.  
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5 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso compreende relação de países considerada neste estudo de 

caso, contemplando 36 países em cinco continentes, e informados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Planilha dos países pesquisados 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

O estudo se limitou a 36 países em função dos dados disponíveis, pois não 

foram encontradas informações de todas as variáveis em alguns países, descartados 

ao longo da pesquisa. Note-se, também, que países desenvolvidos como Estados 

Unidos, França, Reino Unido e Japão possuem vasto histórico da existência de VE 

desde o início do século 19, e outros como o Brasil, Rússia, Argentina e Turquia, por 

sua vez, possuem uma pequena experiência com os V_E.  

Os processos executados a partir do levantamento dos dados e informações 

das variáveis de cada país pesquisado, assim como a análise e definição das variáveis 
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que participarão dos estudos para a obtenção do market share, são descritos nesse 

capítulo. 

Com as variáveis selecionadas foram realizadas análises descritivas dos dados, 

utilizando-se o software IBM SPSS. Na sequência, criou-se modelos de regressão log 

linear, utilizando-se como variável dependente o log do market share. São geradas 

saídas em tabelas e gráficos que permitiram a análise dos resultados obtidos. O estudo 

de caso finaliza-se com a etapa de testes estatísticos dos resíduos do modelo e análise 

dos resultados. 

Para fins didáticos aplicar-se-á a metodologia proposta no capítulo anterior, 

iniciando-se no levantamento de dados 

Na etapa seguinte, passa-se a efetuar os cálculos da regressão linear, 

utilizando todos métodos disponibilizados pelo software, que são: inserir, avançar e 

retroceder2. Os resultados de cada modelo são analisados individualmente com relação 

à normalidade, homocedasticidade, heterocedasticidade, multicolinearidade, 

tendenciosidade pela omissão ou inclusão de variável e autocorrelação dos resíduos. E, 

por fim, apresenta-se a equação da regressão log linear, que explica o market share da 

adoção do V_E para o país em questão.  

 

                                            

 

 

 
2
 No software IBM SPSS também é disponibilizado o método “Stepwise” ou passo-a-passo, como descrito na seção 

4.2. Não foi considerado neste estudo de caso, pois é o mesmo do método “Forward”, com a diferença de que 
“cada vez que um previsor é adicionado a equação, um teste de remoção é feito sobre o previsor menos útil.” 
(FIELD, 2009). 
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5.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Na primeira fase do método proposto, o objetivo é levantar o maior número de 

informações possíveis que se relacionam com a variável dependente de interesse 

(market share). 

Constatou-se, inicialmente, uma grande dificuldade em se obter estes dados 

atualizados de todas as variáveis que possivelmente teriam relação com o market 

share. Dada a necessidade de se ter a matriz de dados completa, isto é, não deve 

haver nenhum dado faltante na matriz para uma perfeita análise estatística, optou-se 

por retirar algumas variáveis e/ou alguns anos da análise. 

Dessa forma, a pesquisa foi direcionada apenas para o ano de 2012, pois não 

foi possível obter todas as informações para os anos posteriores.  

A pesquisa das informações e dados focou-se em países que já adotavam o 

V_E como meio de transporte de pessoas em cidades e estradas, sendo descartadas 

as informações quanto aos V_E destinados ao transporte de massa, tais como: trens, 

bondes, ônibus, micro-ônibus e metrô. Assim sendo, a pesquisa foi direcionada para os 

V_E destinados ao transporte de pessoas, sendo eles com duas, três e quatro rodas.  

Para este estudo de caso, na etapa de levantamento dos dados obtiveram-se 

32 variáveis relacionadas aos V_E para 36 países, conforme a Tabela 3.  
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Tabela 3 - Descrição das variáveis e respectivos tipos 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

5.2 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS E PRÉ-TRATAMENTO 

Com a conclusão da coleta de variáveis, iniciou-se a fase 2 com uma análise 

descritiva dos dados. No Apêndice A é apresentada esta análise para cada uma das 32 

variáveis de estudo, incluindo análise estatísticas dos dados, análise de assimetria e 

apresentação do histograma de cada variável. 

A Tabela 4, apresenta o resumo destas análises utilizando o software, no 

módulo estatísticas descritivas – frequências. 
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Tabela 4 - Resumo da análise das variáveis – estatísticas descritivas - frequência 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

Concluída esta fase, quanto a inserção de dados e análise das medidas 

estatísticas de cada variável, passa-se a realizar a imersão no estudo dos modelos 

estatísticos de correlação e regressão linear.  

 

5.3 DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE REGRESSÃO LOG-LIN 

 

Nesta seção objetiva-se apresentar os modelos de regressão log-lin 

desenvolvidos com as variáveis obtidas e tratadas nas seções anteriores. Ressalte-se 

que foram criados três modelos: (i) Modelo inicial, com apenas as variáveis não 

correlacionadas e utilizando o método Inserir de forma ad hoc; (ii) Modelo utilizando o 

método Forward; e (iii) Modelo utilizando o método Backward.  

 
5.3.1 Modelo de Regressão Log-Lin do Market Share – Método Inserir 

 

Uma descrição do método “Inserir” é apresentada na seção 2.4.4 da 

dissertação. Nas próximas seções busca-se definir e estimar o modelo e realizar uma 

análise dos resíduos deste modelo. Inicia-se, porém, como uma análise de correlação 

das variáveis independentes. 
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5.3.1.1 Análise de correlação 

 

Após a análise descritiva dos dados, fez-se uma análise de correlação linear de 

Pearson entre as variáveis, com o objetivo de eliminar a priori aquelas que possuem 

alta correlação entre si, evitando quebrar alguns pressupostos do modelo de regressão 

a ser desenvolvido na fase seguinte, levando por exemplo, ao problema da 

multicolinearidade. 

Como critério para a seleção das variáveis utilizadas no modelo de regressão, 

adotou-se aquelas que duas a duas possuíssem um índice de correlação inferior à 0,85, 

excluindo-se uma delas por critério ad hoc quando o índice for superior a este valor. 

Neste caso, foram excluídas as seguintes variáveis: Fonte de energia consumo 

de carvão; Fonte de energia consumo de petróleo; Fonte de energia consumo GNV; 

Fonte de energia consumo nuclear; Fonte de energia consumo renováveis; Fonte de 

energia consumo hidrelétrica; Consumo de energia kWh per capita ano; Tipo de 

transporte – outros tipos; Quantidade de eletro postos; Meta VE 2015; Preço médio do 

Ethanol (US$/l); Frota VE para cada 1000 pessoas; Veículos registrados (total); 

Veículos registrados para cada 1000 pessoas.  

Obteve-se, assim, a lista de variáveis finais conforme descrito na Tabela 5. 

Nesta tabela são apresentados, ainda, os índices de correlação e sua significância. 
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Tabela 5 - Correlação teste final com as variáveis Inseridas 

 
Fonte: O autor (2016) 
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5.3.1.2 Definição e Estimação do Modelo 

 

A partir das variáveis selecionadas na seção anterior, montou-se um modelo de 

regressão Log-Lin, onde a variáveis dependente é o market share, conforme a Equação 

(1). 

 

log(𝑚𝑘𝑡_𝑠ℎ𝑟) =

= 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑝_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝_𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖 + 𝛽2𝑣𝑒_𝑚𝑒𝑡𝑎_2020𝑖  

+ 𝛽3𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑖 +  𝛽4𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑘𝑤ℎ𝑖  + 𝛽5𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑝𝑒𝑟𝑐𝑝𝑡𝑖

+ 𝛽6𝑘𝑚_𝑎𝑛𝑜_𝑟𝑜𝑑𝑖 + 𝛽7𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑔𝑛𝑣𝑖 + 𝛽8𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖

+ 𝛽9𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑_𝑣𝑒_𝑝𝑎𝑖𝑠_𝑎𝑔𝑟𝑖 + 𝛽10𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖 + 𝛽11𝑣𝑒_𝑚𝑒𝑡𝑎_2015𝑖

+ 𝛽12𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑎𝑜𝑖 + 𝛽13𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑜_𝑐𝑜2𝑖 + 𝛽14𝑖𝑑ℎ𝑖 + 𝛽15𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_𝑎𝑔𝑟𝑖

+ 𝛽16𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖 + 𝜀𝑖 

(1) 

 

Onde: 

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑_𝑣𝑒_𝑝𝑎𝑖𝑠_𝑎𝑔𝑟𝑖 ano de introdução do V_E no país agrupada 
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑜_𝑐𝑜2𝑖 emissão CO2 (Mt de CO2)  
𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖 veículos registrados (Total)  
𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_𝑎𝑔𝑟𝑖 frota V_E agrupada  
𝑖𝑑ℎ𝑖 índice de desenvolvimento humano 
𝑘𝑚_𝑎𝑛𝑜_𝑟𝑜𝑑𝑖 kilometro rodado anual médio 
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑎𝑜𝑖 população total  
𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖 preço médio diesel (US$/l) 
𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑔𝑛𝑣𝑖 preço médio gnv (US$/l)  
𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖 preço médio gasolina (US$/l)  
𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑘𝑤ℎ𝑖 preço médio kWh (US$) 
𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑖 montadoras/fábricas - 2012  
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎_𝑝𝑒𝑟𝑐𝑝𝑡𝑖 renda per capita FMI US$/ano 
𝑡𝑝_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝_𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖 tipo transporte -  veículo passageiro  
𝑣𝑒_𝑚𝑒𝑡𝑎_2020𝑖 meta veículo elétrico – 2020 
𝑣𝑒_𝑚𝑒𝑡𝑎_2025𝑖 meta veículo elétrico - 2025  
𝑖 país  
𝜀 termo de erro 
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Na Tabela 6, são apresentados os coeficientes betas estimados do modelo. 

Cada valor de coeficiente está associado a um modelo (erro) padrão, utilizado para 

determinar se os valores diferem significativamente de zero.  

No modelo de regressão simples, um valor significativo de t indica que a linha 

de regressão possui uma inclinação significativamente diferente de uma linha 

horizontal. É simples conceituar que o teste t é uma medida que informa se a V_I está 

contribuindo de forma significativa para o modelo ou não. Pode-se afirmar que quanto 

maior o valor de t menor o será o valor da significância da V_I numa contribuição para o 

modelo.  

 

Tabela 6 - Coeficientes – método Inserir 

 
Fonte: O autor (2016) 

 
Na Tabela 7, constam informações importantes sobre o modelo, onde se pode 

destacar os valores de R (coeficiente de regressão múltiplo), R2 (coeficiente de 
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determinação da variância, o R2 ajustado (perda do poder de previsão da variância) e o 

de Durbin-Watson (correlação serial entre os erros).  

Tabela 7 - Resumo do modelo – método Inserir 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

O valor de R na Tabela 7 resulta em 95,5% de correlação entre a variáveis 

independentes, o que representa um alto grau de correlação. 

O valor do R2, apresenta uma variância entre as variáveis independentes de 

91,3%.  E o valor R2 ajustado, apresenta que o modelo generaliza em 84,0%. No 

entanto o resultado da diferença entre R2 e R2 ajustado (91,3% – 84,0% = 7,3%) está 

fora do intervalo aceito estatisticamente, que deve ser menor que 5% (Field, 2009). O 

erro padrão da estimativa é 33,34%.  

A estatística de Durbin-Watson, apresenta o resultado de 1,802 que indica uma 

correlação negativa entre os resíduos e não está próximo do ponto estatisticamente 

ideal de 2 (Field, 2009), pode-se afirmar que a hipótese não está plenamente satisfeita 

para esse modelo de regressão linear. 
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5.3.1.3 Análise dos Resíduos 

 
Uma vez construído o modelo, esta seção apresenta uma análise dos resíduos 

deste modelo. A Tabela 8, apresenta os valores referentes ao cálculo das estatísticas 

de resíduos, demonstrando os valores para o valor previsto, resíduos, valor previsto 

padrão e resíduo padrão.  

 

Tabela 8 - Estatística de resíduos - método Inserir 

 
Fonte: O autor (2016) 

Na Figura 7, o histograma apresenta uma leve assimetria positiva, isto devido 

ao valor da média ser superior à mediana, sua curtose aponta para uma curva 

platicúrtica acentuada.  
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Figura 7 - Frequência X Regressão resíduos padronizados – método Inserir 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

Na Figura 8,  o diagrama apresenta a curva positiva com distribuição normal e 

os pontos e os resíduos observados. E como a distribuição, se encontram próximos da 

curva e mantem a linearidade a ela, pode-se assumir que essa é normal.  

 

Figura 8 - Estatísticas descritivas – método inserir 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

A Figura 9 e Figura 10 apresentam, respectivamente, os diagramas dos 

resíduos padronizados (ZRESID) contra os valores previstos padronizados (ZPRED) e o 

diagrama dos resíduos estudentizados (SRESID) contra (ZPRED), demonstram que as 
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saídas apresentam-se similares e inclusive com um conjunto aleatório de pontos 

dispersos em torno do quadrante zero e esse padrão é um indicador que as suposições 

de linearidade e homocedasticidade não estão satisfeitas. 

 

Figura 9 - Regressão resíduos padronizados - método Inserir 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

Figura 10 - Regressão resíduo estudentizado - método Inserir 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

5.3.2 Modelo de Regressão Log-Lin do Market Share – Método Forward 
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5.3.2.1 Definição e Estimação do Modelo 

 

Uma descrição do método Forward é apresentada na seção 2.4.4 da 

dissertação. Nas próximas seções busca-se definir e estimar o modelo e realizar uma 

análise dos resíduos deste modelo.  

Mantendo-se a V_D sendo log_MKT_SHARE e as demais variáveis V_I, 

realiza-se os cálculos e se tem, a Tabela 9, que apresenta as estatísticas descritivas 

das variáveis.  
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Tabela 9 - Estatísticas descritivas -  método Forward 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Inicia-se, porém, como uma análise de correlação das variáveis independentes, 

apresentando o resultado nas Tabela 10, Tabela 11 e Tabela 12, onde são 

apresentadas as correlações de Pearson, as significâncias e o número de casos 

analisados. Nessa tabela, observa-se que o valor do coeficiente de correlação entre as 

V_I.  
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Tabela 10 - Correlações de Pearson - método Forward 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Tabela 11 - Correlações de Significância - método Forward  

 

Fonte: O autor (2016) 
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Tabela 12 - Correlações número de variáveis - método Forward  

 
Fonte: O autor (2016) 

 

A Tabela 13, apresenta as variáveis inseridas e removidas do modelo, bem 

como o método estatístico utilizado.   

 

Tabela 13 - Variáveis inseridas/removidas - método Forward 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

O resumo do modelo para o método Forward, a Tabela 14, apresenta o nível de 

hierarquia entre a V_D sendo log_MKT_SHARE e as V_I.  Apresenta um valor para R 

de 95,6% demonstrando um ótimo grau de correlação.  
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O valor de R2, apresenta que as variáveis selecionadas possuem 91,3% da 

variância entre elas. O valor de R2 ajustado é 89,9%. A diferença entre R2 e R2 ajustado 

é (91,3% – 89,9% = 1,4%) e está em conformidade com o intervalo estatístico aceito. E 

também apresenta, o erro padrão da estimativa em 26,45%, sendo o menor valor 

dentre os níveis de hierarquia. 

A estatística de Durbin-Watson apresenta como resultado 2,316 indicando uma 

correlação positiva, no entanto acima do valor estatístico estabelecido de 2 (Field, 

2009) e, portanto, a hipótese não está satisfeita. 

 

Tabela 14 -  Resumo do modelo - método Forward 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

A Tabela 15, apresenta os coeficientes não padronizados (Unstandardized 

Coefficientes), teste de student, significâncias, correlações e estatísticas de 

colinearidade.  Esses dados levam ao modelo de regressão linear, como a equação, 

conforme apresentado na equação (2). 

                                                                                                                           (2) 

log _𝑀𝐾𝑇_𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸

=  𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_𝑎𝑔𝑟𝑖 + 𝛽2𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑣𝑒_1000_𝑝𝑒𝑠𝑖 + 𝛽3𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖

+ 𝛽4𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒𝑖 + 𝛽5𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖 + 𝜀𝑖 

Onde,  
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𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖 veículos registrados (total)  

𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒𝑖 frota de veículos elétricos VE/PHVE - 2012 (total)  

𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_𝑎𝑔𝑟𝑖 frota V_E agrupada  

𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖 preço médio diesel (US$/l) 

𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑣𝑒_1000_𝑝𝑒𝑠𝑖 frota de V_E para cada 1.000 pessoas 

𝑖 país  

ɛ termo de erro 
 

Tabela 15 - Coeficientes - método Forward 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Nesse resultado, pode-se observar que as variáveis selecionadas são 

significativas entre si, pois obtiveram o resultado zero ou próximo e que o valor de t está 

contribuindo significativamente para o modelo.  O mesmo para a estatística de 

colinearidade onde no item tolerância apresenta o valor de 0,420, acima, portanto de 

0,20, o que indica que não há problema e FIV (fator de inflação da variância) que não 

apresenta o valor de 2,380 menor que o valor 10 (Field, 2009). Pode-se concluir que 

não existe motivos para preocupação e que a regressão não é tendenciosa. 

Na Tabela 16, o nível da análise de regressão entre as V_I.  A cada estágio de 

hierarquia da regressão, foram analisados conforme o índice de significância da 

variável, sendo o resultado zero ou próximo, assim a variável é incluída no modelo e 

não apresenta qualquer índice de significância entre as variáveis. 
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Tabela 16 - Variáveis excluídas modelo 1 - método Forward  

 
Fonte: O autor (2016) 

 

5.3.2.2 Análise dos Resíduos 

 

A Tabela 17, apresenta os valores referentes ao cálculo das estatísticas de 

resíduos, demonstrando os valores para o valor previsto, resíduos, valor previsto 

padrão e resíduo padrão e que serve de base para o histograma e diagrama 

apresentados. 
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Tabela 17 - Estatística dos resíduos - método Forward 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

A Figura 11, apresenta-se com uma assimetria levemente negativa e uma 

curtose também levemente delgada (leptocúrtica), como demonstra o valor da sua 

assimetria e curtose, e esta análise fica bem representada em seu comportamento 

representado no histograma. 

 

Figura 11 - Frequência X Regressão resíduos padronizados - método Forward 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

Na Figura 12, o diagrama apresenta a curva positiva com distribuição normal 

dos pontos e os resíduos observados. E com o conjunto de dados normais, na 

distribuição estão próximos da curva e mantem a linearidade a ela e pode-se assumir 

que a distribuição é normal. 
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Figura 12 - Probabilidade acumulativa esperada X Observada - método Forward 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

A Figura 13 e Figura 14, apresentam os diagramas, quando utilizados os 

modelos de ZRESID contra ZPRED e SRESID contra ZPRED onde nas saídas ambos 

se apresentam praticamente idênticas e tem um conjunto aleatório de pontos dispersos 

em torno do quadrante zero e, esse padrão é um indicativo que a situação em que as 

suposições de linearidade e homocedasticidade estão satisfeitas. 

 

Figura 13 - Regressão resíduos padronizados - método Forward 

 

Fonte: O autor (2016) 
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Figura 14 - Regressão resíduo estudentizado - método Forward 

 

Fonte: O autor (2016) 
 

5.3.3 Modelo de Regressão Log-Lin do Market Share – Método Backward 

 

5.3.3.1 Definição e Estimação do Modelo 

 

Estuda-se a opção de cálculo para o modelo backward, descrito na seção 2.4.4 

da dissertação, mantendo-se a V_D sendo log_MKT_SHARE e as demais variáveis 

como V_I, tem como resultado a Tabela 18.  
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Tabela 18 - Estatísticas descritivas - método Backward 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

Nas Tabela 19, Tabela 20 e Tabela 21 são apresentadas as correlações de 

Pearson, as significâncias e o número de casos analisados.  
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Tabela 19 - Correlações de Pearson - método Backward 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

Tabela 20 - Correlações significância - método Backward 

 
Fonte: O autor (2016) 
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Tabela 21 - Correlações número de variáveis - método Backward 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

A Tabela 22, apresenta uma síntese do modelo criado, onde a V_D sendo 

log_MKT_SHARE e as V_I que foram inseridas, e que o método aplicado apresenta 

doze níveis de hierarquia.   
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Tabela 22 - Variáveis inseridas/removidas - método Backward 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

O resumo do modelo do método, Tabela 23, apresenta como resultado o nível 

de hierarquia entre a V_D sendo log_MKT_SHARE e as V_I (preditores). Utiliza-se a 

equação apregoada pelo apresentado, o valor de R apresenta o resultado de 98,0% 

que demonstra um ótimo grau de correlação.  

O valor de R2 significa que as variáveis selecionadas representam 96,1% da 

variância de todas as variáveis independentes existentes. E o valor de R2 ajustado é 

94,3% e está próximo do R2 que é ideal para o resultado de um modelo. Nesse modelo, 

a diferença entre R2 e R2 ajustado é (96,1% – 94,3% = 1,8%) dentro do intervalo 

apregoado que deve ser em torno de 5% (Field, 2009). E apresenta, o erro padrão da 

estimativa de 19,90% entre os níveis de hierarquia. A estatística de Durbin-Watson 

apresenta o resultado foi de 1,896 e, portanto, indica que é uma correlação negativa e 

que a hipótese está plenamente satisfeita (Field, 2009).  
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Tabela 23 - Resumo do modelo 1 - método Backward 

 

Fonte: O autor (2016) 
 

Na Tabela 24, os coeficientes não padronizados (Unstandardized 

Coefficientes), teste de student, significâncias, correlações e estatísticas de 

colinearidade. Esses dados levam ao modelo de regressão linear calculado que passa 

a ter a forma de uma equação, conforme apresentado na equação 3. 

                                                                                                                           (3) 

 log _𝑀𝐾𝑇_𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸 

= 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_1000_𝑝𝑒𝑠𝑖 + 𝛽2𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑖

+ 𝛽3𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜_𝑎𝑛𝑜_𝑘𝑤ℎ_𝑝𝑒𝑟𝑐𝑝𝑡𝑖 + 𝛽4𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖 + 𝛽5𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_𝑎𝑔𝑟𝑖

+ 𝛽6𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑_𝑣𝑒_𝑝𝑎𝑖𝑠_𝑎𝑔𝑟𝑖 + 𝛽7𝑡𝑝_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝_𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖 + 𝛽8𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖

+ 𝛽9𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑎𝑜𝑖 + 𝛽10𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑒𝑙𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖 + 𝛽11𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖 + 𝜀𝑖 

Onde,   

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜_𝑎𝑛𝑜_𝑘𝑤ℎ_𝑝𝑒𝑟𝑐𝑝𝑡𝑖  consumo energia kWh per capita/ano 

𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖 veículos registrados (total)  

𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_𝑎𝑔𝑟𝑖 frota V_E agrupada  

𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑_𝑣𝑒_𝑝𝑎𝑖𝑠_𝑎𝑔𝑟𝑖 ano de introdução do V_E no país agrupada  

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑎𝑜𝑖 população total  

𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖 preço médio diesel (US$/l) 

𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖 preço médio gasolina (US$/l)  

𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑒𝑙𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖  quantidade de eletro postos - 2012 (slow/fast)  

𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑖 montadoras/fábricas - 2012  

𝑡𝑝_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝_𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖 tipo transporte -  veículo passageiro  

𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_1000_𝑝𝑒𝑠𝑖 frota de veículo elétrico para cada 1.000 pessoas 

𝑖 país  

𝜀 termo de erro 
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Tabela 24 - Coeficientes modelo 1  - método Backward  

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Pode-se notar que as variáveis selecionadas são significativas entre si, pois 

obtiveram o resultado zero ou próximo e que o valor de t está contribuindo 

significativamente para o modelo. E ainda, observa-se que o grau de correlação é baixo 

entre as variáveis. Quanto a estatística de colinearidade o grau de tolerância encontra-

se dentro do parâmetro aceito e no índice de inflação da variável, encontram-se duas 

variáveis que estão acima do parâmetro aceitável, porém não demonstram serem 

tendenciosas e, portanto, não interferem no resultado. 

Na Tabela 25, apresenta-se o estágio da análise de regressão linear entre as 

V_I. A cada estágio de hierarquia da regressão, foram analisados o índice de 

significância da variável, sendo o resultado 0,00 ou próximo desse, assim a variável é 

incluída no modelo. Observa-se que na análise não existe qualquer índice de 

significância das variáveis. 
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Tabela 25 - Variáveis excluídas  modelo 1  - método Backward  

 
Fonte: O autor (2016) 

 

5.3.3.2 Análise dos Resíduos 

 

A Tabela 26, apresenta os valores referentes ao cálculo das estatísticas de 

resíduos, demonstrando o valor previsto, resíduos, valor previsto padrão e resíduo 

padrão e que serve de base para o histograma e diagrama, apresentados. 

 

Tabela 26 - Estatística dos resíduos - método Backward 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

A Figura 15, apresenta o histograma com uma assimetria levemente negativa e 

uma curtose também levemente delgada (leptocúrtica), como demonstra o valor da sua 

assimetria e curtose, e esta análise fica bem representada em seu comportamento 

apresentado no histograma. 
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Figura 15 - Frequência X Regressão resíduos padronizados – método backward 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

A Figura 16, o diagrama apresenta a curva positiva com distribuição normal dos 

pontos e os resíduos padronizados. E com o conjunto de dados normais, na distribuição 

estão próximos da curva e mantem a linearidade a ela e pode-se assumir que a 

distribuição é normal. 

 

Figura 16 - Probabilidade acumulativa esperada X padronizada - método Backward 

 
Fonte: O autor (2016) 
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Na Figura 17 e Figura 18, apresentam os diagramas, quando utilizados os 

modelos ZRESID contra ZPRED e SRESID contra ZPRED, onde ambas as saídas se 

apresentam praticamente idênticas e tem um conjunto aleatório de pontos dispersos em 

torno do quadrante zero e, esse padrão é um indicativo que a situação em que as 

suposições de linearidade e homocedasticidade estão satisfeitas. 

 

Figura 17 - Regressão resíduos padronizados - método Backward 

 

Fonte: O autor (2016) 
 

Figura 18 - Regressão resíduo estudentizado - método Backward  

 

Fonte: O autor (2016) 
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5.4   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Concluído o processo dos cálculos com os métodos selecionados, observa-se 

nos resultados expostos na Tabela 27 cada método utiliza processos de cálculo 

específicos para obter o resultado final.  

O melhor resultado é o obtido pelo método Backward, conforme tabela de 

resumo do modelo, onde apresenta o coeficiente de correlação múltipla entre as 

variáveis independentes R (98,0%) e a diferença entre os valores das variâncias R2 

(96,1%) e R2 ajustado (94,3%) é de 1,8% considerado baixo (Field, 2012). No resultado 

da estatística Durbin-Watson o valor calculado é 1,896, estando próximo do 

estatisticamente aceito de 2 e, portanto, a hipótese está satisfeita (Field, 2012).  

 

Tabela 27 - Resumo resultados regressão linear 

 
Fonte: O autor (2016) 
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A Figura 19, apresenta os histogramas e diagramas da regressão linear com 

representação gráfica de todos os métodos. Nos histogramas, observa-se que o 

método Inserir apresenta uma distribuição assimétrica e levemente negativa próxima ao 

ponto zero, e ainda, apresenta certa normalidade quando se afasta de zero. Para o 

método Forward, o histograma apresenta uma assimetria positiva e uma normalidade 

quando se afasta do ponto zero. Para o método Backward, o histograma apresenta uma 

simetria levemente negativa e com normalidade. 

Nos diagramas, observa-se uma certa similaridade entre as saídas dos 

métodos Inserir e Forward, apresentando os resíduos próximos à curva. Para o método 

Backward, o conjunto de resíduos apresenta grau de dispersão em relação a curva, 

podendo representar uma certa anormalidade, e assim caracterizar como valor atípico.  

 

Figura 19 - Resumo dos diagramas e histogramas de regressão linear 
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Fonte: O autor (2016) 

 

Na Figura 20, quando solicitados as saídas de ZRESID contra ZPRED e 

SRESID contra ZPRED, as saídas dos métodos estudados apresentam certa 

diferenciação.  

Nos métodos Inserir e Backward, as saídas apresentam uma concentração de 

variáveis em zero ou próximo a esse, demonstrando uma linearidade e 

homocedasticidade, e pode-se assumir que as hipóteses estão satisfeitas.  Enquanto 

que no método Forward, as saídas apresentam um distanciamento do ponto zero, 
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demonstrando certa não-linearidade ou até mesmo heterocedasticidade, e assim pode-

se assumir que as hipóteses, podem não estar plenamente satisfeitas. 

Figura 20 - Diagramas regressão linear resíduos padronizados e estudentizados 
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Fonte: O autor (2016) 

 

A Figura 21, apresenta as variáveis similares entre as obtidas pela pesquisa de 

Sierzchula W. et al. (2014) e as calculadas. Observa-se que no método Backward o resultado 

demonstra forte grau de similaridade, porem com uma diferença acentuada quanto ao valor de 

saída das variâncias.   

 

Figura 21 - Variáveis similares -  Sierzchula e métodos estudados 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

A Figura 22, apresenta-se em primeiro plano a equação da regressão linear obtida 

pelo pesquisador Sierzchula W. et al. (2014) e cujo trabalho serviu de base para a esta 
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pesquisa. Na sequência, apresenta-se o resultado encontrado utilizando o software e os três 

métodos de cálculo selecionados, para obter-se a equação da regressão linear.  

 

Figura 22 - Consolidação da equação da regressão linear 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Na análise das equações obtidas, pode-se observar que o modelo obtido pelo 

método Backward apresenta-se mais completo onde são contempladas onze variáveis 

e será aplicado no cenário brasileiro para a obtenção do market share. 
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5.5 ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA O MERCADO BRASILEIRO 

 

O objetivo principal desse trabalho é realizar a análise sobre o impacto dos 

fatores socioeconômicos na adoção do veículo elétrico em um país e através de uma 

equação da regressão linear apresentar o market share do V_E por país. 

Dentre as 36 variáveis coletadas observa-se que algumas apresentam maior 

relevância ou peso quando representadas no modelo.  

Para a análise dos cenários do mercado brasileiro foi utilizado o método 

Backward. Das onze variáveis apresentadas pelo modelo, destacam-se quatro variáveis 

e que serão utilizadas para a comparação, Tabela 28 por representarem na análise dos 

coeficientes fatores importantes quando da opção pela adoção do V_E.  

 

Tabela 28 - Cenário brasileiro do Market Share do V_E 

 
Fonte: O autor (2016) 
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O cenário do Brasil, Tabela 28, em uma análise sob uma ótica conservadora 

constata-se que o mercado de V_E para transporte de passageiros em 2013 

comparado com o crescimento da frota de veículos no Brasil, apresentou uma evolução 

de 0,0116% em relação ao ano 2012, em decorrência da adoção, principalmente em 

frotas públicas e privadas, impulsionando o segmento de V_E, principalmente por 

apresentar custo do quilometro rodado reduzindo ao ser comparado com o dos veículos 

a combustão de mesmo modelo. 

Para o ano de 2014, o cenário para o V_E continua apresentando evolução do 

segmento chegado a 0,00142% de market share do segmento de veículos de 

passageiros. A salientar que os preços da energia elétrica praticados continuam 

demonstrando sinais de favorecimento a adoção do V_E, motivando o setor público e 

privado a continuar investindo nesse segmento.  

No entanto para o ano de 2015, começam a aparecer os primeiros sinais 

quanto aos problemas referentes aos custos operacionais para a geração de energia 

elétrica no Brasil e o governo contrariando o que havia apregoado em campanha 

eleitoral, promove o reajuste no preço do kWh em todo os país. Com esse ato, 

empresas e particulares, passam a repensar o uso do V_E, e face a incerteza quanto 

aos preços do kWh e a disponibilidade da energia elétrica, provocando assim uma 

retração geral no mercado, implicando no fechando o ano de 2015 com um crescimento 

de 0,00183%.  

O ano de 2016, não é diferente a 2015 e ainda sofre com o reflexo das ações 

governamentais efetuadas, aliado a queda dos preços do barril de petróleo e dólar no 

mercado interno. E com a continuidade da desconfiança do mercado consumidor, o 

cenário encerra o ano de 2016 com pequeno crescimento de com 0,00219%, contudo 

superior ao ano de 2015.  

Para o ano de 2017, tem-se como perspectiva uma estabilização do preço do 

kWh, contínua queda do dólar no mercado interno, estabilização do preço do barril de 

petróleo e tais fatores tendem a promover um incremento no mercado consumidor, 

empresas e particulares, e que principalmente retomem confiança na adoção do V_E e 

pode-se vislumbrar um cenário de tendência ao crescimento, porém ainda lento, 

encerrando o ano em 0,00269%.  
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Para os anos de 2018 a 2021, mantendo a estabilização quanto ao preço da 

energia elétrica, queda ou manutenção do valor do dólar no mercado interno a 

patamares de 2010, pode-se vislumbrar ao final de 2021 o market share do V_E pode 

ser de 0,00649%, Figura 23. 

 

Figura 23 - Market Share V_E – cenário conservador 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

Na análise do cenário brasileiro, se considera que a gasolina, por ser o 

combustível mais consumido no mercado brasileiro, possa subsidiar com US$ 0,02 

(dois centavos de dólar) por litro praticado na venda ao consumidor final e assim auxiliar 

na promoção de ações governamentais que permitam que o mercado consumidor, 

empresas e particulares, a adoção do V_E. 

Ao realizar a simulação, com a majoração do preço da gasolina, se obtém o 

resultado conforme demonstrando na Tabela 29.  
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Tabela 29 - Market Share com subsídio da gasolina 

 
Fonte: O autor (2016) 

Com a simulação observa-se que o Market Share do V_E, tem um crescimento 

significativamente superior ao modelo sem qualquer incentivo. E, ao comparar o ano de 

2021, com e sem incentivo, observa-se que o ano com o incentivo apresenta um 

crescimento superior a 10%.  Na Figura 24, se observar a evolução do Market Share do 

V_E no período de 2012 a 2021. 

 

Figura 24 - Market Share com subsídio da gasolina 

 
Fonte: O autor (2016) 
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Na Figura 24, fica comprovado que havendo incentivos (impostos, taxas, 

benefícios e outros) haverá um crescimento da frota de V_E no Brasil.  

Nesse ponto, os órgãos governamentais em todas as esferas, tem uma 

importante missão que é a de estabelecer e disseminar incentivos que atendam a todo 

o mercado consumidor, seja ele pessoas físicas e jurídicas e ainda, fomentar o 

incremento dos V_E em todas as frotas de veículos públicos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Foram coletados dados e informações sobre o V_E em 36 países nos cinco 

continentes e identificadas 32 variáveis socioeconômicas importantes, tais como: renda 

per capita, índice de desenvolvimento humano, população, preço de combustíveis, 

dentre outras.  

No entanto, algumas das variáveis: incentivos governamentais e preço do V_E 

não estavam disponíveis em alguns dos países e, portanto, foram descartadas quando 

da realização das análises estatísticas.  

As análises estatísticas foram baseadas na metodologia estatística de 

regressão linear, por ser esse um modelo estatístico extremamente criterioso e muito 

empregado no meio acadêmico 

Realizada a análise descritiva dos resultados obtidos pelas saídas geradas: 

correlação; linearidade; homocedasticidade; heterocedasticidade; multicolinearidade; 

tendenciosidade pela omissão ou inclusão de variável; e autocorrelação dos resíduos; 

permite que se afirme que o método Backward, apresenta o melhor coeficiente de 

correlação múltipla entre as variáveis independentes, e assim, considera-se que as 

hipóteses, com certeza, estão satisfeitas.  

Quanto as saídas gráficas, o histograma da regressão linear do método 

retroceder apresenta uma simetria levemente negativa e com normalidade. E o 

diagrama apresenta o conjunto de resíduos com um certo grau de dispersão em relação 

a curva, o que se pode identificar como uma leve anormalidade e, até mesmo se 

caracterizar como um valor atípico, porém sem comprometer o resultado final.  

Ainda na análise das saídas, na regressão de resíduos padronizados (ZRESID) 

e regressão de resíduos estudentizados (SRESID), observa-se que o método 

Backward, apresenta uma melhor e mais completa saída da equação da regressão 

linear, e se pode afirmar que os resultados obtidos, tem as hipóteses satisfeitas e 

validadas para cada modelo. E que o método Backward apresenta um conjunto de 

hipóteses com maior assertividade que os outros métodos estudados. 

Ao comparar com o resultado do trabalho apresentado por Sierzchula W. et al. 

(2014) que utilizou, também, o método de regressão linear, Figura 22, observa-se que 
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os resultados desta pesquisa, apresenta resultados mais consistentes, (R2, por 

exemplo) e ainda, se pode concluir que uma visão sobre a análise do market share, 

para a adoção do V_E é apresentada com a inclusão de novas variáveis e que 

certamente permitem uma análise mais ampla.   

Como resultado final, se apresenta a equação (4) da regressão linear (método 

Backward), que permite encontrar o market share para a adoção do V_E em país 

pesquisado. 

(4) 

log _𝑀𝐾𝑇_𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸 

= 𝛽0 + 𝛽1𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_1000_𝑝𝑒𝑠𝑖 + 𝛽2𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑖

+ 𝛽3𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜_𝑎𝑛𝑜_𝑘𝑤ℎ_𝑝𝑒𝑟𝑐𝑝𝑡𝑖 + 𝛽4𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑝𝑎𝑖𝑠𝑖 + 𝛽5𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎_𝑣𝑒_𝑎𝑔𝑟𝑖

+ 𝛽6𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑_𝑣𝑒_𝑝𝑎𝑖𝑠_𝑎𝑔𝑟𝑖 + 𝛽7𝑡𝑝_𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝_𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖 + 𝛽8𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖

+ 𝛽9𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑎𝑜𝑖 + 𝛽10𝑞𝑡𝑑𝑑_𝑒𝑙𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖 + 𝛽11𝑝𝑟𝑐_𝑚𝑑_𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Na análise do cenário brasileiro, nota-se que a evolução do market share do 

V_E é lenta e suscetível as incertezas do mercado. Ao realizar uma simulação, onde o 

preço final do litro da gasolina sofre o incremento de dois centavos de dólar e esse 

valor é destinado a promover e incentivar a adoção do veículo elétrico, observa-se 

graficamente um crescimento constante e consistente do market share superior a 10% 

no ano de 2021. 

 

6.1 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Como já mencionado, nesse estudo, não foram incluídas variáveis como: 

incentivos governamentais e preço do V_E em decorrência da reduzida disponibilidade 

de informações e até mesmo na confiabilidade dessas, no ano pesquisado de 2012.   

Sugere-se que o estudo dessas variáveis sejam foco em pesquisas futuras no 

cenário brasileiro.  
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APÊNDICE A – Análise descritiva das variáveis 

 

As variáveis descritas nesse apêndice foram analisadas, individualmente, com a 

utilização do software IBM SPSS, com objetivo de verificar se os dados obtidos tinham 

assertividade e coerência com o estudo desenvolvido e para tanto foram empregados 

os métodos estatísticos, como média, desvio padrão, bem como, obteve-se saídas 

gráficas através de diagrama e histograma, para a apresentação e análise da 

assimetria e curtose das curvas. Ressalte-se que entre parênteses estão os nomes 

dados às variáveis.  

 

A 1 -  Ano de introdução do V_E no país (introd_ve_pais_agr) 

Representa o ano de introdução do veículo elétrico, no país pesquisado. 

Apresenta medidas descritivas da variável, ano de introdução de V_E no país, 

compatível com uma normalidade em sua distribuição, destacando-se o valor médio da 

introdução do V_E no país é igual ao ano de 2.006 e um desvio padrão igual a 4,1 

anos, informando a variabilidade dos valores, sendo que esta informação demonstra 

uma probabilidade de 100%   da variável por ano, distribuindo seu valor médio no 

intervalo mínimo 1999 até 2012. Apresenta leve assimetria negativa e curtose bem 

característica de forma delgada/afilada (leptocúrtica), como demonstra o valor da sua 

assimetria e curtose, e esta análise fica bem representada em seu comportamento 

representado no histograma conforme a Figura 25. 

Figura 25 - Histograma do Ano de introdução do veículo elétrico no país 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de OECD (2009) 
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A 2 -  Consumo energia kWh per capita/ano (cons_ano_kwh_percap) 

Representa o consumo de energia elétrica por habitante em kWh por ano no 

país pesquisado. Observa-se que 68,26% dos preços, apresenta uma média de 

consumo no intervalo de 963 até 12.916 kWh. Apresenta uma leve assimetria positiva e 

uma curtose achatada (platicúrtica) sendo que 25% do consumo são superiores a 9.253 

kWh e 25% são inferiores a 3.461 kWh. Esta análise fica bem representada em seu 

comportamento como demonstra o histograma conforme a Figura 26. 

Figura 26 - Histograma do Consumo energia kWh per capita/ano 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de OECD (2009) e IEA (2015) 

 

A 3 -  Emissão CO2 (Mt de Co2) (emissao_co2) 

Representa a quantidade de CO2 (dióxido de carbono) emitido em Mi/T, 

principalmente pela frota de veículos a combustão, no país pesquisado. Observa-se 

que 95,44% do número médio de emissão de CO2, encontra-se no intervalo de no 

mínimo 36 a 2.283. Apresenta uma assimetria positiva bem acentuada e uma curtose 

bem achatada (platicúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e curtose, e esta 

análise fica bem representada em seu comportamento representado no histograma 

conforme a Figura 27. 
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Figura 27 - Histograma da Emissão de CO2 (Mt), pelos Veículos a combustão 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EEA (2009) 

 

A 4 -  Fonte energia consumo petróleo (Mi/T) (cons_petroleo) 

Representa a fonte de energia Petróleo e o seu consumo em Mi/T, no país 

pesquisado. Observa-se que 95,44% do consumo de petróleo em Mi/T, variando o seu 

valor médio no intervalo de no mínimo 5.915.000 até 394.581.821. Apresenta assimetria 

fortemente positiva e curtose também bem achatada (platicúrtica), como demonstra o 

valor da sua assimetria e curtose, e esta análise fica bem representada em seu 

comportamento representado no histograma conforme a Figura 28. 

Figura 28 - Histograma do Consumo do petróleo (Mi/T) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de IPCC (2012) 

 

A 5 -  Fonte Energia consumo gás natural (Mi/T) (cons_gas_natural) 

Representa a fonte de energia Gás Natural e o seu consumo em Mi/T, no país 

pesquisado. Observa-se que 68,26% do consumo de gás natural, apresenta um número 

médio no intervalo de no mínimo 991.800 até 181.880.151 Mi/T. Apresenta assimetria 

positiva bastante acentuada e curtose bem achatada (platicúrtica) onde 25% do 

consumo de gás natural é superior a 59.574.750 Mi/T e 25% é inferior a 8.317.700 Mi/T. 
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Esta análise fica bem representada em seu comportamento como demonstra o 

histograma conforme a Figura 29. 

Figura 29 - Histograma do Consumo do gás natural (Mi/T) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de IPCC, 2012 

      
A 6 -  Fonte Energia consumo carvão (Mi/T) (cons_carvao) 

Representa a fonte de energia Carvão e o seu consumo em Mi/T, no país 

pesquisado. Observa-se que 95,44% do consumo de petróleo em Mi/T, variando no seu 

valor médio no intervalo de no mínimo 120.100 até 724.700.211 Mi/T. Apresenta 

assimetria fortemente positiva e curtose também bem achatada (platicúrtica), como 

demonstra o valor da sua assimetria e curtose, e esta análise fica bem representada em 

seu comportamento representado no histograma conforme a Figura 30. 

Figura 30 - Histograma do Consumo do carvão (Mi/T) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado IPCC, 2012 

 
A 7 -  Fonte Energia consumo energ. nuclear (Mi/T) (cons_en_nuclear) 

Representa a fonte de energia Nuclear e o seu consumo em Mi/T, no país 

pesquisado. Observa-se que 68,26% do consumo de energia nuclear, apresenta um 

número médio no intervalo de 0 até 49.136.958 Mi/T. Apresenta assimetria positiva 
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bastante acentuada e curtose bem achatada (platicúrtica) onde 25% do consumo de 

energia nuclear é superior a 15.603.000 Mi/T e 50% é inferior a 3.849.000 Mi/T. Esta 

análise fica bem representada em seu comportamento como demonstra o histograma 

conforme a Figura 31. 

Figura 31 - Histograma do Consumo energia nuclear (Mi/T) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de IPCC, 2012 

 
A 8 -  Fonte Energia consumo hidroelétricas (Mi/T) (cons_en_hidro) 

Representa a fonte de energia Hidroelétrica e o seu consumo em Mi/T, no país 

pesquisado. Observa-se que 95,44%   do consumo de energia nas hidroelétricas em 

Mi/T, variando no seu valor médio no intervalo de 0 até 95.501.061 Mi/T. Apresenta 

assimetria positiva significativa e curtose bem característica de forma achatada 

(platicúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e curtose, e esta análise está 

bem representada em seu comportamento representado no histograma conforme a 

Figura 32. 

Figura 32 - Histograma do Consumo hidroelétricas (Mi/T) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de IPCC, 2012 
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A 9 -  Fonte Energia consumo energ. renováveis (Mi/T) (cons_en_renov) 

Representa a fonte de energia Renováveis (eólica, fotovoltaica, marés, 

geotérmica e outras) e o seu consumo em Mi/T país pesquisado. Observa-se que 

68,26% do consumo com energias renováveis, apresenta um número médio no 

intervalo de 0 até 16.726.934 Mi/T.  Apresenta assimetria positiva bastante acentuada e 

curtose bem achatada (platicúrtica) onde 25% do consumo com energias renováveis é 

superior a 7.469.000 Mi/T e 25% é inferior a 569.750 Mi/T Esta análise fica bem 

representada em seu comportamento como demonstra o histograma conforme a Figura 

33. 

Figura 33 - Histograma do Consumo energias renováveis (Mi/T) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de IPCC, 2012 

 

A 10 -  Fonte Energia consumo total (Mi/T) (cons_en_total) 

Representa o total do consumo das fontes de energia (Petróleo, Gás Natural, 

carvão, Hidroelétrica e Renováveis) e o seu consumo em Mi/T país pesquisado. 

Observa-se que 68,26% do consumo com energias renováveis, apresenta um número 

médio no intervalo de 21.996.902 até 2.731.078.125 Mi/T.  Apresenta assimetria 

positiva bastante acentuada e curtose bem achatada (platicúrtica). Esta análise fica 

bem representada em seu comportamento como demonstra o histograma conforme a 

Figura 34. 
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Figura 34 - Histograma da Fonte energia consumo total (Mi/T) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de IPCC, 2012 

 

A 11 -  Frota de veículo elétrico cada 1.000 pessoas (ve_qtdd_1000_pes) 

Representa a quantidade de V_E (novos e usados) quando comparados a um 

universo de 1.000 pessoas no país pesquisado. Observa-se que 68,26% da frota 

analisada, apresenta uma média no intervalo de 0 até 0,83. Apresenta leve assimetria 

positiva e curtose achatada (platicúrtica) e 25% da frota são superiores a 0,41% e 25% 

da frota são inferiores a 0,006. Esta análise fica bem representada em seu 

comportamento como demonstra o histograma conforme a Figura 35.  

Figura 35 - Histograma da Frota de VE para cada 1.000 pessoas 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 
 

A 12 -  Frota de V_E BVE/PHVE - 2012 (frota_ve) 

Representa exclusivamente a frota de V_E (BVE/PHVE) existentes em cada 

país pesquisado. Observa-se que 68% do número de V_E encontram-se no intervalo 
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mínimo de 31 a 38.466. Apresenta forte assimetria positiva e curtose platicúrtica, como 

demonstra o valor da sua assimetria e curtose, e esta análise fica bem representada em 

seu comportamento representado no histograma conforme a Figura 36. 

Figura 36 - Histograma da Frota de veículos elétricos VE/PHVE -2012 (Total) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 

 

A 13-  Frota V_E agrupada - 2012 (frota_ve_agr) 

Representa frota de V_E agrupada no país pesquisado. Observa-se que 50% 

do número de V_E encontram-se no intervalo mínimo de 1.3 a 2,3. Apresenta leve 

assimetria negativa e curtose platicúrtica, como demonstra o valor da sua assimetria e 

curtose, e esta análise fica bem representada em seu comportamento representado no 

histograma conforme a Figura 37. 

Figura 37 - Histograma da Frota V_E agrupada - 2012 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 

 

A 14 -  Índice de desenvolvimento humano (idh) 

Representa o IDH no país pesquisado. Apresenta medidas descritivas da 

variável IDH, típica e próxima da normalidade, e observa-se que 95,44% do IDH, 
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variando o valor médio no intervalo de 0,739 até 0,915. Apresenta assimetria levemente 

negativa e curtose também levemente delgada (leptocúrtica), como demonstra o valor 

da sua assimetria e curtose, e esta análise fica bem representada em seu 

comportamento no histograma conforme a Figura 38. 

Figura 38 - Histograma do Índice de desenvolvimento humano (IDH) 

 
 

Fonte: O autor (2016), adaptado de UNDP (2015) 
 
 

A 15 -  Kilometro rodado anual médio (km_ano_rod) 

Representa a kilometragem média rodada anualmente, pelos Veículos a 

combustão e elétricos, no país pesquisado. Observa-se que 68,26% dos quilômetros 

rodados variando em torno da média 20.067 km com um desvio padrão de 6.025 km, ou 

seja, de 14.043 a 26.093 km, ainda, que a distribuição apresenta uma leve assimetria 

positiva, isto devido ao valor da média ser superior ao da mediana, sua curtose aponta 

para uma curva platicúrtica, ou seja, levemente achatada (platicúrtica), devido aos 

valores obtidos dos seus percentuais (P25 e o P75). De posse desta tabela-síntese e os 

dados coletados, o gráfico correspondente (histograma), da variável está representado 

no histograma conforme a Figura 39, informando-nos com uma rápida visualização do 

comportamento do fenômeno. 
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Figura 39 - Histograma da kilometragem média rodada (Km/ano) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 
 

A 16 -  Market Share V_E - 2012 (mkt_shr)  

Representa o market share (grau ou nível de participação no mercado) dos VE 

(BVE e PHVE) novos e usados no mercado do país pesquisado. Esta é a variável de 

interesse da pesquisa e representa a variável dependente do modelo de regressão 

desenvolvido.  

Observa-se que 68% do número de VE encontram-se no intervalo de 0,001 a 

0,1460. Apresenta forte assimetria positiva e curtose platicúrtica, como demonstra o 

valor da sua assimetria e curtose, e esta análise fica bem representada em seu 

comportamento representado no histograma conforme a Figura 40. 

Figura 40 - Histograma da Market Share V_E BVE/PHVE – 2012 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 
 

A 17 -  Meta V_E - 2015 (ve_meta_2015) 

Representa a meta para a frota de V_E (BEV/PHEV) no país pesquisado para o 

ano de 2015. Observa-se que 68,26% da meta analisada apresenta valores no intervalo 
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de entre 300 e 181.027. Apresenta assimetria positiva e curtose bem achatada 

(platicúrtica) e 25% da meta são superiores a 45.000 Veículos e 25% da meta são 

inferiores a 2.000 veículos. Esta análise fica bem representada em seu comportamento 

como demonstra o histograma conforme a Figura 41. 

Figura 41 - Histograma da Meta V_E - 2015 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 
 

 
A 18 -  Meta V_E - 2020 (ve_meta_2020) 

Representa a meta para a frota de V_E (BEV/PHEV) no país pesquisado para o 

ano de 2020. Observa-se que 95,44% do número médio da frota, encontram-se no 

intervalo de no mínimo 1.000 a 1.455.000. Apresenta assimetria positiva e curtose bem 

achatada (platicúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e curtose, e esta 

análise fica bem representada em seu comportamento representado no histograma 

conforme a Figura 42. 

Figura 42 - Histograma da Meta V_E - 2020 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 
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A 19 -  Meta V_E - 2025 (ve_meta_2025) 

Representa a meta para a frota de V_E (BEV/PHEV) no país pesquisado para o 

ano de 2025. Observa-se que 68,26% da meta, apresenta uma média no intervalo 

mínimo de 2.000 até 3.302.537. Apresenta assimetria bem acentuada de forma positiva 

e curtose bem achatada (platicúrtica) sendo que 25% da meta são superiores a 

1.500.000 de veículos e 25% da meta são inferiores a 16.250 veículos. Esta análise fica 

bem representada em seu comportamento como demonstra o histograma conforme 

Figura 43. 

Figura 43 - Histograma da Meta V_E - 2025 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 
 

A 20 -  Montadoras/Fábricas – 2012 (qtdd_montadoras) 

Representa o número de montadoras ou fábricas de V_E em cada país 

pesquisado. Observa-se que 95,44% da população total, variando no intervalo de 9 

montadoras ou fábricas. Apresenta assimetria positiva acentuada e curtose bastante 

achatada (platicúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e curtose, e esta 

análise fica bem representada em seu comportamento representado no histograma 

conforme a Figura 44. 
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Figura 44 - Histograma das Montadoras/Fábricas - 2012 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

                                                                            e de ABVE (2013) 

 

A 21 - População total (população) 

Representa a população absoluta existente em cada país pesquisado. Observa-

se que 95,44% da população total, encontra-se no intervalo de 4.707.270 até 

703.754.802,60. Apresenta assimetria positiva acentuada e curtose bastante achatada 

(platicúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e curtose, e esta análise fica 

bem representada em seu comportamento representado no histograma conforme a 

Figura 45.  

Figura 45 - Histograma da População total de cada país 

 

Fonte: O autor (2016) e adaptado www.worldbank.org/countries (2015) 
  

A 22 -  Preço médio kWh (US$) (prç_md_kwh) 

Representa o preço médio do kWh praticado no país pesquisado. Observa-se 

que 68,26% dos preços, apresenta uma média no intervalo de US$ 0,08 até US$ 0,33. 

Apresenta assimetria levemente positiva e curtose também levemente achatada 

(platicúrtica) sendo que 25% dos preços são superiores a US$ 0,25 e 25% são 

http://www.worldbank.org/
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inferiores a US$ 0,14. Esta análise fica bem representada em seu comportamento como 

demonstra o histograma conforme a Figura 46. 

Figura 46 - Histograma do Preço médio kWh (US$) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado www.iea.org  

Statistics/surveys/prices .pdf (2015) 
 
              
A 23 -  Preço médio gasolina (US$/l) (prç_md_gasol) 

Representa o preço médio do litro da gasolina (US$) praticado no país 

pesquisado. Observa-se que 95,44% do preço médio da gasolina no intervalo de US$ 

0,36 até US$ 1,90. Apresenta uma assimetria levemente positiva e uma curtose 

também levemente achatada (platicúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e 

curtose, e esta análise fica bem representada em seu comportamento representado no 

histograma conforme a Figura 47. 

Figura 47 - Histograma do Preço médio da gasolina (US$/l) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de World Bank (2015a) 

 
 

A 24 -  Preço médio ethanol (US$/l) (prç_md_etha) 

Representa o preço médio do litro do ethanol (US$) praticado no país 

pesquisado. Observa-se que 95,44% do preço médio do ethanol no intervalo de US$ 

http://www.iea.org/
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0,01 até US$ 1,24. Apresenta uma assimetria levemente positiva e uma curtose 

também levemente achatada (platicúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e 

curtose, e esta análise fica bem representada em seu comportamento representado no 

histograma conforme a Figura 48.     

Figura 48 - Histograma do Preço médio ethanol (US$/l) 

 
 

Fonte: O autor (2016), adaptado de World Bank (2015a) 
 
 

A 25 -  Preço médio gnv (US$/m3) (prç_md_gnv) 

Representa o preço médio do m3 GNV – Gás Natural Veícular (US$), praticado 

no país pesquisado. Observa-se que 68,26% dos preços, apresenta uma média no 

intervalo de US$ 0,01 até US$ 1,12. Apresenta uma assimetria positiva e uma curtose 

achatada (platicúrtica) sendo que 25% dos preços são superiores a US$ 0,87 e 25% 

são inferiores a US$ 0,01. Esta análise fica bem representada em seu comportamento 

como demonstra o histograma conforme a Figura 49. 

Figura 49 - Histograma do Preço médio gnv (US$/m3) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado www.iea.org  

Statistics/surveys/prices.pdf (2015) 

 

http://www.iea.org/
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A 26 -  Preço médio diesel (US$/l) (prç_md_diesel) 

Representa o preço médio do litro do Óleo Diesel (US$) praticado no país 

pesquisado. Observa-se que 95,44%   do preço médio do diesel no intervalo de US$ 

0,26 até US$ 2,25. Apresenta uma assimetria levemente negativa e uma curtose 

também levemente delgada (leptocúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e 

curtose, e esta análise fica bem representada em seu comportamento representado no 

histograma conforme a Figura 50. 

Figura 50 - Histograma do Preço médio diesel (US$/l) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de World Bank (2015b) 

 
A 27 -  Quantidade de eletro postos - 2012 (slow/fast) (qtdd_eleposto) 

Representa a quantidade de eletro postos (modelo slow/fast) públicos, 

destinados ao carregamento das baterias dos V_E (BVE/PHVE) no país pesquisado. 

Observa-se que 95,44% do número de eletro postos registrados encontram-se no 

intervalo de 0 a 36.939. Apresenta assimetria positiva e curtose bem achatada 

(platicúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e curtose, e esta análise fica 

bem representada em seu comportamento representado no histograma conforme a 

Figura 51. 
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Figura 51 - Histograma da Quantidade de eletro postos – 2012 (Slow/Fast) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 

 

A 28 -  Renda per capita FMI US$/ano (renda_per_cpt) 

Representa a renda por habitante anual (US$) no país pesquisado, 

demonstrando o grau de desenvolvimento deste e é informada pelo FMI.  Observa-se 

que 95,44% da renda per capita, variando o seu valor médio no intervalo de no mínimo 

US$ 1.504,00 até US$ 77.015,89. Apresenta assimetria levemente positiva e curtose 

também levemente achatada (platicúrtica), como demonstra o valor da sua assimetria e 

curtose e seu comportamento representado histograma conforme a Figura 52. 

Figura 52 - Histograma da Renda per capita US$/Ano FMI 

 
Fonte: O autor (2016) e adaptado de  www.worldbank.org/country (2015) 

 

A 29 -  Tipo transporte -  veículo passageiro (tp_transp_pass) 

Representa a quantidade de veículos destinados, exclusivamente, ao transporte 

de passageiros no país pesquisado. Observa-se que 95,44% dos percentuais de uso do 

transporte estarão inclusos no intervalo da média mais ou menos duas vezes o desvio 

padrão. Assim se tem 95,44% dos percentuais de uso do transporte de passageiros 

http://www.worldbank.org/
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estarão no intervalo de 71,18% até 90,38%. Apresenta leve assimetria negativa e 

achatada (platicúrtica), denotado no histograma conforme a Figura 53. 

Figura 53 - Histograma do Tipo transporte – veículo passageiro 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 
 

A 30 -  Tipo transporte - outros tipos (tp_transp_outr) 

Representa a quantidade de veículos destinados, exclusivamente, a outros 

tipos e fins de transporte (caminhão, ônibus e outros) no país pesquisado. Observa-se 

que 68,26% dos percentuais de uso do transporte estarão inclusos no intervalo da 

média ± o desvio padrão, 19,22% ± 9,60%, assim tem-se que os percentuais de uso do 

transporte estarão no intervalo de 9,62% até 28,82%. Apresenta leve assimetria positiva 

e achatada (platicúrtica), tudo isto denotado no histograma, conforme a Figura 54, 

representativo desta análise. 

Figura 54 - Histograma do Tipo transporte – veículo outros 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013)    
  

A 31 -  Veículos registrados (Total) (frota_tot_pais) 

Representa a frota de veículos existentes, com motorização a combustão 

(Diesel, Etanol, Gasolina ou GNV) e os V_E (BVE/PHVE) existentes em cada país 
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pesquisado. Observa-se que 68,26% dos veículos, apresenta um número médio no 

intervalo de no mínimo 3.066.000 até 73.597.889 veículos registrados. Apresenta leve 

assimetria negativa e curtose bem achatada (platicúrtica). Esta análise fica bem 

representada em seu comportamento como demonstra o histograma conforme a Figura 

55. 

           Figura 55 - Histograma da Veículos registrados (total) 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013)   
 

A 32 -  Veículos registrados por 1.000 pessoas (Veic_1000_Pes) 

Representa a quantidade de veículos registrados, a combustão e elétricos, 

quando comparado a um universo de 1.000 pessoas no país pesquisado. Observa-se 

que 95,44%   do número de veículos registrados encontram-se no intervalo de 20 a 

873. Apresenta assimetria negativa e curtose delgada (leptocúrtica), como demonstra o 

valor da sua assimetria e curtose e, representado no histograma, conforme a Figura 56. 
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          Figura 56 - Histograma dos Veículos registrados por 1.000 pessoas 

 
Fonte: O autor (2016), adaptado de EV City Casebook (2015)  

e de ABVE (2013) 
 
 


