
1 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO SARLOS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO FURLAN DE ASSIS 

 

 

 

 

 

 

 

Modelagem baseada em agentes para a análise do processo de 

adoção de veículos elétricos no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CARLOS 

2022 



2 

 

RODRIGO FURLAN DE ASSIS 

 

 

 

 

 

 

 

Modelagem baseada em agentes para a análise do processo de 

adoção de veículos elétricos no Brasil 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para a 

obtenção do título de Doutor em Engenharia de Produção.   

 

Área de Concentração: Economia, Organizações e Gestão do 

Conhecimento 

Orientador: Dr. Fábio Müller Guerrini 

 

 

Versão Corrigida 

 

 

 

 

 

SÃO CARLOS 

2022 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 



5 

 

DEDICATÓRIA 

 

À minha filha por ser a luz que ilumina todos os meus passos; à minha esposa por lutar todas 

as batalhas ao meu lado; aos meus familiares porque sem eles não seria possível a caminhada 

até aqui; ao meu orientador pelos ensinamentos diários, pela dedicação e por me ensinar que 

sempre podemos ir além dos nossos limites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha filha Ana Clara e minha esposa Débora por todo o apoio dado direta e indiretamente. 

 

À minha família, especialmente minha mãe que sempre acreditou mesmo quando eu mesmo 

não acreditava. 

 

Ao meu orientador, o Professor Associado Fábio Müller Guerrini, a quem serei grato 

eternamente por ter me ensinado que a palavra orientar tem maior relação com dedicação e 

paciência do que com ciência. 

 

Ao querido amigo Professor Luis Santa Eulália pela oportunidade de começar uma trajetória 

que não imaginava que conseguiria. 

 

À Secretaria de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – EESC, na pessoa de Jessyca 

Aparecida que sempre me ajudou com toda a parte burocrática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima de tudo, nunca pense que você não é bom o suficiente. Um 

ser humano nunca deveria pensar isso. 

Isaac Asimov  



8 

 

RESUMO 

 

ASSIS, R. F. Modelagem baseada em agentes para a análise do processo de adoção de 

veículos elétricos no Brasil. 2022. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Faculdade 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

A indústria automotiva oferece um terreno fértil para o desenvolvimento de teorias vinculadas 

à inovação, especialmente com a introdução de fontes alternativas de energia para reduzir as 

emissões de gases poluentes em decorrência da dependência de petróleo e seus derivados. Na 

tentativa de reduzir os índices de emissões de CO2, a adoção de veículos elétricos (VEs) é uma 

transição essencial para reduzir o impacto climático do setor de transporte. No entanto, apesar 

dos esforços e do movimento coletivo para facilitar a eletrificação da frota de transporte 

mundial, há barreiras que impedem a adoção generalizada de veículos elétricos como uma 

opção de transporte viável, incluindo tecnológicas, financeiras, de mercado, políticas e 

psicológicas. Tradicionalmente, a adoção de uma inovação é um fenômeno abordado pela teoria 

da difusão que utiliza modelos que refletem o processo de adoção de uma nova tecnologia ou 

produto, descrevendo os efeitos dos comportamentos dos atuais adotantes e dos potenciais 

adotantes. Esses modelos, por sua vez, usam a previsão tecnológica para representar o melhor 

ajuste de dados empíricos e extrapolar a tendência para simular demandas futuras. A literatura 

sinaliza que o modelo de Bass (modelo de difusão) e a modelagem e simulação baseada em 

agentes são ferramentas utilizadas na previsão do comportamento de adoção de veículos 

elétricos. Nesse contexto, o objetivo central é desenvolver um modelo baseado em agentes 

capaz de gerar projeções de penetração no mercado de VEs considerando fatores que 

influenciam na adoção. Os resultados sugerem uma relação entre os fatores selecionados pode 

ser explorada para ampliar os índices de adoção de VEs. A tecnologia de veículos híbridos flex 

representa, como sugerem os dados e os resultados da simulação, a tecnologia dominante no 

país, sendo a principal estratégia atual para o Brasil atingir suas metas de redução de CO2 no 

transporte. 

 

Palavras-chave: Difusão da Inovação. Modelos de Difusão da Inovação. Modelagem Baseada 

em Agentes. Veículos Elétricos. 
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ABSTRACT 

 

ASSIS, R. F. Agent-based modeling to analyze the process of adopting electric vehicles in 

Brazil. 2022. Thesis (Doctorate in Production Engineering) – Faculty of Engineering of São 

Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

The automotive industry offers fertile ground for the development of theories linked to 

innovation, especially with the introduction of alternative energy sources to reduce polluting 

gas emissions because of dependence on oil and its derivatives. To reduce CO2 emissions, the 

adoption of electric vehicles (EV) is an essential transition to reduce the climate impact of the 

transport sector. However, despite all efforts and the collective movement to facilitate the 

electrification of the world's transport fleet, there are barriers preventing the widespread 

adoption of electric vehicles as a viable transport option, including technological, financial, 

market, political and psychological barriers. Traditionally, the adoption of an innovation is a 

phenomenon studied by diffusion theory that uses models that reflect the process of how a new 

technology or product is adopted, describing the effects of the behavior of current and potential 

adopters. These models, in turn, use technological forecasting to represent the best fit of 

empirical data and extrapolate the trend to simulate future demands. The literature indicates 

that the Bass model (diffusion model) and agent-based modeling and simulation are tools used 

to predict the behavior of electric vehicle adoption. In this context, the main objective is to 

develop an agent-based model capable of generating penetration projections in the EV market 

considering factors that influence adoption. The results suggest a relationship between the 

selected factors can be explored to increase EV adoption rates. The flex hybrid vehicle 

technology represents, as the data and simulation results suggest, the dominant technology in 

the country, being the main current strategy for Brazil to achieve its CO2 reduction goals in 

transport. 

 

Keywords: Diffusion of Innovation. Innovation Diffusion Models. Agent-Based Modeling; 

Electric Vehicles. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A OCDE (2018) estabelece que a inovação é o processo de implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou melhorado, ou um processo, ou um método de marketing nas 

práticas de negócios, na organização ou nas relações organizacionais.  

Na aplicação de conceitos de inovação a indústria automotiva se destaca, pois 

continuamente introduz inovações para melhorar o desempenho de produtos e componentes, 

especialmente com a introdução fontes alternativas de energia. Na era atual, em que o 

aquecimento global, a dependência e os preços flutuantes do petróleo governam as agendas de 

pesquisa, a transição para técnicas de maior eficiência energética se faz necessária. A 

substituição dos veículos movidos a combustão pelos veículos elétricos (VEs) (incluindo 

veículos elétricos híbridos, veículos elétricos híbridos plug-in e veículos elétricos a bateria, 

puramente elétrico, ou que combinem utilização de biocombustíveis) se torna uma opção viável 

tanto sob o ponto de vista ambiental quanto do estratégico (IEA, 2018). 

Segundo o WEF (2020), a adoção de VEs cresce em um ritmo entre 40% e 50% ao ano 

em alguns países como na Noruega, por exemplo, país que lidera as projeções de adoção de 

VEs onde 1 a cada 3 veículos é totalmente elétrico.  

Para IEA (2020), o uso em larga escala de VEs reduz o impacto na demanda por petróleo 

sem comprometer o crescimento da frota, além de alterar a estrutura da cadeia de suprimentos 

automobilística, do setor energético e do transporte, dado que: i) os automóveis seriam vistos 

como fonte de recursos, capazes de produzir energia elétrica de forma renovável; (ii) o 

paradigma do motor de combustão interna seria substituído pela eletroquímica (bateria) e pela 

eletrônica de potência (motor elétrico); e (iii) além de usufruir da economia de combustível, os 

consumidores poderiam obter renda através da compra e venda de energia elétrica diretamente 

da rede de distribuição 

Contudo, segundo Costa et al. (2021), a penetração do mercado de VEs têm sido lenta 

e limitada em países de economia em desenvolvimento com participações menores do que 2% 

se comparados com valores de veículos movidos a combustão. Segundo os mesmos autores, em 

grande parte, as barreiras tecnológicas, financeiras e de infraestrutura de carregamento são os 

fatores de maior impacto. 

No Brasil, segundo dados da ABVE (2022) até dezembro de 2021 foram registrados 

3276 emplacamentos de VEs, o que equivale a aproximadamente 0,16% do total de 

licenciamentos de veículos de passeio e veículos comerciais leves. Segundo a Anfavea (2021), 
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o Brasil enfrenta uma série de desafios para ampliar as taxas de adoção de VEs, destacando: 

infraestrutura de recarga; custo total de propriedade; regulamentação de incentivos; incidência 

de impostos, entre outros. À luz desses desafios, é necessário compreender a evolução do 

processo de adoção de VEs para otimizar os resultados de comercialização. 

Tal relação contrastante de realidades de adoção gera o seguinte questionamento: quais 

são os fatores e como medir seus impactos nas condições de adoção de VEs?  

Tradicionalmente, verificar o impacto de fatores que influenciam a adoção de uma 

inovação é um fenômeno estudado pela difusão de inovações. Segundo Gnann et al., (2018), a 

difusão de inovações captura o processo de adoção de um novo produto por meio de equações 

matemáticas, capazes de agregar os efeitos dos comportamentos dos adotantes e dos potenciais 

adotantes (BASS, 1969). Esses modelos, por sua vez, usam a previsão tecnológica para 

representar o melhor ajuste de dados empíricos e extrapolar a tendência para prever demandas 

futuras (MEADE & ISLAM, 2006). 

Para Gnnan et al. (2018), entre os modelos de difusão de maior destaque na literatura 

estão: Bass (Bass, 1969), Logistic (Wright, 1995) e Generalized Bass (Bass et al., 1994). Para 

Jensen et al. (2017), o modelo de Bass (1969) está entre os mais populares, pois considera a 

difusão como um processo quase natural - semelhante à disseminação de uma doença, uma vez 

que um novo produto é introduzido, se espalha como uma epidemia onde os não-adotantes são 

influenciados pelos adotantes, levando a uma eventual adoção. 

Para Zhang et al. (2020), a aplicação de modelos de difusão por si só não consegue 

representar a complexidade do processo de adoção de VEs. Para isso, os autores indicam que 

para emular o processo de adoção comumente utilizam-se técnicas baseadas em modelagem de 

elementos complexos, tais como system dynamics e modelagem baseada em agentes (ABM, 

agent based modeling), na qual a ABM permite analisar o processo de adoção considerando 

quatro agentes diferentes: fabricantes, veículos, consumidores e governos.  

 

1.1 Objetivos 

 O objetivo desta pesquisa é desenvolver um modelo baseado em agentes para projeções 

de penetração no mercado de VEs no cenário brasileiro. Este objetivo é desdobrado em 

objetivos específicos: 

• Identificar os fatores já aplicados em teorias de difusão; 

• Identificar os fatores utilizados no processo de previsão de comportamento de 

adoção de VEs; 
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• Avaliar e analisar o impacto dos fatores de adoção em cenários de desenvolvimento 

de VEs no mercado brasileiro. 

 

1.2 Caracterização da pesquisa 

 Para realizar a pesquisa utilizou-se a definição de Gil (2010) que considera os seguintes 

aspectos para a classificação da metodologia de pesquisa: quanto à natureza, quanto à 

abordagem do problema e quanto aos procedimentos técnicos. Quanto à natureza a pesquisa é 

classificada, essencialmente, como aplicada, pois destina-se a analisar o impacto de fatores de 

adoção de VEs a partir de modelos de difusão e simulação. Quanto à abordagem do problema, 

a pesquisa é quantitativa, pois pretende-se propor um ABM, em que são incluídas variáveis e 

são utilizados dados estatísticos, bem como equações matemáticas para representar o 

comportamento. 

De acordo com os objetivos, a pesquisa é de caráter exploratório, utilizando modelagem 

e simulação para a análise de cenários sobre as medidas de adoção de VEs no Brasil, tornando 

o problema mais explícito e possibilitando a criação de hipóteses para a definição de políticas 

que aumentem taxas de adoção. Assim, como procedimentos técnicos utilizou-se:  

1. Pesquisa sistemática: realizada através da identificação, avaliação e análise de 

pesquisas publicados sobre a adoção de VEs visando identificar e responder à 

questão específica da pesquisa;  

2. Pesquisa Experimental: realizada para a identificação do relacionamento entre os 

fatores capazes de influenciar o processo de adoção de VEs e testá-las 

experimentalmente por meio da simulação de três cenários com características 

distintas. 

 

1.2.1 Descrição das fases  

 As fases da pesquisa estão diretamente relacionadas aos objetivos específicos, conforme 

figura 1. Na Fase 1, levantou-se o referencial teórico sobre o comportamento da adoção de 

novos produtos, permitindo reconhecer características gerais sobre as pesquisas desenvolvidas 

nessa área, sendo possível identificar os fatores já aplicados em teorias de difusão. Nessa fase, 

revisou-se temas referentes a: 

• Adoção de novos produtos e modelos de difusão: A revisão bibliográfica abordou o 

processo de adoção de novos produtos e modelos de difusão para identificar os 

conceitos referente aos fatores que influenciam nesse processo, conforme Capítulo 
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II (Modelos e fatores para difusão/adoção da inovação: uma revisão qualitativa 

sistemática).  

• Fatores de adoção de novos produtos: Verificou-se as condições de utilização de 

fatores no processo de adoção VEs, bem como a aplicação desses fatores em 

modelos de difusão e as ferramentas de simulação para ampliar o entendimento do 

entendimento desses fatores.  

• Modelos de simulação aplicada fatores de adoção de VEs: A partir das pesquisas 

identificadas, verificou-se a aplicação de modelagem baseada em agentes para a 

simulação do comportamento da adoção de VEs.  

 

Figura 1 - Fases do método de pesquisa. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Na Fase 2, identificaram-se os fatores de adoção para VEs, bem como os modelos de 

difusão disponíveis na literatura, por meio de uma revisão sistemática de literatura, onde são 

pré-definidos o método de busca e a análise dos resultados. Utilizou-se o procedimento proposto 

por Becheikh et al. (2006), e os parâmetros e resultados da busca estão descritos no Capítulo 

III (Modelos de difusão e fatores que influenciam a adoção de veículos elétricos: uma revisão 

sistemática quantitativa). 

 Nas Fases 3 e 4, propõe-se um modelo de simulação baseado em agentes capaz de 

representar a influência de fatores de adoção de VEs em cenários diferentes. O modelo de 

simulação é utilizado para realizar um benchmarking entre os modelos de difusão e os fatores 
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de adoção identificados na Fase 2. Combinou-se o modelo baseado em agente proposto com o 

modelo de Bass para a simulação de três cenários sobre as taxas de adoção de VEs no mercado 

brasileiro entre os anos de 2012 a 2035, e explorados no Capítulo IV (Desenvolvimento de um 

modelo baseado em agentes para projeções de penetração no mercado regional de veículos 

elétricos no Brasil). 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 Desenvolveu-se esta pesquisa através de três artigos relacionados com os objetivos 

propostos. Os artigos e os resultados são apresentados como capítulos diferentes neste 

documento. A figura 2 destaca a relação entre cada artigo, os objetivos e as fases do método. 

 

Figura 2 - Relação entre artigos, objetivos e fases 

 

Fonte: Autor. 

 

 O primeiro artigo (Artigo 1) está presente no Capítulo II. O artigo intitula-se “Modelos 

e fatores para difusão/adoção da inovação: uma revisão qualitativa sistemática” e identifica 

os fatores que influenciam no processo de adoção de novos produtos disponíveis na literatura 

por meio de uma revisão sistemática da literatura, o que permitiu caracterizar os fatores, e 

identificar a utilização em tipos de indústria a fim de verificar suas diferenças e semelhanças.  

 O segundo artigo (Artigo 2), disponível no Capítulo III, intitula-se “Modelos de difusão 

e fatores que influenciam a adoção de veículos elétricos: uma revisão sistemática quantitativa” 

e apresenta dois resultados principais: (i) a identificação dos fatores de adoção de VEs utilizados 
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em pesquisas; e (ii) a identificação dos modelos de difusão e de simulação utilizados para a 

previsão de VEs.  

 O terceiro artigo (Artigo 3) intitulado “Desenvolvimento de um modelo baseado em 

agentes para projeções de penetração no mercado regional de veículos elétricos no Brasil” 

está disponível no Capítulo IV. Apresenta-se o desenvolvimento, através da técnica ABM, de 

um modelo de simulação para a representação das taxas de adoção de VE por agentes, o 

resultado é agregado e inserido como parâmetro do modelo de Bass para a geração das taxas de 

adoção em três diferentes cenários. 
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2. MODELOS E FATORES PARA DIFUSÃO/ADOÇÃO DA INOVAÇÃO: 

UMA REVISÃO QUALITATIVA SISTEMÁTICA 

 

Resumo 

Nos últimos anos, a pesquisa em inovação tem concentrado esforços no sentido de compreender 

os fatores determinantes para a difusão/adoção de modelos decorrentes da dinâmica do 

mercado. As pesquisas, geralmente concentram-se na análise de fatores que influenciam o 

comportamento de adoção da inovação, e sobre o comportamento da difusão da inovação com 

base no comportamento de mercado. Considerando a necessidade de melhorar a compreensão 

sobre os fatores que influenciam no processo de adoção de novos produtos, o objetivo deste 

artigo é identificar os fatores e sua influência no processo de difusão/adoção da inovação, a 

partir de em uma revisão qualitativa sistemática de 121 publicações científicas, publicadas entre 

1969 e 2021, sobre modelos de adoção e difusão de inovação. Os resultados fornecem os 

caminhos alternativos para melhor nossa compreensão da difusão/adoção da inovação e 

sugerem como concentrar esforços no estudo desse fenômeno. 

 

Palavras-chave: Modelos de difusão/adoção de inovação; modelos epidêmicos; modelos 

hierárquicos; fatores de adoção. 

 

 

2.1 Introdução 

 A inovação é um fenômeno complexo que envolve a produção, difusão e tradução de 

conhecimento técnico em novos produtos/serviços ou novos processos. O processo de inovação 

envolve relacionamentos interativos entre diferentes atores e segue um caminho não linear 

determinado por mecanismos de retroalimentação do conhecimento (OCDE, 2018). 

Na fase de difusão/adoção, o impacto da mudança tecnológica é sentido na economia, 

uma vez que se relaciona ao aumento da produtividade, principalmente em organizações com 

alta variabilidade de produtividade (AUTANT-BERNARD et al., 2010; DERWISCH et al., 

2016). 

O tema difusão/adoção de inovação recebe atenção cada vez maior desde que Rogers 

(1962) e Bass (1969) publicaram modelos capazes de prever o comportamento da difusão. Os 

modelos tradicionais derivados destes iniciais foram, por isso, baseados em generalizações 

empíricas que descrevem a disseminação da inovação. Conclui-se que é possível criar 
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estimativas sobre padrões de crescimento de vendas em um determinado período. Embora o 

padrão geral para adoção mostre um pico seguido de um declínio, ainda há incerteza quanto à 

velocidade de crescimento e declínio. 

Contudo, os modelos tradicionais ignoram a complexidade subjacente ao processo de 

difusão/adoção, pois focam apenas nos fatores de decisão e se baseiam apenas em técnicas 

estatísticas para prever o comportamento desses indicadores relacionados ao volume de vendas 

durante o ciclo de vida do produto (NORTON e BASS, 1997; VAN DEN BULTE, 2000; 

CAMERANI et al., 2016). 

Neste contexto, o objetivo geral deste artigo é identificar modelos e fatores utilizados 

para a modelagem do processo de difusão/adoção da inovação. Essa visão é baseada em uma 

síntese qualitativa de 121 publicações científicas, publicadas entre 1969 e 2021, sobre modelos 

de adoção e difusão da inovação. 

Para identificar as pesquisas realizou-se busca nas bases de dados Science Direct e Web 

of Science devido a sua abrangência relacionada ao tema. Seguindo o conceito básico de 

Greenhalgh e Rogers (2010), organizou-se as pesquisas identificadas em 3 segmentos de acordo 

com os modelos iniciais: modelos epidemiológicos, modelos hierárquicos, modelos baseados 

no arcabouço da teoria unificada de aceitação e uso de tecnologia criada por Venkatesh et al. 

(2003). As pesquisas que não se enquadraram em nenhum dos 3 segmentos anteriores foram 

agrupadas de acordo com a abordagem / método utilizado para a análise do processo de adoção 

de novos produtos, organizadas de acordo com a seguinte nomenclatura: teoria da liderança de 

mercado; modelagem conceitual; sistema de inovação da indústria; abordagem da teoria dos 

jogos; modelos mentais; teoria de sistemas complexos; estudo de caso; meta-análise qualitativa; 

elicitação de requisitos. 

A próxima seção é dedicada a analisar os diferentes conceitos usados para descrever a 

modelagem da difusão de inovações. A seção 2.3 descreve a abordagem de pesquisa e a 

metodologia utilizada para selecionar e analisar as pesquisas resultantes do processo de seleção. 

Os resultados da análise estão resumidos na Seção 2.4, e a Seção 2.5 apresenta as conclusões e 

as recomendações para pesquisas futuras. 

 

2.2 Revisão bibliográfica 

Desde o modelo de Bass (1969), as pesquisas sobre a difusão da inovação suscitaram 

um interesse crescente, em que se considera a difusão como um processo quase natural - 

semelhante à disseminação de uma doença. Ao se introduzir um novo produto, a adoção ocorre 
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como uma epidemia, onde os não-adotantes são influenciados pelos adotantes, levando a uma 

eventual adoção. Em contrapartida, a adoção de novos produtos segundo Rogers (2003), baseia-

se na proposta de que os processos de inovação não podem ser decompostos em fases isoladas 

que ocorrem em uma sequência, mas sim envolve processos comportamentais multiníveis, pois 

as decisões e ações relacionadas à inovação são influenciadas por: ações individuais; forças 

estruturais internas (por exemplo, regras estabelecidas por figuras de autoridade restringindo as 

inovações que podem ser consideradas para adoção) ou externas a (por exemplo, regras 

estabelecidas por órgãos de padrões da indústria). 

 

2.2.1 Modelos de adoção de inovação 

 De acordo com Mansfield et al. (1981), a inovação é uma ação complexa que apresenta 

as seguintes etapas: 

• Invenção: ideia de fazer algo ou realizar determinado processo (com rentabilidade 

ainda não verificada); 

• Inovação: fase em que novos produtos são introduzidos no mercado com valor 

comercial; 

• Difusão: a propagação de uma nova invenção/inovação pela sociedade, ou pelo 

menos, por uma parte relevante da sociedade. 

 

Greenhalgh e Rogers (2010) afirmam que os principais componentes da teoria da 

difusão são:  

• A percepção pelos potenciais adotantes em relação aos atributos de vantagem 

relativa (custo-benefício e eficiência em relação aos produtos substitutos), 

complexidade, compatibilidade (o quanto a inovação está de acordo com as formas 

já estabelecidas de fazer as coisas), observabilidade (até que ponto os resultados 

podem ser percebidos) e testabilidade (quanto o adotante deve se comprometer com 

a adoção total); 

• O sistema social e a estrutura do sistema com presença de formadores de opinião 

informais, identificados como geradores de pressão social para adotar um produto; 

• O processo de adoção individual como um modelo estruturado pelas etapas de 

conscientização, persuasão, decisão, implementação e continuidade; 

• O sistema de difusão a partir das mudanças internas e externas geram o 

comportamento da inovação no sistema social inserido. 
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Bass (1969) aborda a difusão da inovação como um campo interdisciplinar de pesquisa, 

agregando fatores quantitativos como influenciadores na adoção de novos produtos. A difusão 

da inovação pode ser caracterizada como um processo contagioso liderado por influências 

externas e internas. 

Tal hipótese pode ser descrita diretamente em um modelo matemático onde S(t) é o 

número total acumulado de consumidores que adotaram uma determinada inovação no instante 

t (instante da primeira aquisição) em um mercado potencial (definido como m). Existe uma 

probabilidade de compra, em dado instante, por um consumidor aleatório, denotada como P(t), 

e o parâmetro p corresponde à tendência autônoma do indivíduo em adotar a inovação (ou seja, 

o coeficiente de inovação). O parâmetro q corresponde à tendência de adoção motivada pelo 

contato social com a inovação, conforme descrito na Equação 1. 

 

𝐏(𝐭) = 𝐩 + 𝐪. (
𝐒(𝐭)

𝐦
) 

(1) 

 

A taxa de crescimento do número de novos consumidores a cada instante é obtida pela 

derivada do número de consumidores que adquiriram determinada inovação em relação ao 

tempo. A razão entre o número de indivíduos no mercado que adotam o produto no instante t e 

o número de indivíduos que ainda não o adotaram está representada na Equação 2. 

 

𝐡(𝐭) = (
𝟏

𝐦 − 𝐒(𝐭)
) . (

𝛛𝐒(𝐭)

𝛛𝐭
) 

(2) 

 

Ambas as equações aplicadas resultarão em curva de rendimento e em forma de S, que 

representará a proporção cumulativa da população adotando a inovação (BASS, 1969). 

 Desde de Rogers (1962) e Bass (1969), há um interesse crescente em entender 

características acerca do processo de difusão da inovação, aplicando ferramentas de modelagem 

que ajudem a prever o impacto das estratégias de difusão/adoção de produtos (RAO e 

KISHORE, 2010). 

 Segundo Greenhalgh e Rogers (2010), os modelos de difusão da inovação pertencem a 

um dos dois grupos da literatura econômica: o modelo epidêmico e o modelo hierárquico. O 

modelo epidêmico ajuda a desenvolver hipóteses sobre o processo de difusão, pois emprega 

ferramentas de modelagem semelhantes às utilizadas para explicar fenômenos como a 

disseminação de doenças. As premissas são: 
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• Existe uma população fixa de potenciais adotantes e todos os membros dessa 

população são idênticos em todos os aspectos, exceto que, em um dado instante, 

parte da população adotou a inovação, enquanto o restante não; 

• Quando um adotante encontra um não adotante, há uma probabilidade fixa de que o 

não adotante se torne um adotante; 

• A probabilidade de tal encontro depende da parcela da população que já adotou a 

inovação, que varia ao longo do processo de difusão; 

• Todos os encontros são aleatórios, portanto, a probabilidade de um adotante 

encontrar um não adotante é um valor fixo que depende do tamanho da população 

considerada; 

 

O principal representante desses pressupostos é o modelo proposto por Bass (1969), no 

qual as descrições das taxas de adoção são dadas sem qualquer base econômica, uma vez que 

os preços e/ou custos não têm papel e não influenciam o processo de decisão. 

A segunda abordagem nos modelos de adoção de inovação são os modelos hierárquicos, 

que analisam a vinculação e interferência dos fatores de inovação e a probabilidade de 

influenciarem a adoção da inovação (SURIÑACH et al., 2009; ZENKO e MULEJ, 2011). 

A premissa dos modelos hierárquicos está nas diferenças econômicas entre os membros 

de uma determinada população e como isso pode influenciar a probabilidade de adoção da 

inovação, quando o fator, por exemplo, custo de aquisição é alto apenas uma pequena proporção 

de consumidores ou empresas adotará a inovação. À medida que o processo se desenvolve, a 

taxa de adoção aumenta, possivelmente porque os adotantes podem aprender uns com os outros 

como implementar a inovação, em um processo interativo de feedback de conhecimento 

(ROGERS, 2003). 

O principal representante desses pressupostos é o modelo proposto por Rogers (2003), 

no qual os adotantes são classificados em cinco grupos para a adoção da inovação espalhada 

em uma distribuição normal/em forma de sino: inovadores, adotantes iniciais, maioria inicial, 

maioria tardia e retardatários. 

Os inovadores são os primeiros a testar novos produtos e processos, sem medo dos riscos 

inerentes à absorção desses novos produtos e processos, adquirindo conhecimentos técnicos. 

As pessoas do segundo grupo, adotantes iniciais, estão abertas à inovação, mas estão conectadas 

e respeitam os sistemas atuais. O terceiro grupo, maioria inicial, tende a deliberar mais sobre 

sua decisão de adoção, pois os membros desse grupo são cautelosos, preferem estar seguros e 
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relutam em correr riscos, exigindo referências bem estabelecidas. O quarto grupo, maioria 

tardia, representa um grupo de pessoas céticas, resistentes à inovação, só adotando uma nova 

ideia quando se torna um padrão bem estabelecido. O último grupo, os retardatários, 

representam os consumidores tradicionais, desconfiados da inovação, que nunca tendem a 

adotar uma inovação a menos que se torne necessária (ROGERS, 2003). 

Rogers (2003) destaca que a disposição para adotar e a capacidade de adoção e 

compartilhamento de uma inovação dependem do nível de consciência, interesse, julgamento e 

adoção, estruturados em cinco estágios para a difusão da inovação:  

• Conhecimento: aprendizado sobre a existência e propósito da inovação; 

• Persuasão: estar convencido do valor da inovação; 

• Implementação: colocar a inovação em prática; 

• Decisão: compromisso com a adoção da inovação; 

• Confirmação: finalmente aceitando (ou rejeitando) a inovação. 

Rogers (2003) explorou os processos sociais envolvidos na tomada de decisão e os 

processos e canais através dos quais estes são comunicados entre os membros de um sistema 

social, representa-se o comportamento de difusão/adoção da inovação ao longo do tempo, 

descrevendo o nível de mudança com parâmetros apropriados, como condições econômicas, 

menores custos de produtos, demanda por produtos inovadores e medidas governamentais. 

Em Venkatesh et al. (2003), o modelo de teoria unificada de aceitação e uso de 

tecnologia (UTAUT) considera oito teorias-chave na indústria de serviços aplicadas à difusão 

da inovação: 

• A teoria da ação racional baseada no comportamento humano é usada para prever 

um amplo espectro de reações à tecnologia (FISHBEIN & AJZEN, 1975);  

• Teoria da ação racional igual à anterior, mas voltada para a adoção de tecnologia no 

local de trabalho (DAVIS, 1989); 

• Utilização da percepção do usuário sobre a adoção da inovação como ferramenta 

para atingir objetivos diversos da atividade principal, como desempenho e retorno, 

(DAVIS,1992); 

• Criação de um mecanismo de previsão de intenção e comportamento na 

compreensão da aceitação individual de novas tecnologias (AJZEN, 1991); 

• Criação de um framework que combina o modelo de aceitação de tecnologia e a 

teoria do comportamento planejado (TAYLOR &TODD, 1995); 



26 

 

• Taxas de crescimento para prever o comportamento do usuário em relação aos 

computadores pessoais (THOMPSON, 1991); 

• Adaptação da teoria baseada em mecanismos sociológicos (ROGERS, 1962); 

• Framework baseado no comportamento de adoção social como adoção de tecnologia 

(COMPEAU & HIGGINS, 1995). 

De acordo com Venkatesh et al. (2003), o UTAUT é baseado em quatro de fatores: 

• Expectativa de desempenho: grau em que um indivíduo acredita que o uso do 

sistema resultará em ganhos no trabalho; 

• Expectativa de esforço: percepção de quão fácil é adotar uma nova tecnologia. Essa 

variável, no entanto, só é significativa durante os primeiros estágios de uso da 

tecnologia (adoção). À medida que os trabalhadores ganham experiência, a 

expectativa de esforço perde impacto; 

• Influência social: grau em que um indivíduo percebe que outras pessoas 

proeminentes acreditam e usam uma tecnologia; e 

• Condições facilitadoras: mostrar o motivo pelo qual um indivíduo acredita que uma 

organização possui estrutura técnica e organizacional para suportar o uso de uma 

tecnologia. 

 

2.3 Método de seleção de pesquisas 

 Seuring e Gold (2012) propõem que as revisões críticas da literatura são cruciais no 

desenvolvimento de uma base de conhecimento dentro de um campo de pesquisa. Nesse 

sentido, definiu-se o método de revisão de literatura adotado como uma síntese qualitativa, 

utilizando a análise de conteúdo para revisar 121 publicações sobre modelos e fatores ou 

direcionadores de inovação, todas publicadas entre 1969 e 2021 em periódicos indexados em 

duas bases de dados, Web of Science, da Clarivate Analytics, e ScienceDirect, da Elsevier. 

 

2.3.1 Estratégia de busca e seleção de pesquisas 

 De acordo com a metodologia proposta por Becheikh et al. (2006), identificou-se os 

diferentes modelos de difusão, para reconhecer as características dos fatores utilizados por estes 

modelos. A difusão da inovação está relacionada com variáveis dependentes, de modo que é 

possível abordar os diferentes tipos de inovação, os métodos de modelagem utilizados para 

prever o comportamento da inovação, os mecanismos utilizados para a difusão da inovação e 

os fatores identificados. 
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2.3.2 Critério de inclusão 

 Seguindo Seuring e Gold (2012), utilizou-se duas etapas para a realização da pesquisa: 

(1) estabelecer critérios de inclusão e (2) definir a estratégia para localizar e selecionar 

pesquisas potenciais. Na sequência, adotou-se três critérios: 

• Deve ser incluído uma pesquisa empírica que pertença total ou principalmente às 

indústrias manufatureiras ou de serviços; estudos de caso também devem ser 

incluídos; 

• O artigo deve tratar explicitamente de fatores que influenciam o processo de adoção 

de novos produtos, e da utilização de modelos de simulação para prever o 

comportamento futuro do processo; 

• O artigo deve ser publicado em periódico indexado, e estar disponível para acesso. 

 

2.3.3 Definição de Strings e processo de seleção 

 Após a definição dos critérios, procedeu-se à busca e seleção das publicações. Realizou-

se busca automatizada com o uso de diversas palavras-chave em duas bases de dados, Web of 

Science, da Clarivate Analytics, e ScienceDirect, da Elsevier.  

Utilizou-se as seguintes palavras-chave: diffusion OR adoption of innovation; diffusion 

of innovation theory OR models; drivers of diffusion OR adoption of innovation; modeling AND 

forecasting process AND diffusion OR adoption innovation; Innovation Diffusion Model; Bass 

model AND diffusion OR adoption innovation; Rogers model AND diffusion OR adoption 

innovation; innovation process AND diffusion OR adoption innovation; process indicator AND 

diffusion OR adoption innovation; product indicator AND diffusion OR adoption innovation; 

operational improvement AND diffusion OR adoption innovation; effectiveness AND diffusion 

OR adoption innovation; diffusion OR adoption innovation measure OR measurement. 

 A revisão da literatura compreendeu 988 artigos potenciais de 1969 a 2021. Estabeleceu-

se o recorte temporal para obter artigos representativos da evolução da literatura sobre os 

direcionadores do processo de difusão/adoção de inovação.  

 Dos 988 artigos, exclui-se 128 artigos de revisão do processo de inovação sem aplicação 

prática a ser consultada. Dos 860 artigos restantes foram excluídos 237, na aplicação do 

primeiro critério, pois apesar de tratarem de pesquisas empíricas tratavam apenas de análises 

históricas do padrão de difusão de produtos, e por isso foram excluídos. 

Após a aplicação do primeiro critério, sobraram 623 artigos. Com base no segundo 

critério excluiu-se 110 artigos, pois ao verificar a utilização da string identificada encontrava-
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se somente a menção ao termo não sendo o objeto do estudo. Dos 513 restantes, somente 320 

artigos tratavam de estudos empíricos sobre o processo de adoção de produtos, por meio do 

estudo de fatores e / ou da utilização de modelos de simulação para previsão de comportamento. 

Destes, 199 artigos estavam vinculados a congressos de divulgação do conhecimento acerca do 

processo de inovação. No total, 121 artigos atenderam a todos os critérios de inclusão e 

apresentaram modelos de difusão combinados com fatores de difusão da inovação. 

 

2.4 Resultados 

A análise dos artigos permitiu agrupá-los a partir dos seguintes critérios: métodos de 

modelagem para difusão/adoção de inovação; fatores identificados; dimensão dos fatores, tipos 

de indústria; método de modelagem de difusão aplicado; ano de publicação e revista de 

publicação. Esta seção apresenta os resultados da análise com base nas publicações relevantes, 

resultantes da aplicação dos critérios anteriores.  

 

2.4.1 Identificação e categorização da difusão/adoção da inovação 

 Conforme figura 3, o número de publicações de 1969 a 2001 destacaram a necessidade 

de ampliação dos escopos de aplicação dos modelos de difusão desenvolvido. Bonus (1972) 

desenvolveu um framework a partir do modelo de Bass (1969) combinado com a curva de 

Engel, para considerar o comportamento econômico na caracterização do processo de difusão 

de um bem de consumo. Meyers et al. (1999) apontam que a pesquisa sobre inovação em 

ambiente fabril exige foco na atividade inicial de desenvolvimento de produtos para 

compreender os fatores no processo de adoção de produtos com características inovadoras. 

 

Figura 3 - Número de publicações por ano. 

 

Fonte: Autor. 
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Entre as décadas de 1980 e 2000, houve um crescimento de pesquisas sobre a utilização 

de modelos de difusão da inovação, incluindo as pesquisas de Meade (1984); Mahajan e 

Peterson (1985), Mahajan, Muller e Bass (1990, 1993), Baptista (1999), Mahajan, Muller e 

Wind (2000a, b) e Meade e Islam (2001). Meade e Islam (2006) enfatizaram que critérios de 

melhores práticas no uso de modelos de difusão da inovação para prever o processo de adoção 

de novos produtos, devem incluir: 

• Validade do modelo: o produto deve ser adotável e não consumível; 

• Validade estatística: a estimação dos parâmetros do modelo deve ser submetida a 

testes de significância; 

• Previsibilidade e validade demonstráveis: a previsão deve ser contextualmente 

plausível e a previsão deve ser acompanhada por alguma medida de incerteza, 

idealmente um intervalo de previsão. 

Após os anos 2010 a análise da difusão da inovação passou a considerar diferentes 

formas de interação entre modelos e fatores. Em Rao e Kishore (2010), fatores políticos 

permitiram que a difusão de tecnologias de energia renovável fosse prevista em cenários de 

incerteza quanto a definições de preços da inovação. Peres et al. (2010) trouxeram uma 

perspectiva de marketing para a difusão do produto. MacVaugh e Schiavone (2010) integraram 

abordagens teóricas em marketing, inovação e pesquisa em sociologia. Kiesling et al. (2012) 

revisaram modelos de difusão enquadrados na modelagem multiagente. Karakaya et al. (2014) 

mostraram a difusão de ecoinovações ou comportamento sustentável em ciclos de novos 

produtos. Moreno e Suriñach (2014) apresentaram verificação empírica de fatores 

determinantes no processo de adoção da inovação. Zanello et al. (2015) apresentaram barreiras 

de difusão da inovação. 

A partir de 2009, há um aumento no número de pesquisas com foco nos fatores do 

comportamento de difusão/adoção da inovação, com pico em 2018, com 15 publicações, 

conforme indicado na figura 3. Tal aumento deve-se a pesquisas sobre os fatores que 

influenciam o comportamento da inovação em diferentes países membros da OCDE, em 

incubadoras de negócio (Tola & Contini, 2015), da Economia Europeia ampliando o 

conhecimento sobre os mecanismos de difusão da inovação (Surinach et al., 2009), dos 

incentivos do governo russo no processo de inovação (Suprun & Stewart, 2015) e, mais 

recentemente, os relatórios sobre inovação do Fórum Econômico Mundial (desde 2014). 

A partir de 2016, as pesquisas foram direcionadas para prever os impactos da adoção de 

novos produtos em segmentos de mercado específicos como o automotivo (Qi et al., 2016; 
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Nieuwenhuijsen et al., 2018; Talebian and Mishra, 2018), energia renovável (Sereenonchai et 

al., 2017; Simpson & Clifton, 2017), atendimento médico e hospitalar (Balas & Chapman, 

2018).  

A figura 4 destaca o número de periódicos com maior representatividade sobre o tema: 

Technological Forecasting & Social Change, seguido pelo International Journal of 

Forecasting and Technovation, e IEEE Transactions on Engineering Management, 

Management Science, Procedia. Além dos periódicos mencionados, destaca-se o European 

Journal of Operational Research, que publica artigos em pesquisa operacional e práticas de 

tomada de decisão. Outros periódicos apresentaram somente 1 publicação durante o período.  

 

Figura 4 - Lista completa de periódicos 

 

Fonte: Autor. 

 

 

2.4.2 Métodos de modelagem para difusão/adoção de inovação 

De acordo com os critérios, definiu-se 3 tipos diferentes categorias para classificação 

das pesquisas identificadas, conforme Tabela 1. Nota-se que o modelo de Bass (1969) foi citado 

por 52 artigos, o modelo de Rogers (2003) por 16 artigos, e o modelo teoria unificada de 

aceitação e uso de tecnologia (UTAUT) em 6 artigos.  

 

Tabela 1 - Sistematização do referencial bibliográfico 

Tipos de 

Modelo  

Modelos 

originais 
Artigos Autores 

Modelos 

Epidêmicos 

Bass 

(1969) 
52 

Bass, 1969; Bonus, 1972; Schmittlein & Mahajan, 1982; 

Tanny and Derzko, 1988; Karshenas & Stoneman, 1992; 

Maier, 1998; Bottomley & Fildes, 1998; Fichman & Keremer, 

1999; Van den Bulte, 2000; Milling & Maier, 2002; 

Karmeshu & Goswami, 2001; Fornerino, 2003; Goswami & 
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Karmeshu, 2004; Bass, 2004; Zhang et al., 2005; Jiang et al., 

2006; Muller & Yogev, 2006; Sawng & Han, 2007; Sinha & 

Noble, 2008; Guseo & Guidolin, 2009; Cheng et al., 2009; 

Schwarz & Ernst, 2009; Kapur et al., 2010; Peres et al., 2010; 

Schramm et al., 2010; Kuandykov & Sokolov, 2010; Kim et 

al., 2011;  Guseo & Guidolin, 2011; Kanniaine et al., 2011; 

Dalla Valle & Furlan, 2011; Chuang et al., 2011; Zhu et al., 

2012; Cho & Koo, 2012;  Hongxing and Pengfei, 2012; Guseo 

and Mortarino, 2012; Kreng and Wang, 2013; Pandey et al., 

2013; Laciana et al., 2013; Rixen & Weigand, 2014; Przybyla 

et al., 2014; Laciana & Oteiza-Aguirre, 2014;  Wunderlich et 

al., 2014; Guidolin & Guseo, 2014; Ballestra et al., 2014; 

Tokarcikova & Kucharcikova, 2015; Singh et al., 2015; 

Stummer et al., 2015; Guseo & Guidolin, 2015; Massiani & 

Gohs, 2015; Xiao & Han, 2016; Noori & Tatari, 2016; 
Jensen & Chappin, 2017; Zheng and Huang, 2018. 

Modelos 

Hierárquicos 

Rogers 

(2003) 
16 

Rogers, 2001; Dearing, 2009; Larsen, 2011; Degerli et al., 

2015; Tola & Contini, 2015; Ganglmair-Wooliscroft & 

Wooliscroft, 2016; Nehme et al., 2016; Camerania et al., 

2016; Desmarchelier & Fang, 2016; Simpson & Clifton, 

2017; Yuksel, 2017; Mannan & Haleem, 2017; Scott & 

McGuire, 2017; Zhang, 2018; Khanal. et al., 2018; 

Nieuwenhuijsen et al., 2018;  

Teoria 

unificada de 

aceitação e 

uso de 

tecnologia 

(UTAUT) 

Venkatesh 

et al. 

(2003) 

6 
Al-Jabri & Sohail, 2012; Hazen et al., 2012; Ward, 2013; 

Aizstrauta et al., 2015; Barrane et al., 2018; Salwa & Ishak, 

2018 

Outros  

Liderança 

de mercado 

47 

Beise, 2004 

Modelagem 

conceitual 

Zhirong et al., 1976; Wejnert, 2002; Narvekar & Jain, 2006; 

Saunila & Ukko, 2012; Dewangan & Godse, 2014; Manzini, 

2015;  Xiong et al., 2016; Sereenonchai et al. 2017    

Sistema de 

inovação 

da indústria 

Qi et al., 2016 

Teoria dos 

Jogos 
Reinganum, 1981 

Modelos 

mentais  
Davison and Blackman, 2005; Ljubicic et al., 2020 

Sistemas 

complexos 
Nan et al., 2014 

Estudo de 

caso 

Robinson & Lakhani,1975; Attewell, 1992; Abrahamson and 

Rosenkopf, 1993; Lai et al., 1993; Meyers et al., 1999; Ahire 

& Ravichandran, 2001; Chen et al., 2008; Camison & 

Monfort-Mir, 2012; Samara et al., 2012; Sun et al., 2012; Xu 

et al., 2012; Sisaye & Birnberg, 2012; Nelson et al., 2014; 

Suprun & Stewart, 2015; Giannoccaro et al., 2016; Derwisch 

et al., 2016; Camerani et al., 2016; Schulte et al., 2016; 

Ukko et al., 2016; Hachem, 2017; Quadros et al., 2017; Silva 
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et al., 2018; Rakic et al., 2018; Santana et al., 2018; Feijt et 

al., 2018; Nemoto et al., 2018; Balas & Chapman, 2018; 

Sipahutar et al. (2020); Aflaki et al. (2021). 

Meta-

análise 

qualitativa 

Hosseini et al., 2015 

Elicitação 

de 

requisitos 

Zubaryeva et al., 2012 

Fonte: Autor. 

 

Barrane et al. (2018) afirmam que os fatores de desempenho, esforço e influência social 

têm uma relação (causal) com a intenção de usar uma tecnologia e as condições facilitadoras e 

a intenção de uso, por sua vez, influenciam a (adoção) de uma tecnologia. Existem fatores além 

dos diretos, como idade, sexo, vontade e experiência. 

A existência de diferentes tipos de modelos indica que a difusão de inovação envolve 

processos comportamentais multiníveis, uma vez que as decisões e ações de indivíduos no 

sistema em relação à inovação são influenciadas pelas ações de outros indivíduos (definidos em 

Bass como adotantes e imitadores); pelas cognições agregadas dos atores (percebidas como 

fatores comportamentais) e comportamentos agregados dos indivíduos (o número de indivíduos 

que adotaram uma nova tecnologia); forças estruturais internas (como regras estabelecidas para 

figuras de autoridade que influenciam a consideração de adotar certas inovações) e forças 

estruturais externas (como regras estabelecidas por padrões da indústria) (SAMARA et al., 

2012; CAMERANI et al., 2016; DERWISCH et al., 2016; ZHENG e HUANG, 2018).  

Para Xiong et al. (2016), o conceito de difusão/adoção da inovação baseada em 

comportamentos multiníveis permite identificar que a transmissão de informações e o 

compartilhamento de experiências são os mecanismos básicos no processo de inovação. Os 

mecanismos são chamados de efeito informação, efeito experiência e efeito externalidade, 

respectivamente, e podem ocorrer por meio de diferentes tipos de relacionamentos 

organizacionais.  

Para Beise (2004) as inovações globalmente bem-sucedidas são preferidas primeiro em 

um país ou região antes de serem adotadas internacionalmente, em mercados líderes. Para a 

modelagem conceitual, apresentou-se quadros conceituais divididos em fatores externos 

(variáveis independentes) e fatores internos (variáveis dependentes) (ZHIRONG et al., 1976; 

WEJNERT, 2002; NARVEKAR & JAIN, 2006; SAUNILA & UKKO, 2012; DEWANGAN & 

GODSE, 2014; MANZINI, 2015; XIONG et al., 2016; SEREENONCHAI et al., 2017).  
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 Em Qi et al. (2016), analisou-se o mecanismo e processo de inovação da indústria 

automotiva chinesa com base na teoria do sistema setorial de inovação. Reinganum (1981) 

propõe modelo matemático, baseado na teoria dos jogos, capaz de representar a estrutura de 

mercado e o ritmo da atividade inventiva. Davison e Blackman (2005) e Ljubicic et al. (2020) 

desenvolveram modelos mentais para avaliar a prontidão para usar tecnologias emergentes 

entre profissionais. Nan et al. (2014) utilizaram a teoria de sistemas adaptativos complexos 

como estrutura para integrar a literatura sobre difusão da inovação em torno de três construções: 

agentes, interações e um ambiente. As pesquisas categorizadas como “estudo de caso” não 

fizeram uso de modelos previamente definidos, limitando-se à descrição dos processos de 

difusão para bens de consumo. 

Em Zubaryeva et al. (2012), utilizou-se a abordagem “elicitação de recursos” a partir da 

avaliação de opinião de especialistas para aumentar a compreensão dos motoristas atuais e 

futuros para a aceitação do mercado de veículos elétricos em uma ampla escala espacial como 

base para avaliações multicritério subsequentes aplicadas a diferentes cenários de implantação 

de mercado, agrupando fatores que definiriam a aquisição de veículos elétricos em cinco 

critérios diferentes: “demografia”, “meio ambiente”, “economia”, “energia” e “transporte”. 

Para a abordagem de meta-análise qualitativa, Hosseini et al. (2015) propuseram um 

modelo conceitual integrado, baseado em uma revisão crítica da literatura, para destacar os 

principais aspectos da difusão de inovações no contexto da arquitetura, engenharia e construção. 

A Tabela 2 destaca os setores econômicos onde foram realizadas pesquisas sobre a 

adoção de inovação e as respectivas referências. As pesquisas foram agrupadas por Automotivo, 

Energia renovável, Fabricação / Tecnologia, Atendimento médico e hospitalar, Internet, 

Serviços / Melhoria de processos, conforme artigos identificados, sendo o grupo Fabricação / 

Tecnologia criado para agrupar as pesquisas que aplicam os conceitos de adoção da inovação 

na previsão do comportamento do produto, independentemente do tipo de tecnologia. 
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Tabela 2 - Classificação dos artigos por setor econômico 

Setor Econômico Referência 

Automotivo 

Abrahason & Rosenkolpf, 1993; Kim et al., 2011; Zubaryeva et al., 2012; 

Pandey et al., 2013; Massiani & Gohs, 2015; Singh et al., 2015; Qi et al., 2016; 

Nieuwenhuijsen et al., 2018; Talebian & Mishra, 2018; Noori & Tatari, 2016 

Energia renovável 
Schwarz & Ernst, 2009; Dalla Valle & Furlan, 2011; Rixen & Weigand, 2014; 

Sereenonchai et al., 2017; Simpson & Clifton, 2017;  

Fabricação / 

Tecnologia 

Bass, 1969; Bonus, 1972; Robinson & Lakhani, 1975; Schmittlein & Mahajan, 

1982; Attewll, 1992; Karshenas & Stoneman, 1992; Maier, 1998; Meyers et 

al., 1999; Karmeshu & Goswami, 2001; Milling & Maier, 2001; Beise, 2004; 

Narvekar & Karuna, 2006; Muller and Yogev, 2006; Cheng et al., 2009; Peres 

et al., 2010; Liu et al., 2011; Nemoto et al., 2011; Larsen, 2011; Saunila & 

Ukko, 2012; Xu et al., 2012; Cho & Koo, 2012; Sun et al., 2012; Hongxing 

and Pengfei, 2012; Kreng & Wang, 2013; Ballestra et al., 2014; Przybyla et 

al., 2014; Suprun & Stewart, 2015; Degerli et al., 2015; Camerani et al., 2016; 

Desmarchelier & Fang, 2016; Quadros et al., 2017; Franceschinis et al., 2018; 

Barrane et al., 2018; Salwa & Ishak, 2018; Khanal et al., 2018; Zheng & 

Huang, 2018.  

Atendimento 

médico e hospitalar 

Dearing, 2009; Ward, 2013; Schulte et al., 2016; Mannan and Haleem, 2017; 

Balas and Chapman, 2018; Feijt et al., 2018; Rakic et al., 2018; Silva et al., 

2018; Singh et al., 2018;  

Internet 
Fornerino, 2003; Zhang et al., 2005; Martínez et al., 2007; Al-Jabri and Sohail, 

2012; Yuksel, 2015; Tokarcikova and Kucharcikova, 2015;  

Serviços / Melhoria 

de processos 

Zhirong et al., 1976; Reinganum, 1981; Tanny and Derzko, 1988; Lai et al., 

1993; Fichman & Kemerer, 1999; Van den Bulte, 2000; Sahire & 

Ravichandran, 2001; Rogers, 2001; Wejnert, 2002; Bass, 2004; Goswami & 

Karmeshu, 2004; Davison & Blackman, 2005; Jiang et al., 2006; Sinha & 

Noble, 2008; Chen et al., 2008; Guseo & Guidolin, 2009; Kapur et al., 2010; 

Kuandykov & Sokolov, 2010; Schramm et al., 2010; Kanniainen et al., 2011; 

Guseo & Guidolin, 2011; Camison & Monfort-Mir, 2012; Samara et al., 2012; 

Guseo & Mortarino, 2012; Sisaye & Birnberg, 2012; Hazen et al., 2012; Zhu 

et al., 2012; Laciana et al., 2013; Dewangan & Godse, 2014; Nan et al., 2014; 

Laciana & Oteiza-Aguirre, 2014; Guidolin & Guseo, 2014; Nelson et al., 

2014; Wunderlich et al., 2014; Aizstrauta et al., 2015; Tola & Contini, 2015; 

Guseo and Guidolin, 2015; Stummer et al., 2015; Manzini, 2015; Hosseini et 

al., 2015; Ukko et al., 2016; Nehme et al., 2016; Xiao & Han, 2016; Xiong et 

al., 2016; Derwisch et al., 2016; Ganglmair-Wooliscroft & Wooliscroft, 2016; 

Giannoccaro and tal., 2016; Scott and McGuire, 2017; Hachem, 2017; Jensen 

& Chappin, 2017; Santana et al., 2018; Zhang, 2018 
Fonte: Autor. 

 

Como melhoria dos processos organizacionais considerou-se os elementos da gestão da 

qualidade total (Ahire & Ravichandran, 2001), a introdução da internet das coisas na indústria 

de papel e celulose no Brasil (Nemoto et al., 2011), a adoção de tratamentos médicos para 

doenças terminais (Ward, 2013; Schulte et al., 2016), a atenção primária à saúde em equipes de 

Saúde da Família (Silva et al., 2018), a implementação de processos de fabricação (Meyers et 

al., 1999) e práticas de gestão da qualidade (Quadros et al., 2017). 
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A adoção de qualquer produto com características inovadoras pode ser medida por 

técnicas qualitativas ou quantitativas ou mesmo por uma combinação dessas duas técnicas 

(NOORI & TATARI, 2016). As técnicas qualitativas sintetizam a visão unificada a partir de 

um conjunto de pontos de vista intuitivos sobre difusão. Enquanto as técnicas quantitativas, 

relacionam-se aos métodos de escolha do consumidor ou séries temporais. Para compreender o 

processo de adoção de novos produtos, utilizou-se a modelagem e a simulação uma vez que 

operam no nível individual e, portanto, podem capturar fenômenos emergentes complexos 

altamente relevantes na pesquisa de difusão (MILLING e MAIER, 2002; LACIANA e 

OTEIZA-AGUIRRE, 2014).  

 

2.4.3 Fatores de influência na difusão de inovação  

 A partir das pesquisas iniciais sobre difusão da inovação, os modelos tradicionais foram 

adaptados aumentando sua flexibilidade, aprimorando a precisão da previsão ou acrescentando 

hipóteses ao problema de prever a adoção da inovação (SUPRUN & STEWART, 2015). 

Essas modificações podem ser agrupadas da seguinte forma: introdução de variáveis de 

marketing na parametrização do modelo; generalização de modelos para abordar a inovação em 

diferentes estágios de difusão e em diferentes países; generalização de modelos para abordar a 

difusão em sucessivas gerações de tecnologia (SCHMITTLEIN & MAHAJAN, 1982; 

MEYERS et al., 1999; PERES et al., 2010; GUSEO e MORTATINO, 2012; SINGH et al., 

2015). 

A análise das pesquisas derivadas do modelo de Bass (1969) mostrou que a 

probabilidade de difusão/adoção da inovação pelo adotante depende linearmente de duas forças: 

uma força não está relacionada aos adotantes anteriores e é, portanto, baseada em modelagem 

estocástica e representado pelo parâmetro de influência externa (p) e a outra força é dependente 

do número de adotantes anteriores, representado pelo parâmetro de influência interna (q). 

Essas forças podem ser representadas em uma equação (Equação 3) na qual estão 

presentes os seguintes direcionadores: o número de adotantes potenciais em um determinado 

período de tempo (ΔM(t)), o número acumulado de adotantes em um período de tempo (M (t)), 

um ajuste ao valor máximo considerado razoável para adoção da inovação, K, e os coeficientes 

de inovação (p) e imitação (q). 

 

𝚫𝐌(𝐭) =  [𝒑 + 𝒒 (
𝑴(𝒕)

𝑲
)] [𝑲 − 𝑴(𝒕)] 

(3) 
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Bass (2004) considera que, após a evolução da ideia de adoção, existe uma relação com 

a probabilidade de compra (f(t)) e a probabilidade acumulada de compra (F(T)), conforme 

mostrado nas Equações 4 e 5. 

 

𝐅(𝐭) =  ∫ 𝒇(𝒕)
𝒕

𝟎

 
(4) 

[𝐟(𝐭)]

[𝟏 − 𝑭(𝒕)]
= 𝑷(𝒕) = 𝑷 +  𝑸 ∗ 𝑭(𝒕) 

(5) 

 

Kreng e Wang (2013) propõem que a taxa de crescimento de mercado com difusão de 

inovação (MG(t)) é um vetor de fatores endógenos e exógenos que relacionam o ciclo de vida 

do produto e o nível de momento de mercado (MM(t)), representando o composto efeitos da 

taxa de crescimento econômico e indicando os fatores que podem influenciar o processo, 

conforme mostrado nas Equações 6, 7 e 8. A terminologia dos fatores empregada por Kreng e 

Wang (2013) está descrita na Tabela 3. 

 

𝑵(𝒕) = 𝑵(𝒕 − 𝟏) + 𝑴𝑮(𝒕) − 𝑷𝑹𝒊(𝒕) (6) 

𝑴𝑮(𝒕) = ∫ 𝑺(𝒕)
𝒕

𝟎

= 𝑳𝑻 ∗ 𝑴𝑴(𝒕) 
(7) 

𝑴𝑴(𝒕) = 𝑮𝑹(𝒕) ∗ 𝑩𝑪(𝒕) ∗ 𝑨𝑷(𝒕) (8) 

 

Tabela 3 - fatores de difusão/adoção no modelo Kreng e Wang (2013) 

Variável Descrição 

N (t) representa o potencial de mercado da indústria no período t 

MG (t) representa a taxa de crescimento do mercado no período t 

PRi (t) representa o potencial da marca i no instante t 

LT representa a vida média do produto 

MM (t) representa a dinâmica do mercado no período t 

GR (t) representa o efeito da taxa de crescimento econômico no período t 

BC (t) representa o efeito do ciclo de negócios no período t 

AP (t) representa o efeito do preço médio no mercado no período t. 

Fonte: Autor 

 

Wunderlich et al. (2014) analisaram a dinâmica dos processos de implementação da 

inovação intraorganizacional por meio da conversão interna, com a aplicação do modelo de 

Bass para identificar coeficientes de inovação muito baixos (influência interna), sugerindo que 
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a imitação (influência externa) foi o principal fator de adoção em todos os casos. Os autores 

também introduziram um fator de conversão de não adotantes para adotantes, a fim de verificar 

as previsões de taxa de adotantes para o compartilhamento de difusão ideal. 

Nas pesquisas sobre lançamento de novos produtos utilizaram-se diferentes taxas de 

adotantes e não adotantes (Maier, 1998; Milling e Maier, 2001; Laciana e Oteiza-Aguirre, 

2014). Utilizou-se o modelo de Bass para prever inovações futuras com base em cenários 

(Jensen & Chappin, 2017; Xiao & Han, 2017), para formular políticas sobre a adoção de 

medidores de energia (Rixen & Weigand, 2014), para inovar com processos ambientalmente 

corretos na Alemanha (Schwarz & Ernst, 2009), para lançamento de produtos em diferentes 

mercados simultaneamente (Guseo & Mortarino, 2012). 

Dalla Valle e Furlan (2011) apresentaram o modelo desenvolvido por Bass et al. (1994), 

denominado Generalized Bass, que permitiu a incorporação de variáveis de marketing na 

modelagem da difusão de novos produtos (Equação 9). 

 

𝐳(𝐭) = 𝒎 [
𝟏 − 𝒆−(𝒑+𝒒) ∫ 𝒙(𝝉)𝒅𝝉

𝒕
𝟎

𝟏 +
𝒒
𝒑 𝒆−(𝒑+𝒒) ∫ 𝒙(𝝉)𝒅𝝉

𝒕
𝟎

] , 𝟎 ≤ 𝒕 <  +∞  
(9) 

 

 

Onde m é o mercado potencial, p e q são os parâmetros conhecidos como participação 

de inovadores e imitadores e x(t) é uma função de distribuição entre 0 e 1. Usando x(t), 

intervenções políticas e aspectos econômicos são incluídos como variáveis exógenas. 

Jiang et al. (2006) estabeleceram que as estimativas de parâmetros do modelo de Bass 

para produtos análogos podem ser utilizadas para prever o padrão de difusão de um novo 

produto. A prevalência de dados históricos de vendas permitiu que os autores estabelecessem o 

modelo Virtual Bass, caso em que uma hipotética curva de difusão Bass começaria no infinito 

negativo para o tempo e os resultados poderiam ser obtidos pela extensão da curva de difusão 

Bass. 

 Karshenas e Stoneman (1992) apresentaram uma equação de Bass integrada, assumindo 

uma comunidade com um número de pessoas suscetíveis a uma nova infecção, N, um número 

de pessoas já infectadas, S, uma taxa de infecção constante β (ou seja, β = probabilidade de 

adotando a difusão após o contato). Ao definir uma população de mistura homogênea, é possível 

supor a probabilidade de uma pessoa suscetível encontrar um adotante inicial e adotar a 
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inovação em um pequeno intervalo de tempo dt é β (S/N). A população suscetível (N-S), ou o 

número médio de adotantes em um pequeno intervalo de tempo, dt (Equação 10). 

 

𝐝𝐒 =  𝛃 ∗ (
𝐒

𝐍
) ∗ (𝐍 − 𝐒)𝐝𝐭  

(10) 

 

A Equação 10 fornece a curva logística determinística simples para propagação de 

difusão em função do tempo com um único valor. Dados relativos a um produto durável foram 

aplicados ao modelo de previsão: a função da renda disponível, preços de televisão em cores e 

condições de crédito. 

Milling e Maier (2001) caracterizaram o processo de difusão da inovação com 

diagramas de causa-efeito, inserindo fatores de decisão corporativa como precificação, 

publicidade, alocação de capacidade produtiva e controle de qualidade, investimentos em 

capacidade e entendimento técnico de produtos e demanda. Fatores explicativos também foram 

adicionados, como potencial de mercado, probabilidade de adoção e função de risco 

(KARSHENAS & STONEMAN, 1992; GOSWAMI & KARMESHU, 2004). 

Wejnert (2002) e Barrane et al. (2018) identificaram fatores qualitativos baseados no 

modelo de Rogers (2003), além daqueles propostos por Venkatesh et al. (2003), aplicado na 

adoção da inovação modular, tais como: entidade corporativa inovadora, familiaridade com a 

inovação, características socioeconômicas, posição relativa nas redes sociais e características 

pessoais associadas a variáveis culturais que modificam as características de personalidade dos 

atores em nível populacional. 

O grau de homogeneidade cultural e o tradicionalismo de um país em relação a novas 

tecnologias são fatores culturais que influenciam no processo de difusão da inovação (BASS et 

al., 1994; SAMARA et al., 2012; XU et al., 2012; Al-JABRI & SOHAIL, 2012; HAZEN et al., 

2012; PRZYBYLA et al., 2014; GANGLMAIR-WOOLISCROFT & WOOLISCROFT, 2016; 

ZHENG e HUANG, 2018). 

Bonus (1973) utilizou a heterogeneidade da distribuição de renda como fator 

determinante para aplicação no modelo de Bass. Para o autor, a proposta é que a curva de 

difusão reflete a natureza da distribuição de renda: à medida que o preço de uma inovação cai, 

mais consumidores podem comprá-la. Enquanto a distribuição de renda for em forma de sino e 

o preço cair monotonicamente, o resultado é uma curva S. Em uma crítica ao modelo de Bass, 

Russell (1980) estabeleceu que os modelos de difusão de novos produtos deveriam ser baseados 

no indivíduo, sendo que o indivíduo tem um limite de preço a pagar pela inovação, e que este 
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preço é o fator determinante para a adoção. Robinson e Lakhani (1975) foram os primeiros a 

incluir o impacto do preço no modelo de Bass. 

Wareham, Levy e Shi (2004) investigaram os fatores socioeconômicos subjacentes à 

disseminação da internet e dos telefones celulares 2G nos Estados Unidos. A adoção de 

dispositivos móveis está positivamente correlacionada com a renda, ocupação e moradia em 

uma região metropolitana. Goldenberg et al. (2000) examinam a difusão da inovação por meio 

da teoria da localização, que descreve a heterogeneidade da população em um contexto espacial 

e define com precisão a microestrutura da população, considerando que a localização geográfica 

é fator determinante no processo de inovação. 

Talukdar et al. (2002) investigaram o impacto de variáveis macroambientais sobre os 

parâmetros do modelo Bass ao modelar a difusão de seis produtos em trinta e um países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, descobrindo que, em média, o potencial de mercado nos 

países em desenvolvimento era um terço do dos países desenvolvidos; e que, apesar da 

introdução tardia, a taxa de adoção foi mais lenta nos países em desenvolvimento. 

Lee (1990) investiga empiricamente o indicador de desempenho chamado de 

inovatividade, onde a inovação é representada pela proporção da população que possui televisão 

em relação à população geral. O autor ainda considerou o PIB/capita, proporção de 

alfabetizados, proporção de cientistas e proporção do PIB gerado pelo setor manufatureiro 

como fatores determinantes no processo de adoção de inovação. Lynn e Gelb (1996) 

compilaram um índice nacional de inovação baseado na propriedade de uma série de produtos 

recém-lançados. 

Islam e Meade (1997) demonstraram que a suposição de coeficientes constantes de 

inovação e imitação (p e q) ao longo de sucessivas gerações pode ser relaxada. Em um estudo 

multinacional de adoção de telefonia móvel, os autores demonstraram que o coeficiente de 

imitação (q) tendia a aumentar de geração para geração. Sohn e Ahn (2003) utilizaram uma 

adaptação do modelo de Bass, chamada de modelo Norton-Bass, para demonstrar uma análise 

de custo-benefício da introdução de uma nova geração de tecnologia da informação. 

A difusão de uma inovação raramente ocorre em um ambiente estável e imutável. Há 

tentativas de incluir fatores econômicos, ambientais, de marketing em modelos de difusão. 

Normalmente, incorporam-se fatores explicativos como potencial de mercado, probabilidade 

de adoção ou função de risco, ou ambos simultaneamente, além dos custos de aquisição e 

hábitos individuais e sociais. A principal área de aplicação é a introdução de bens de consumo 

duráveis, particularmente nas áreas vinculadas a tecnologia e comunicação.  

 



40 

 

2.5 Conclusões 

Considerando as definições dos fatores e os resultados que caracterizam a adoção da 

inovação, seja do ponto de vista quantitativo do modelo de Bass (1969) e derivados, seja do 

ponto de vista qualitativo dos modelos apresentados por Rogers (2003) e Venkatesh et al. 

(2003), é possível estabelecer as seguintes comparações:  

• Comparações baseadas na natureza da inovação: como o processo de difusão pode 

diferir de acordo com o tipo de inovação, as distinções são feitas de acordo com a 

natureza da inovação, e os processos de inovação são diferentes para a difusão de 

bens de consumo em relação à melhoria organizacional; 

• Comparações geográficas: fatores regionais tendem a alterar a difusão da inovação, 

mesmo que a inovação seja lançada simultaneamente; 

• Comparações do setor da economia: as comparações do setor comercial ajudarão a 

identificar diferenças no processo de adoção e verificar a existência de barreiras de 

adoção para uma determinada inovação. 

As principais questões decorrentes da revisão da literatura envolvem a aplicação de 

modelos teóricos que sugerem premissas para difusão da inovação e que estão sujeitas a 

diversos fatores, basicamente utilizados para maximizar taxas de adoção no mercado ou 

minimizar o tempo necessário para sua adoção. 

Destaca-se que os fatores, normalmente, estão relacionados a características percebidas 

da nova tecnologia (por exemplo, preço, utilidade percebida, taxa de difusão, infraestrutura 

tecnológica). Por outro lado, há fatores que são considerados externos à nova tecnologia, 

referindo-se às características vinculadas à estrutura social. Como resultado, para melhor 

compreensão da difusão/adoção da inovação é possível destacar que: 

• A nova tecnologia atende a condições técnicas, sociais e/ou de aprendizagem 

significativas, estimulando sua adoção; e 

• A nova tecnologia é considerada útil no domínio individual, no domínio da 

comunidade e/ou no domínio da indústria/mercado. 

A partir dos argumentos apresentados, as contribuições do artigo são as seguintes: 

• A compreensão do comportamento da difusão da inovação utiliza-se da modelagem 

matemática para estimar as taxas de difusão e parâmetros ou coeficientes para 

equações do modelo de difusão.  

• Identificou-se fatores capazes de influenciar a adoção de novos produtos, 

relacionadas à difusão da inovação.  
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• Apresentou-se um quadro teórico de pesquisas sobre o comportamento da difusão 

da inovação, abrangendo periódicos indexados em bases de pesquisas e autores em 

diferentes países, o que ajudará a examinar as tendências emergentes na adoção.  

Contudo, embora existam modelos adaptados que adicionam variáveis ao modelo de 

Bass, ainda é necessário desenvolver mecanismos subjacentes para prever a difusão/adoção da 

inovação levando em conta fatores: demográficos vinculados ao indivíduo (idade, gênero, 

estado civil), domésticos (renda familiar, tamanho da família, hábitos de consumo), ambientais 

(poluição do ar, utilização de recursos naturais), tecnológicos (confiabilidade da inovação, 

facilidade de operação), financeiros (custo de aquisição, manutenção e economias), políticos 

(incentivos, impostos).  

Portanto, pesquisas futuras podem contemplar o desenvolvimento de modelos de 

previsão baseados em comportamentos complexos, estruturados na forma de modelos baseados 

em agentes ou system dynamics, nos quais são tratados diferentes fatores de influência, e as 

correlações entre tais fatores. As pesquisas nesta área não conseguiram analisar a complexidade 

das relações na dinâmica de difusão/adoção; também não conseguiram estabelecer correlações 

entre as medidas de desempenho que interferem no sistema. Recentemente, utilizou-se a 

modelagem e simulação para capturar fenômenos emergentes que são relevantes para o estudo 

da difusão de novos produtos. 
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3. MODELOS DE DIFUSÃO E FATORES QUE INFLUENCIAM A 

ADOÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

QUANTITATIVA 

 

 

Resumo 

Para reduzir as emissões de carbono, há marcos regulatórias e incentivos financeiros para 

impulsionar o desenvolvimento e a difusão de veículos elétricos (VEs). Para planejar as 

estimativas do processo de adoção de VE, há modelos de difusão que incorporam fatores para 

simular as taxas de adoção de novos produtos. Este artigo propõe uma revisão quantitativa da 

literatura baseada em 35 artigos acerca dos principais os fatores de influência e modelos difusão 

(o modelo de Bass, o modelo Generalised Based Model (GBM) e o modelo Logístico). 

Observou-se que a utilização da modelagem e simulação para o entendimento do 

comportamento dos fatores que influenciam a adoção de VEs aumentou na última década, de 

forma abrangente e não restrita a condicionantes individuais e independentes incorporando 

outras variáveis além do preço de aquisição e custos operacionais. O modelo de Bass associado 

à modelagem baseada em agentes permitiu testar, analisar e comparar as relações entre os 

fatores de adoção de VEs, entre os quais o modelo de Bass está relacionado com maior 

incidência aos fatores do tipo demográficos (velocidade de adoção de VEs) e situacionais (preço 

de aquisição, preço de carregamento, capacidade de bateria). 

 

Palavras-chave: veículos elétricos; fatores de adoção de veículos elétricos; modelos de 

difusão; métodos de previsão. 

 

3.1 Introdução 

Para a mitigação das mudanças climáticas, a redução dos índices de emissões de CO2, 

proveniente de veículos leves, como carros de passeio, o aumento na taxa de adoção de VEs 

pode ser um fator decisivo para que o mundo cumpra suas metas de mitigação de CO2 (TRAN 

et al., 2012; ADNAN et al., 2018).  

Os VEs são fontes de recursos capazes de produzir energia elétrica de forma renovável 

(bateria) e pela eletrônica de potência (motor elétrico). Segundo IEA (2018), o uso em larga 

escala de VEs permitirá reduzir a demanda por petróleo sem comprometer o crescimento da 

frota, alterar a estrutura da cadeia de suprimentos automobilística, do setor energético e de 
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transporte. Os consumidores podem obter renda através da venda de energia elétrica 

diretamente para a rede de distribuição. Os VEs podem ser classificados nas seguintes 

categorias: VEs de célula de combustível, VEs de bateria, VEs híbridos, VEs híbridos plug-in 

e VEs de alcance estendido (ZHANG et al., 2018). 

Contudo, Costa et al. (2021) afirmam que a penetração do mercado de VEs têm sido 

lenta e limitada a alguns países com participação de mercado de cerca de 2%, em função do 

preço de venda, desempenho limitado de quilometragem, e por barreiras sociotécnicas, como a 

falta de infraestrutura e longo tempo de carregamento. Outros fatores de adoção de VEs estão 

relacionados a: custo de aquisição, o custo de manutenção, hábitos individuais e sociais 

(Rezvani et al., 2015); segurança do veículo, conforto, velocidade máxima, geração de energia 

e manutenção (Neves et al., 2019); alcance de bateria, longo tempo de recarga e o impacto 

ambiental do descarte de baterias (Li et al., 2017). 

A previsão da adoção dos VEs pode auxiliar na tomada de decisão das empresas 

envolvidas e dos representantes legais, pois contribui para uma melhor compreensão das 

possíveis alterações decorrentes (BRUSCH et al., 2015). Há modelos de difusão para prever o 

comportamento do processo de aquisição de produtos com características inovadoras (BASS, 

1969). 

Assim, a questão que prevalece é: quais são os modelos de difusão e fatores de influência 

utilizados para a prever o comportamento do processo de adoção de VEs? Há fatores de adoção 

observados na China (Jian et al., 2018), nos Estados Unidos (Adepetu et al., 2015); na Coréia 

do Sul (Li, 2019); na Austrália (Higgins et al., 2012); na Alemanha (Massiani e Gohs, 2015); 

Singapura (Zhang e Tay, 2017) e pesquisas introdutórias de VEs no Brasil (Benvenutti et al., 

2016; Brito et al., 2019). 

Nesse contexto, o objetivo do artigo é sistematizar os modelos de difusão e os fatores 

de influência na adoção de VEs. A partir de uma revisão sistemática quantitativa sobre a 

modelagem de difusão e os métodos de previsão utilizados na compreensão do processo de 

adoção de VEs.  

Na seção 2 discute-se a metodologia de busca na seleção de artigos. Na seção 3 

apresentam-se os resultados dos fatores, referencial teórico e a análise quantitativa. Na seção 4 

discutem-se os fatores, limitações e direções futuras são elaboradas, além de ser apresentada 

uma breve conclusão. 
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3.2 Metodologia 

As revisões da literatura permitem compreender o desenvolvimento de um campo de 

pesquisa. Nesse sentido, adotou-se a revisão sistemática quantitativa de pesquisas, utilizando a 

análise de conteúdo para revisar 35 publicações sobre a utilização de modelos de difusão e 

fatores para a previsão do comportamento de adoção de VEs. 

 

3.2.1 Estratégia de busca e seleção de pesquisas 

Segundo Seuring e Gold (2012), em uma revisão sistemática duas etapas são 

importantes ao realizar a seleção de artigos: (1) estabelecer critérios de inclusão e (2) definir a 

estratégia para localizar e selecionar pesquisas potenciais.  

Os critérios para seleção e avaliação das pesquisas potenciais consideraram os modelos 

de difusão e fatores de adoção de VEs; as palavras-chave presentes na seção título, resumo e/ou 

palavras-chave; o artigo deve ser publicado em periódico indexado, e estar disponível para 

acesso. A figura 5 apresenta o processo de seleção de artigos.  

 

Figura 5 - Metodologia da revisão de literatura. 

 

Fonte: Autor. 

 

As palavras-chave (“Electric Vehicles”, associada à “consumer adoption intent”, 

“Electric Vehicles acceptance”, “diffusion model”, “electric vehicles market forecast", 

"electric vehicles forecast", influential factors ou modeling) foram utilizadas nas bases Web of 

Science, ScienceDirect, e Google Scholar.  

Com a finalização da seleção de artigos, os fatores foram agrupados em demográficos, 

situacionais, contextuais e psicológicos. Os modelos de difusão foram agrupados em quatro 
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categorias: modelo de Bass, GMB, modelo Logístico e modelos de simulação não declarados 

como modelos de difusão. 

 

3.3 Resultados 

 A análise de artigos gerou um banco de dados sobre fatores que influenciam a adoção 

de VEs; modelos de difusão de VEs; métodos de modelagem para previsão de adoção de VEs; 

e dados gerais considerando-se o ano de publicação, periódico indexado e autores. Esta seção 

apresenta os resultados da análise. 

 

3.3.1 Análise quantitativa dos artigos 

A revisão quantitativa dos artigos sistematizou os fatores de influência, os modelos de 

difusão e as adaptações necessárias para a geração de cenários sobre a adoção de VEs. Os 

artigos foram também categorizados com base no periódico, ano de publicação, país, modelos 

de difusão e métodos de simulação. 

 

3.3.1.1 Distribuição de artigos por veículo de publicação 

O periódico Energies recebeu a maior parte das publicações (14,81%), seguido pelo 

Technological Forecasting and Social Change (11,81%), Energy Policy (7,41%) e 

International Journal of Sustainable Transportation (7,41%), os demais artigos indexados em 

periódicos tiveram baixa representatividade numérica na amostra como destacado na figura 6. 

 

Figura 6 - Distribuição de artigos por periódicos. 

 

Fonte: Autor 
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Esses periódicos estão relacionados diretamente com metodologias e práticas de 

previsão tecnológicas para o planejamento, com foco no inter-relacionamento entre fatores 

sociais, ambientais e tecnológicos. 

 

3.3.1.2 Distribuição dos artigos por ano de publicação 

 Conforme figura 7, até 2016, 10 artigos da amostra foram indexados em periódicos ou 

publicados em anais de congressos. No entanto, entre os anos de 2017 a 2019, houve um 

aumento na quantidade de artigos indexados (17). Entre 2020 e 2021, publicaram-se 6 artigos. 

Em 2022, 1 artigo testou modelos de difusão para diferentes cenários sobre os impactos de um 

ambiente incerto relacionado ao COVID-19 para o processo de adoção de VE (KUMAR et al., 

2022).   

 

Figura 7 - Distribuição de artigos por ano 

 

Fonte: Autor. 

 

3.3.1.3 Distribuição de artigos por país 

Pesquisadores de vários países contribuíram no estudo da adoção de VEs. A China lidera 

com a maior porcentagem de artigos (18%), seguida pelos EUA (15%), União Europeia (12%) 

e Alemanha (12 %). Da mesma forma, pesquisadores e autores do Brasil (9%), Japão (3%) 

seguido por Portugal (3%) também contribuíram com pesquisas sobre adoção de VEs. Cabe 

destacar que 12% das pesquisas utilizaram dados globais. Outros países apresentaram parcela 

menor de pesquisas realizadas sobre adoção de VEs, conforme figura 8. 
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Figura 8 - Distribuição de artigos por países 

 

Fonte: Autor. 

 

A figura 8 destaca que a quantidade de artigos não revela a importância da pesquisa por 

país, porém indica que países como a China e os Estados, procuram compreender o impacto de 

fatores e a utilização de modelos de previsão no processo de adoção de VEs. A Noruega, líder 

mundial de adoção de VEs com taxas anuais superiores dos 8%, conforme dados do IEA (2018), 

não apresenta pesquisa sobre os aspectos de previsão para o mercado de VEs, porém analisa os 

impactos culturais da difusão de VEs (Anfinsen et al., 2019), o impacto da utilização de baterias 

(Bauer, 2018) e o processo público de abastecimento (Schulz e Rode, 2022). Já no caso de 

países como o Brasil, é necessário fundamentar as atuais políticas de incentivos para aumentar 

a frota de VEs (Brito et al., 2019). 

 

3.3.1.4 Modelos de difusão e métodos de simulação 

O modelo de difusão mais utilizado foi o modelo de Bass (15 artigos). Seguido pelo 

modelo derivado de Bass chamado de GMB (4 artigos), e pelo modelo logístico (4 artigos). Os 

demais artigos não utilizaram algum modelo de difusão tradicional para estudar a adoção de 

VEs (12 artigos), conforme figura 9. Nos artigos que não utilizaram métodos tradicionais de 

difusão foram observados método de ajuste de tendência (2 artigos), o método de extrapolação 

(2 artigos) e o método de análise de regressão (2 artigos). Já a estatística descritiva (6 artigos) 

analisou fatores de difusão de VEs a partir de dados reais do mercado. 
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Figura 9 - Distribuição de artigos por modelo de difusão 

 

Fonte: Autor. 

 

 O método de simulação baseado em agentes (17 artigos), System Dynamics (8 artigos), 

o modelo discreto de escolha (4 artigos), regressão linear (4 artigos) e hierarquia bayesiana (2 

artigo) foram utilizados para prever a intenção do consumidor de adotar VEs, conforme figura 

10. Ao considerar a abordagem de previsão de vendas de VEs os modelos com maior frequência 

de utilização são: modelo de Bass, GBM e Logístico. A modelagem baseada em agentes e 

System Dynamics são os métodos de simulação mais utilizados, pois fornecem uma abordagem 

relacional entre elementos do modelo para a análise da complexidade do processo de previsão 

de adoção de VEs. 

 

Figura 10 - Distribuição de artigos pelo método de simulação 

 

Fonte: Autor. 
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3.3.2 Identificação e categorização de fatores que influenciam a adoção de VEs 

Singh et al. (2020) desenvolveu um framework para identificar fatores que influenciam 

a adoção dos VEs, em quatro categorias: os demográficos, os situacionais, os contextuais e os 

psicológicos. 

Os fatores demográficos compreendem os domésticos (renda familiar, composição 

familiar, tamanho da família, número de membros na casa, tipo de residência, número de 

veículos, status de emprego, propriedade do veículo), e individuais (Idade, gênero, educação, 

ocupação, estado civil).  

Os fatores situacionais compreendem os ambientais (regras de proteção ambiental, 

poluição do ar, mudança climática, poluição da bateria); tecnológicos (capacidade de vehicle to 

grid, driving range, vida útil da bateria, tempo de carregamento, manutenção, confiabilidade, 

facilidade de operação, segurança, estilo de design, carregamento sem fio, geração de 

eletricidade renovável per capita); financeiros (custo de aquisição, custo operacional, custo de 

combustível, custo de bateria, custo de tecnologia, plano de parcelamento, descontos, desconto 

de aquisição), e eficácia de mercado (canal de vendas, atendimento e publicidade, informações 

e propaganda na mídia).  

Os fatores contextuais compreendem as políticas governamentais (incentivos fiscais, 

redução do imposto de compra, impostos, isenção de impostos, impostos sobre combustíveis 

fósseis, crédito de imposto de renda), e infraestrutura de carregamento (localização da 

infraestrutura de carregamento, quantidade de estações de carregamento, tecnologia de 

carregamento).  

Os fatores psicológicos compreendem as atitudes (consciência ambiental, experiência 

de passeio, compartilhamento de carro, necessidade para a sociedade); controle 

comportamental percebido (polidez e respeito na direção, autocontrole, facilidade de compra); 

características do consumidor (personalidade inovadora, autoimagem, status social, emoções 

viscerais, emoções comportamentais e reflexivas, interesse próprio, conhecimento de 

tecnologias), e influência social (pressão dos pares, domínio dos pais, domínio dos colegas, 

efeitos de vizinhança, simpatia social, responsabilidade social, aceitabilidade social). 

Para Rubens (2019), é possível identificar que os adotantes iniciais são indivíduos de 

renda média a alta, normalmente do sexo masculino, com graduação ou pós-graduação, que 

podem ser tecnologicamente e ambientalmente engajados, independentemente da localização 

geográfica. Tais considerações são similares às obtidas em Noori e Tatari (2016) nos EUA; 

Won et al. (2009) na Coreia, Jian et al. (2018) na China, e Bitencourt et al. (2021) no Brasil. 
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Para Benvenutti et al. (2017) os adotantes iniciais estão concentrados em áreas com políticas 

de incentivos para VEs. De acordo com Fan e Zhang (2018), incentivos governamentais, como 

imposto preferencial, redução do imposto de aquisição, têm impacto nas intenções de compra 

dos consumidores.  

Nas variáveis situações, os principais motivadores para a adoção de VEs são a redução 

da poluição do ar, por baterias e emissão de CO2 (Nguyen et al., 2019). Os principais limitantes 

são o preço de compra (Gnann et al., 2019); velocidade máxima, segurança e confiabilidade 

(Jensen et al., 2017); preço de compra de das baterias (Eggers e Eggers, 2011); instalações de 

carregamento insuficientes (Zhang et al., 2020). 

Os consumidores estão mais preocupados com a segurança do veículo, conforto e 

questões relacionadas à manutenção do que escolher um veículo com transmissão automática e 

uma marca popular (CHO e BLOMMESTEIN, 2015). 

Dijk (2013) considerou que variáveis de emoção (emoções viscerais, emoções 

comportamentais e emoções reflexivas) influenciam no processo de adoção de VEs.  

Seguindo a categorização proposta por Sigh et al. (2020), os fatores identificados nos 

35 artigos foram agrupados conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Categorização dos fatores identificados. 

Categorias de 

Fatores 
Fatores Referências 

Fatores 

Demográficos 

Velocidade de difusão de informações; 

Taxa de crescimento do mercado pela 

nova tecnologia; 

Taxa de adoção por localidade; 

Cálculo do impacto de emissão de CO2; 

Estoque de veículos e o consumo de 

energia; 

Dados declarados de preferência; 

Densidade de adoção VEs 

Kieckhäfer et al. (2014); 

Massiani & Gohs (2015); Jian 

et al. (2018); Ayyadi e 

Maaroufi (2018); Ahkamiraad 

e Wang (2018); Cagliano et al. 

(2016); Chen et al. (2016); 

Brusch (2015); Noori & Tatari 

(2016); Won et al. (2009); 

Bitencourt et al. (2021); 

Fatores 

Situacionais 

Esforço de marketing; 

Variação da velocidade de difusão; 

Volume de vendas de VEs; 

Preço da bateria; 

Preços dos itens de reposição; 

Densidade de adoção VEs; 

Custos de carregamento; 

Custos de Manutenção; 

Custo de aquisição; 

Preço da eletricidade; 

Capacidade da bateria 

Zhang, et al. (2020); Nguyen 

et al. (2019); Jian et al. (2020); 

Dhakal e Min (2021); Jensen 

et al. (2017); Lee et al. (2019); 

Sgouridis et al. (2018); 

Higgins et al. (2012); Cho e 

Blommestein (2015); Brito et 

al. (2019); Mocanu (2018); 

Eggers e Eggers (2011); 

Eppstein et al. (2011); Gnann 

et al. (2019), Li (2019) 
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Fatores 

Contextuais 

Políticas de Taxa de difusão; 

Limites superiores fixos do processo de 

difusão; 

Tempo para atingir a saturação; 

Quantidade de estações de carregamento; 

Atributos de carregamento  

Liu et al. (2014); Oliveira et al. 

(2019); Brdulak et al. (2021); 

Kumar et al. (2022); 

Benvenutti et al. (2017); Fan 

& Zhang (2018); Klingler 

(2017); Fluchs (2020) 

Fatores 

Psicológicos 

Efeito de “hesitação” - taxa de 

reconsideração de aquisição Dijk (2013) 

Fonte: Autor. 

 

Tais fatores evidenciam que a adoção de VEs envolve processos comportamentais 

multiníveis, pois as decisões e ações relacionadas à adoção de VE são influenciadas por ações 

de outros agentes individuais (a influência de impostos sobre VEs no processo de aquisição); 

bem como por influência tecnológica (capacidade de bateria, quantidade de estações de 

carregamento), e comportamentos psicológicos (taxa de reconsideração de compra); além de 

forças estruturais internas (regras estabelecidas por figuras de autoridade restringindo os tipos 

de tecnologias que podem ser inseridas nos VEs) ou externas a (regras estabelecidas por órgãos 

de padrões da indústria). 

 

3.3.3 Modelos de difusão para VEs 

A adoção de qualquer produto com características inovadoras pode ser medida por 

técnicas qualitativas ou quantitativas ou mesmo por uma combinação dessas duas técnicas. As 

técnicas qualitativas sintetizam uma análise a partir de um conjunto de pontos de vista 

intuitivos. Enquanto as técnicas quantitativas, relacionam-se aos métodos de escolha do 

consumidor ou séries temporais (NOORI & TATARI, 2016).  

Para compreender o processo de adoção de novos produtos a modelagem e a simulação 

têm sido adotadas de forma crescente, uma vez que operam no nível individual e, portanto, 

podem capturar fenômenos emergentes complexos altamente relevantes na pesquisa de difusão 

(LACIANA & OTEIZA-AGUIRRE, 2014).  

Para Ayyadi e Maaroufi (2018), há três categorias de métodos de previsão: métodos 

baseados em agentes, métodos de escolha do consumidor e métodos de taxa de difusão e séries 

temporais. Os métodos baseados em agentes incluem a simulação das interações entre vários 

elementos, como indivíduos ou organizações, e seu efeito no mercado. O método de escolha do 

consumidor é baseado em decisões individuais sobre novos produtos ou tecnologias com base 

em fatores específicos. O método de taxa de difusão e série temporal visa entender o processo 
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de difusão como um todo, o que permite generalizações e comparações entre diferentes 

modelos.  

Segundo Kumar et al. (2022), no método de taxa de difusão e série temporal, é comum 

a utilização de modelos de difusão tradicionais como Bass, GBM e modelo logístico. Os 

modelos capturam a regularidade herdada no processo de difusão, a partir da previsão 

tecnológica para representar o ajuste de dados e prever demandas futuras (MEADE e ISLAM, 

2006). 

A adoção de um produto é um processo no qual a inovação é comunicada através de 

certos canais ao longo do tempo entre os membros de um sistema social. Existem quatro 

elementos básicos do processo de difusão, o conhecimento, a inovação, os canais de 

comunicação, e o tempo e sistema social. Os modelos de difusão como Bass, GBM e Logístico 

são capazes de capturar esses elementos do processo de difusão e estruturá-los de modo a serem 

simulados para o estudo do comportamento deste processo, como pode ser observado nos 

tópicos seguintes. 

 

3.3.3.1 Modelos de difusão para VEs 

Bass (1969) propôs um modelo para prever as vendas de produtos com características 

inovadoras. O modelo baseia-se na suposição de que a probabilidade de compra a qualquer 

momento está linearmente relacionada ao número de compradores anteriores. O crescimento e 

o decaimento da taxa de adoção são caracterizados por equações que geram valores 

exponenciais, resultando em curva em forma de S, a partir da utilização de parâmetros como o 

fator de inovação e fator de imitação. O modelo Bass representa uma fração da população que 

adota o produto em qualquer tempo t, conforme equação 11. 

 

𝒅𝑭(𝒕)

𝒅𝒕
=  [𝒑 + 𝒒𝑭(𝒕)][𝟏 − 𝑭(𝒕)] 

(11) 

 

F(t) é a função de distribuição cumulativa que representa a fração da base total de 

clientes que adotou a inovação no tempo t; p é a taxa de adoção espontânea e q é a taxa de 

imitação de adoção. Na revisão sistemática identificaram-se 15 artigos.  

Para Zhang et al. (2020), a probabilidade de os indivíduos obterem informações sobre 

VE é uma constante, definida como velocidade de difusão de informações. Parte-se do 

pressuposto que a disseminação de informações se inicia antes da comercialização do VEs, e a 
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probabilidade média de aceitação é modelada por um fator que reflete o número de pessoas que 

já adotaram VEs, e uma constante usada para modelar a imitação ao longo do tempo, definida 

através das equações 12, 13, 14 e 15. 

 

𝐠𝐬 (𝐭) = 𝐚𝐬 ∗ (𝟏 −  𝐆𝐬 (𝐭 − 𝟏)) (12) 

 

𝐆𝐬 (𝐭) =  𝐆𝐬 ∗ (𝐭 − 𝟏) +  𝐠𝐬 (𝐭) (13) 

 

𝐆𝐬 ∗ (𝐭𝐬
𝟎 − 𝟏) =  𝐈𝐬  (14) 

 

𝐟𝐬 (𝐭) = 𝐟𝐬
𝐟(𝐭) +  𝐟𝐬

𝐡(𝐭) 

 

(15) 

 

Onde: 

𝐆𝐬 (𝐭), 𝐠𝐬 (𝐭): Percentual cumulativo do tamanho do mercado que recebe informações 

sobre as estações s até o momento t; 

𝐚𝐬 : Velocidade de difusão de informações; 

𝐈𝐬 : Proporção do mercado total que recebe informações nas estações quando a estação 

começa; 

𝐭𝐬
𝟎: Período de abertura da estação s.  

𝐟𝐬 (𝐭): razão de mercado total de novos adotantes para a estação s no tempo t; 

𝐟𝐬
𝐟(𝐭): proporção de adotantes na população que disseminam informações; 

𝐟𝐬
𝐡(𝐭): proporção de efeito seguidor e difusão contínua de informações 

 

Em Ahkamiraad e Wang (2018), a difusão da inovação seguiu um padrão de curva S 

baseado em Bass (1969), a partir de uma taxa de crescimento para uma nova tecnologia, 

representada na equação 16. 

 

𝒇 (𝒕)  =  {𝟏 +  𝒕𝒂𝒏𝒉 [𝒂(𝒕 − 𝒕𝟓𝟎)]}/𝟐  (16) 

 

Onde: 

f (t): a taxa de crescimento do mercado pela nova tecnologia em um determinado momento t; 

𝒂: a metade do crescimento fracionário nos primeiros anos de difusão; e 

𝒕𝟓𝟎: o tempo necessário para atingir 50% de participação de mercado. 
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Cagliano et al. (2016), propuseram modelo Bass em três partes interligadas, onde a 

primeira parte representa a dinâmica do modelo de Bass, a segunda determina o número de VE 

necessários em função do número de adotantes, a terceira inclui os parâmetros de adoção 

necessárias para geração de cenários. Em Bitencourt et al. (2021), foram adicionados aos 

parâmetros de adoção e imitação os seguintes fatores: i - Cálculo de retorno; ii - Custos de 

Manutenção; iii - Custos de abastecimento; iv - Preço do veículo. Para Jian et al. (2018), 

utilizou-se o custo para calcular a economia entre as tecnologias de geração de energia, a partir 

do quanto custa dirigir um veículo por quilômetro ao longo da vida útil do veículo, conforme 

Equação 17. 

LCOD = 
𝑪𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒙 

𝑫𝒙(𝟏+𝑫)𝑵

(𝟏+𝑫)𝑵−𝟏

𝑽𝑲𝑻
+  

𝑷𝒇𝒖𝒆𝒍

𝑭𝑬
 + 

𝑷𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒕𝒚

𝑬𝑬
 

(17) 

Onde: 

Ccapital: Custo do novo veículo 

D: taxa de desconto, %; 

N: vida útil do veículo. 

VKT: Veículos Quilômetros Percorridos, por ano 

Pfuel: preço do combustível, RMB por litro 

Peletricity: preço da eletricidade, RMB por kWh 

FE: eficiência de combustível, km/L 

EE: eficiência elétrica, km/kWh 

 

Em Dhakal e Min (2021), o modelo de Bass é usado de forma padrão associado com a 

modelagem logística, destacando a característica de adaptabilidade presente em ambos os 

modelos. Em Sgouridis et al. (2018), discutiu-se a definição dos parâmetros de adoção para o 

modelo de Bass, e Massianis e Gohs (2015) propuseram que a definição de parâmetros básicos 

ocorre de duas maneiras: i) fornecidos pela literatura; ii) estimativas de parâmetros com base 

em dados reais. Brusch et al. (2015) propuseram que o modelo de Bass em geral possibilita 

ajustar parâmetros de forma eficiente se comparados com outros modelos de previsão, e que 

por essa característica é um dos modelos mais utilizados para fins de estimativa de difusão.  

Em Kumar et al. (2022), os parâmetros do modelo Bass se ajustaram melhor do que o 

GBM e modelo Logístico para prever a difusão do VE, ressaltando a complexidade de prever o 

comportamento de adoção de VE, e que aplicar recomendações de parâmetros de um produto 
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específico de uma indústria em outro produto de outra indústria sem a fundamentação 

necessária implicaria em problemas para a construção de cenários de previsão.  

Em Higgins et al. (2012), estudou-se a complexidade oriunda das decisões dos 

consumidores de comprarem VEs por meio de análise multicritério, e utilizou-se o modelo de 

Bass para estimar a adoção. Em Li (2019), a adoção de VEs é afetada por mensagens 

comunicadas pela mídia de massa, bem como pelo feedback que os usuários atuais dão aos 

usuários futuros. Usando o mercado de VE chinês como exemplo, a função n (t) representou o 

número de VEs recém-adicionados no tempo t, onde a representa um coeficiente “inovador” 

(um fator externo) e b representa um coeficiente “imitativo” (um fator interno), conforme 

Equação 18. 

 

𝐧(𝐭) = 𝐩[𝐦 − 𝐍(𝐭)] +  
𝐪

𝐦
𝐍(𝐭)[𝐦 − 𝐍(𝐭) 

(18) 

Onde: 

n(t): o número de VE adicionado no tempo t; 

N(t): o número acumulado de VE até o tempo t 

m: o maior potencial de mercado (capacidade de carga do mercado); 

p, q: coeficiente de inovação, coeficiente de imitação. 

 

Em Kieckhäfer et al. (2014), há uma abordagem de simulação híbrida para estimar a 

evolução das quotas de mercado de VE, integrando um modelo System Dynamics (SD) com 

modelagem baseada em agentes a partir dos parâmetros do modelo de Bass. O modelo de SD 

permite modelar as interdependências entre a escolha do consumidor, a conscientização do 

consumidor, a evolução das tecnologias e a disponibilidade da estação. A modelagem baseada 

em agentes permite refinar as partes do modelo de escolha e consciência do consumidor, a partir 

das interdependências entre a evolução no nível macro de compras de reposição, e o 

comportamento heterogêneo do consumidor. 

 

3.3.3.2 Generalised Bass Model 

O modelo clássico de Bass foi objeto de algumas discussões e desenvolvimentos 

adicionais para tipos específicos de produtos ou situações, por exemplo, para compras repetidas 

contínuas ou para produtos com múltiplas gerações tecnológicas (NORTON & BASS, 1987). 
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Das derivações do modelo de Bass, o GBM considera o efeito de fatores específicos na 

difusão da tecnologia. Por exemplo, em Won et al. (2009), o fator esforço de marketing 

incorporou-se ao modelo Bass. Para Mocanu (2018), o GBM pode ser expresso a partir das 

equações 19 e 20: 

 

𝐝𝐅(𝐭)

𝐝𝐭
=  [𝐩 + 𝐪𝐅(𝐭)][𝟏 − 𝐅(𝐭)]𝐱(𝐭) 

(19) 

 

𝐱(𝐭) =  𝟏 +  
∝ [𝐏(𝐭) − 𝐏(𝐭 − 𝟏)]

𝐏(𝐭 − 𝟏)
 

(20) 

 

Onde ∝ é o coeficiente que indica a variação percentual na velocidade de difusão para 

uma variação de 1% em P(t), que é a representação o esforço de marketing.  

Em Ayyadi e Maaroufi (2018), combinou-se o GBM com um modelo de SD, a partir de 

3 pressupostos básicos para a modelagem: i) A compra inicial do VE pode ser feita por ambos 

inovadores e imitadores; ii) Não há compradores repetidos e o volume de compra por 

comprador é uma unidade em todo o ciclo de previsão; e iii) A importância dos inovadores será 

maior no início e depois diminuirá com o passar do tempo. Seguindo em Li et al. (2017), a 

fração do mercado disponível que adotará um produto no momento T pode ser definida a partir 

da equação 21. 

 

𝐟(𝐓)

𝟏 − 𝐅(𝐓)
= 𝐩 + 𝐪𝐅(𝐓) 

(21) 

 

Especificamente, f(T) é a função densidade de adoção de um novo produto ou tecnologia 

no tempo T, e F(T) é a função cumulativa. 

Benvenutti et al. (2017) apresentam modelo de SD, baseado no modelo GBM e na 

função Cobb-Douglas, função linear homogênea que leva em conta dois insumos, trabalho e 

capital, para toda a produção da indústria manufatureira. O modelo é utilizado para testar quatro 

políticas diferentes: (i) isenção do imposto de importação; (ii) a redução do imposto sobre 

propriedade do VEs; (iii) a isenção do imposto sobre a fabricação de bens; e (iv) uma 

regulamentação de proibição de veículos com motor de combustão. Para incorporar a função 



67 

 

Coob-Douglas, assumiu-se que quaisquer reduções de custo são repassadas ao preço, e depende 

do valor inicial e do efeito do aprendizado sobre o preço, conforme equações 22 e 23. 

 

𝐏(𝐭) =  𝐏(𝟎) ∗ 𝐄𝐟𝐞𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐀𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐳𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐧𝐨 𝐏𝐫𝐞ç𝐨 (22) 

 

𝐄𝐟𝐞𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐀𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐳𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐧𝐨 𝐏𝐫𝐞ç𝐨 =   
𝐅(𝐭)𝐜

𝐅(𝟎)
 

(23) 

 

O P(t) é a função do preço e F(t) é a experiência acumulada em um determinado 

momento. P (0) e F (0) são o preço e a experiência acumulada inicial. O expoente c determina 

a força da curva de aprendizado e deve ser negativo (os custos caem à medida que a experiência 

acumulada aumenta). 

 

3.3.3.3 Modelo Logístico 

Para Trappey e Wu (2008), a difusão da tecnologia é semelhante ao crescimento 

biológico em termos de taxa de crescimento de início e final lento, a distribuição logística 

intermediária é expressa a partir da equação 24. 

 

𝐝𝐅(𝐭)

𝐝𝐭
= 𝐛𝟏 [𝟏 −  

𝐅

𝐊
] 

(24) 

 

Onde b1 representa a taxa de difusão; b > 0. Outros parâmetros, como F (t), F e K, são 

definidos de forma semelhante ao modelo de Bass.  

Em Lee et al. (2019), utilizou-se o método de cálculo derivativo para determinar o 

número aproximado de estações de carregamento a partir da modelagem baseada em agentes 

com o modelo logístico para a previsão da adoção de VEs e infraestrutura de carregamento na 

Alemanha. Dijk et al. (2013) aplicaram modelagem baseada em agentes combinado com 

modelo logístico que incorpora cinco ciclos de feedback: aprendizado interativo entre 

fornecedores e usuários, economias de escala e aprendizado, formação endógena de gostos entre 

consumidores e aprendizado social (atribuição de significado). 

Para Cho e Blommestein (2015), a modelagem baseada em agentes incorporou o efeito 

de marketing, informações sociodemográficas, incentivos e o efeito de redes sociais, incluindo 

um modelo logístico para explorar a decisão de adotar um VEs com base em atributos 



68 

 

sociodemográficos do agente, hábito de dirigir e preço da gasolina, fornecendo medidas de 

sensibilidade para fabricantes de VEs e formuladores de políticas em sua tomada de decisão. 

Para Liu et al. (2015), o modelo proposto considera as interações entre os fatores de cobrança 

de forma matemática usando o método de modelagem baseada no modelo logístico. 

 

3.3.3.4 Demais modelos identificados 

Oliveira et al. (2019) propuseram um modelo de SD com ajuste de tendência adaptado 

ao mercado português para estudar o impacto da adoção de VEs sob a influência de duas 

variáveis, custo de aquisição e custo de manutenção da rede elétrica. Eppstein et al. (2011) 

formularam um modelo híbrido usando modelagem baseada em agentes e ajuste de tendência, 

no qual a decisão de compra de um cliente em potencial é afetada pela cobertura da mídia e 

pelas interações sociais ao longo do tempo.  

Chen et al. (2016) apresentaram um modelo híbrido na forma de rede neural para simular 

a adoção de VEs com a suposição subjacente de que os usuários fazem escolhas racionais 

visando maximizar sua utilidade.  

Brito et al. (2019) apresentaram um modelo derivativo em multicamadas integrado com 

análise de regressão utilizando dados do cenário brasileiro de VEs. Eggers e Eggers (2011) 

desenvolveram e testaram um modelo de adoção conjunta baseado em escolhas que usa 

preferências de nível individual como base para previsão. Em Fan e Zhang (2018), baseou-se a 

previsão em modelo de regressão, com base na análise de dados de viagem do usuário, e sobre 

a expectativa da média diária da quilometragem dos VEs. 

 

3.3.4 Relação entre fatores e modelos de difusão 

A Tabela 5 segue o padrão de análise da revisão de literatura. Partindo do eixo horizontal 

onde os fatores estão agrupados em: demográficos, situacionais, contextuais e psicológicos. No 

eixo vertical correspondente estão identificados os modelos de difusão mapeados no artigo. No 

eixo vertical oposto estão referências identificadas que utilizaram modelos de difusão para 

compreender o processo de adoção de VEs.  
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Tabela 5 - Relação entre Modelos de Difusão e Fatores de adoção de VE. 

Modelos 

de 

Difusão 

Fatores  Referências 

Demográficos Situacionais Contextuais Psicológicos 

Bass 

  x     Zhang et al. (2020) 

x       Ahkamiraad e Wang (2018) 

x       Cagliano et al. (2016) 

x       Bitencourt et al. (2021) 

x       Jian et al. (2018) 

  x     Dhakal e Min (2021) 

  x     Jensen et al. (2017) 

  x     Sgouridis et al. (2018) 

x       Massianis e Gohs (2015) 

x       Brusch et al. (2015) 

    x   Kumar et al. (2022) 

  x     Brito et al. (2019)  

  x     Higgins et al. (2012) 

  x     Li (2019) 

x       Kieckhäfer et al. (2014) 

GBM 

x       Won et al. (2009) 

  x     Mocanu (2018) 

x       Ayyadi e Maaroufi (2018) 

    x   Benvenutti et al. (2017) 

Logístico 

  x     Lee et al. (2019) 
 

x   
 

Cho e Blommestein (2015) 

      x Dijk et al. (2013) 

    x   Liu et al. (2015) 

Demais 

modelos  

    x   Oliveira et al. (2019) 

  x     Jian et al. (2020) 

  x     Nguyen et al. (2019) 

    x   Brdulak et al. (2021) 

  x     Eppstein et al. (2011)  

x       Chen et al. (2016)  

  x     Gnann et al. (2019) 

    x   Fluchs (2020) 

    x   Klingler (2017) 

  x     Eggers e Eggers (2011) 

x       Noori e Tatari (2016) 

    x   Fan e Zhang (2018) 

Fonte: Autor. 

 

A partir da Tabela 5 é possível concluir que o modelo de Bass está relacionado aos 

fatores demográficos e situacionais, pois considera a relação probabilística de compra por meio 

de séries temporais em pesquisas específicas de adoção de VEs em diferentes cenários e locais 

de estudo, bem como variáveis de comportamento de mercado, como volume de vendas de VEs 

dentro de um período. A formulação matemática baseia-se nos parâmetros de adoção e 

imitação, que representam as decisões do consumidor para comprar VEs, e são influenciadas 

por custos/benefícios tangíveis, desempenho, apelo/status, risco, demografia e limitações 
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físicas. Utilizou-se o GBM em pesquisas baseados em fatores demográficos, com a inserção de 

variáveis de custo e marketing para analisar o comportamento sobre condições de adoção em 

locais específicos. Utilizou-se o modelo logístico com maior frequência para fatores 

situacionais, e os demais modelos combinaram fatores destacando os situacionais e contextuais. 

O padrão de difusão de VEs é um processo sofisticado para ser capturado com precisão, 

pois é um processo dinâmico, de longo prazo e influenciado por fatores baseados em atributos 

de produtos, preferências dos consumidores, incentivos políticos e dinâmica social. A validação 

do domínio da difusão dos VEs não só contribui para a compreensão das mudanças nos sistemas 

de combustível dos automóveis e das políticas que as afetam, mas também permite desenvolver 

cenários dinâmicos capazes de representar as condições ótimas de desenvolvimento do processo 

de adoção de VEs. 

 

3.4 Conclusões 

A revisão sistemática sobre modelos de difusão e fatores que influenciam a adoção de 

veículos elétricos revelou que efeitos como o esforço de marketing, dados declarados de 

preferência, não restritos a fatores individuais e independentes, transcendem a consideração do 

preço de compra e custos operacionais. 

A revisão sistemática quantitativa de pesquisas sobre a modelagem de difusão e os 

métodos de previsão utilizados na compreensão do processo de adoção de VEs sugeriu que as 

intenções dos consumidores em relação ao VEs são uma mistura de fatores demográficos, 

situacionais, contextuais e psicológicos como previsto em Singh et al. (2020).  

As pesquisas sobre a adoção de VEs ocorreram com maior intensidade em países 

desenvolvidos e menos em países em desenvolvimento, exceto na China. Grande parte das 

empresas manufatureiras globais, por exemplo a Tesla, vem ampliando seus negócios ou 

adquirindo matérias-primas de países em desenvolvimento. Para este caso, as nações em 

desenvolvimento podem desempenhar um papel vital para aumentar o crescimento dos VEs. 

A principal razão por trás da relutância dos consumidores em comprar VEs é o custo de 

aquisição, enquanto os baixos custos operacionais geram cenários favoráveis para a adoção 

VEs. Os créditos fiscais na compra de VEs são fatores eficazes no processo de adoção. Portanto, 

o aumento dos incentivos financeiros pode aumentar a intenção dos consumidores de comprar 

VEs. Nesse cenário, os governos podem ampliar os incentivos atuais e planejados para 

consumidores de VEs e propor modelos de negócio para promover VEs. 
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O modelo de Bass, o Generalised Bass Model e o modelo logístico são os modelos de 

difusão utilizados para testar a influência dos fatores que afetam a adoção de VEs sob diversos 

cenários. Da mesma forma, a modelagem baseada em agentes e System Dynamics são mais 

difundidas na pesquisa de VEs. 

As limitações do artigo estão relacionadas a:  

• As variáveis tecnológicas estão mudando com o tempo, o que pode ser uma barreira 

para o crescimento da pesquisa de VEs. 

• A pesquisa constatou que a literatura cobriu a intenção de adoção e a intenção de 

compra, porém não considerou fatores já utilizados em pesquisas sobre a experiência 

de propriedade do VEs. 

• Como a maioria das pesquisas utilizou técnicas de análise de dados individualmente 

ou em combinação, há técnicas que combinam modelos incompatíveis para o 

processo de simulação, como por exemplo modelo equacional diferencial com 

modelagem baseada em agentes. 

Para continuidade de pesquisas sobre o tema, sugerem-se como pesquisas futuras: 

• Avançar na estrutura conceitual e na categorização para compreender a 

interdependência entre as variáveis e como a essa relação pode influenciar em 

cenários de adoção de VEs. 

• O efeito das mudanças tecnológicas de VEs é significativo para estudiosos, analistas, 

formuladores de estratégias e empresas automobilísticas. 

• A influência dos incentivos diretos (preço de compra) é uma variável explicativa 

mais simples do que os incentivos indiretos (descontos). No entanto, esses 

incentivos variam de país para país, o que dificulta a sua abordagem para os modelos 

revisados.  

• Os consumidores com experiência real de uso se tornam fontes de pesquisa ainda 

não observados.  

• O modelo de escolha discreta pode ser testado no futuro com a combinação de 

modelagem baseada em agentes para características socioeconômicas e estruturação 

de análises de mercado imperfeitas.  
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4. DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO BASEADO EM AGENTES 

PARA PROJEÇÕES DE PENETRAÇÃO NO MERCADO REGIONAL DE 

VEÍCULOS ELÉTRICOS NO BRASIL 

 

 

Resumo: 

Globalmente, a adoção de veículos elétricos (VEs) aumenta ano após ano totalizando 10 

milhões de vendas de carros em 2021, tornando-os elementos promissores para o processo de 

descarbonização do setor automotivo. No entanto, prever a demanda de VEs e desenvolver 

estratégias para este processo tem desafios significativos para os formuladores de políticas em 

todo o mundo. Neste contexto utilizou-se o método de modelagem baseado em agentes 

associado ao modelo de Bass para simular a demanda futura de VEs e desenvolver cenários 

sobre as taxas de adoção de VEs. Os resultados da simulação de três cenários de difusão de VEs 

sugerem que não só a redução no custo de aquisição pode ser utilizada para aumentar os níveis 

de adoção de VEs. A tecnologia de veículos híbridos flex representa, como sugerem os dados e 

os resultados da simulação, a tecnologia dominante no país, sendo a principal estratégia atual 

para o Brasil atingir suas metas de redução de CO2 no transporte. 

 

Palavras-chave: Adoção de VEs; modelagem baseada em agentes; modelo de difusão de Bass. 

 

 

4.1. Introdução 

Nos últimos anos, estudar a dependência e os preços flutuantes do petróleo governam 

as agendas políticas e de pesquisa, e a substituição dos veículos movidos a combustão pelos 

veículos elétricos (VEs) (incluindo veículos elétricos híbridos, veículos elétricos híbridos plug-

in e veículos elétricos a bateria, puramente elétrico, ou que combinem utilização de 

biocombustíveis) torna-se uma opção viável tanto sob o ponto de vista ambiental quanto do 

estratégico (KANGUR et al., 2017). 

Globalmente, a adoção de VEs aumentou cerca de 60% no período entre 2014 e 2019, 

e totalizou 10 milhões de vendas de carros em 2020 (IEA, 2021). No entanto, apesar de todos 

os esforços e do movimento coletivo para facilitar a eletrificação da frota de transporte mundial, 

há barreiras que impedem a adoção generalizada de VEs como uma opção de transporte viável, 



77 

 

incluindo vários desafios tecnológicos, financeiros, de mercado e políticos para a implantação 

completa de VEs (NOORI e TATARI, 2016; KUMAR et al., 2022). 

No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE, 2022) 

até dezembro de 2021, foram registrados 3276 emplacamentos de VEs, o que equivale a 

aproximadamente 0,16% do total de licenciamentos de veículos de passeio. Segundo Anfavea 

(2022), o Brasil apresenta crescimento na frota de VEs, totalizando 91391 unidades.  

Contudo, segundo a Anfavea (2021), o Brasil enfrenta uma série de desafios para 

ampliar as taxas de adoção de VE, destacando: infraestrutura de recarga; custo total de 

propriedade; regulamentação de incentivos; incidência de impostos, entre outros. À luz desses 

desafios, é necessário compreender a evolução do processo de adoção de VEs para otimizar os 

resultados de comercialização.  

Tradicionalmente, a adoção de uma inovação é um fenômeno estudado pela teoria da 

difusão que utiliza modelos que capturam o processo de difusão por meio de equações 

matemáticas (GNANN et al., 2018). Os modelos de difusão refletem o processo de como uma 

nova tecnologia ou produto é adotado, descrevendo os efeitos dos comportamentos dos atuais 

adotantes e dos potenciais adotantes (BASS, 1969). Esses modelos, por sua vez, usam a 

previsão tecnológica para extrapolar a tendência para prever demandas futuras (MEADE e 

ISLAM, 2006). 

Entre as técnicas de previsão, a modelagem e simulação baseada em agente (agent based 

modeling and simulation, ABMS) é um método que cria um ambiente virtual para modelar as 

interações entre diferentes agentes (NOORI & TATARI, 2016). Para Eppstein et al. (2011), a 

ABMS simula, estocasticamente, interações e comportamentos de agentes autônomos e 

heterogêneos para observar o surgimento de comportamentos coerentes, mas complexos em 

escalas temporais maiores.  

Bittencourt et al. (2017), utilizou modelo de simulação para testar cenários de políticas 

públicas no Brasil para o aumento das taxas de adoção de VEs. Baran e Legey (2013) mediram 

o impacto dos VEs no consumo de energia do mercado brasileiro por meio de modelo de 

difusão, demonstrando como a eletricidade poderia atuar como complemento do etanol e da 

gasolina. Em Britto et al. (2019), o modelo de difusão previu a adoção de tecnologias de etanol 

e biocombustíveis.  

Entretanto, há uma pergunta que não foi tratada: como construir cenários capazes de 

demonstrar o impacto dos fatores nas taxas de adoção de VEs no mercado brasileiro? Portanto, 

este trabalho tem como objetivo propor um modelo baseado em agentes para projeções de 

penetração no mercado de VEs considerando os seguintes fatores: preço de compra, custos de 
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manutenção e recarga, capacidade da bateria, autonomia, tempo de recarga e quantidade 

vendida de VEs no Brasil. Para isso, combinou-se o modelo baseado em agente proposto com 

o modelo de Bass para a simulação de três cenários sobre as taxas de adoção de VEs no mercado 

brasileiro entre os anos de 2012 e 2035.  

A próxima seção apresenta uma revisão do estado da arte da modelagem das 

preferências do consumidor em pesquisas de difusão e previsão de VEs. O modelo ABMS 

desenvolvido para este estudo é descrito, validado e verificado na seção 3. A seção 4 apresenta 

os resultados, e as principais considerações são relatados na seção 5, respectivamente. 

 

4.2. Revisão bibliográfica 

A revisão bibliográfica cobre os fatores que influenciam no processo de adoção de VEs, 

e os modelos de difusão e previsão aplicados ao mercado de VEs.  

 

4.2.1. Fatores que influenciam na adoção de VEs 

Signh et al. (2020) categorizaram os fatores influentes na adoção de VEs em quatro tipos 

os demográficos, os situacionais, os contextuais e os psicológicos. Os fatores demográficos 

tratam de identificadores gerais dos consumidores (por exemplo: renda familiar, composição 

familiar, idade, estado civil). Já os situacionais identificam os fatores que tratam do ambiente 

(disponibilidade de recursos naturais, mudanças climáticas), de recursos tecnológicos (alcance, 

tipo de manutenção, tempo de carregamento, marca), de dados financeiros (custo de aquisição, 

custo de recarga, custos operacionais) e eficácia do mercado (propaganda na mídia). Os 

contextuais apresentam os fatores derivados de políticas governamentais (redução ou isenção 

de impostos de compra) e da infraestrutura de carregamento. Os fatores psicológicos 

identificam o consumidor quanto às atitudes (experiência de passeio com VEs), controle 

comportamental percebido (duração da bateria) e influência social. 

Para Li et al. (2017), o custo de aquisição, a autonomia dos VEs e o problema de 

carregamento (incluindo longos tempos de carregamento e infraestruturas de carregamento 

insuficientes) são as principais barreiras para limitar a adoção de VEs. Em Gnann et al. (2018), 

o custo de aquisição, custos de abastecimento, custos operacionais (por exemplo, operação e 

manutenção), preços de energia e a infraestrutura de carregamento são fatores considerados 

para a previsão de demanda.  

Meeran et al. (2017) verificaram que os fatores de adoção de VEs são dinâmicos e que 

mudam de acordo com a existência de vieses cognitivos que podem ocorrer quando os 
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consumidores avaliam um produto com base apenas em um subconjunto de todos os atributos 

disponíveis. As preferências por um produto podem então ser influenciadas por interações entre 

agentes que podem não ter experiência direta com o produto ou que atualmente usam esse 

produto (AXSEN et al., 2016). 

 

4.2.2. Modelos de difusão aplicados ao mercado de VEs 

A modelagem de difusão de inovações é um tema de interesse prático e acadêmico desde 

a década de 1960. Para Meade e Islam (2006), a partir de pesquisas iniciais sobre modelos de 

difusão, houve a necessidade de modificações para adicionar maior flexibilidade. As categorias 

dessas modificações são: 

• introdução de variáveis de marketing na parametrização dos modelos (Robinson e 

Lakhani, 1975); 

• generalização de modelos para considerar as inovações em diferentes estágios de 

difusão (Gatignon et al., 1989); 

• generalização dos modelos para considerar a difusão de sucessivas gerações de 

tecnologia (Norton e Bass, 1987). 

 

A análise de difusão de inovação baseada em decisões individuais do consumidor é 

denominada método de escolha do consumidor (AYYADI e MAAROUFI, 2018). Para Gnnan 

et al. (2018), os métodos de escolha do consumidor utilizam fatores de difusão do mercado, 

através de modelos multinominais ou funções de utilidade para encontrar as estimativas sobre 

o processo de adoção destes produtos. Entre os modelos de difusão de maior destaque na 

literatura estão: Bass (Bass, 1969), Logistic (Wright, 1995) e Generalized Bass (Bass et al., 

1994). Para Jensen et al. (2017), o modelo de Bass (1969) está entre os mais populares, 

construídos com base na teoria comportamental de que um produto inovador é adotado primeiro 

por algumas pessoas (inovadores), que, por sua vez, influenciam outros (imitadores) a adotá-

lo. 

Segundo Rand e Rust (2011), o modelo original de difusão de inovação de Bass é um 

modelo agregado de difusão, e pode-se examinar como as interações entre agentes afetam a 

decisão de adoção de um indivíduo que remetem ao nível micro que influenciam as decisões 

agregadas. Para os autores, a quantidade de inovadores em um determinado tempo, amplia a 

probabilidade de adoção dos produtos ao longo do tempo. 
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Para Zhang et al. (2020), a metodologia ABMS está entre metodologias de simulação, 

pois permite investigar fatores que podem facilitar a penetração das tecnologias de combustíveis 

alternativos no mercado, considerando quatro agentes diferentes em sua análise: fabricantes, 

veículos, consumidores e governos. Eppstein et al. (2011) formularam um ABMS para simular 

a decisão de compra de um cliente em potencial através de cenários de cobertura da mídia e 

pelas interações sociais ao longo do tempo. Rand e Rust (2011) esclarecem como fenômenos 

complexos para abordagens analíticas ou empíricas convencionais influenciam o ABMS, ao 

investigar fenômenos agregados relativos ao comportamento de agentes individuais.  

Para Ayyadi e Maaroufi (2018), artigos que empregaram essa abordagem para modelar 

a difusão da inovação assumem que os agentes consumidores decidem de acordo com uma 

simples utilidade ponderada de preferência individual e influência social, onde os consumidores 

pesam os fatores como preço, consumo de combustível, modelo, aceleração, segurança, etc., ao 

determinar qual veículo comprar. Na sequência, avalia-se a probabilidade de adoção devido a 

influência dos meios de comunicação de massa, e do efeito boca a boca, para associar o modelo 

de Bass em um nível macro (mercado potencial) à ABMS no nível micro (comportamento do 

agente) para análise de cenários de adoção de VEs. 

 

4.2.2.1 Modelagem e Simulação baseada em agentes (ABMS) 

A ABMS é um método de simulação computacional para modelar comportamentos 

dinâmicos complexos que emergem de agentes autônomos e heterogêneos pertencentes ao 

sistema (EPPSTEIN et al., 2011). Esses agentes atuam no mercado, a partir de suas preferências 

e regras de comportamento em busca respostas coletivas, como, por exemplo, a penetração no 

mercado de um produto (NOORI e TATARI, 2016). 

Segundo Abar et al. (2017), ABMS é uma categoria de modelos computacionais baseada 

em ações dinâmicas, reações e protocolos de intercomunicação entre os agentes em um 

ambiente compartilhado, para avaliar desempenho, o comportamento e propriedades 

emergentes. A função de um componente individual pode variar de regras reativas básicas do 

tipo “se-então” a modelos comportamentais complexos.  

Para Macal e North (2014), um ABM é composto por agentes que interagem entre si 

com o objetivo de analisar o comportamento emergente potencial. Os principais componentes 

de um ABM são: agentes, o ambiente em que os agentes atuam, as regras que regem as funções 

comunicacionais, comportamentais e decisórias dos agentes. Para Jabri e Zayed (2017), os 

agentes são os elementos mais significativos no ABM, com as seguintes características comuns: 
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• São autônomos, independentes e proativos e podem iniciar ações sem, 

necessariamente, serem acionados por um mecanismo externo; 

• São adaptativos com capacidade de aprendizado que pode melhorar gradualmente 

após suas interações e, posteriormente, influenciar seus traços comportamentais e de 

tomada de decisão. 

O ABMS possui características distintivas que conferem singularidade e benefícios em 

relação a outras técnicas de simulação, frequentemente, utilizadas, nomeadamente simulação 

de eventos discretos e System Dynamics (MACAL & NORTH, 2008). O ABMS possui 

abordagem bottom-up que define as propriedades e características interacionais dos agentes em 

um nível micro, produzindo o resultado do sistema emergente no nível macro (BONABEAU, 

2002).  

 

4.2.2.2 Modelo de Bass 

O modelo de Bass baseia-se na suposição de que a probabilidade de compra a qualquer 

momento se relaciona linearmente ao número de compradores anteriores, em um processo 

contagioso conduzido por influência externa (publicidade), definida como o parâmetro p; e 

influência interna, definida como q (boca-a-boca) (BASS, 1969). O número de compras pela 

primeira vez nt no tempo t é expresso, conforme equação 25. 

 

𝐧𝐭 =
𝐝𝐍𝐭

𝐝𝐭
= 𝐩(𝐌 − 𝐍𝐭) + 𝐪

𝟏

𝐌
𝐍𝐭(𝐌 − 𝐍𝐭) 

(25) 

Onde:  

nt: compras de produtos no período t; 

Nt: compras acumuladas de produtos até o início do período t; 

M: potencial de mercado cumulativo em todo o ciclo de vida do produto; 

p: coeficiente de inovação;  

q: coeficiente de imitação. 

A fração do mercado disponível que adotará um produto no momento t é definida 

conforme equação 26.  

𝐟(𝐭) = ൫𝐩 + 𝐪 ∗ 𝐅(𝐭)൯ ∗ [𝟏 − 𝐅(𝐭)] (26) 

Onde: 



82 

 

f(t): função densidade de vendas no tempo t, 

F(t): fração cumulativa do potencial que é alcançado no tempo t (penetração de mercado). 

A equação do modelo de Bass generalizado é ajustada usando dados de vendas 

existentes, conforme equação 27. 

𝐅(𝐭) =
𝟏 − 𝐞−(𝐩+𝐪)𝐭

𝟏 + (
𝐪
𝐩) 𝐞−(𝐩+𝐪)𝐭

 
(27) 

O padrão de difusão é dependente da estimativa do mercado potencial e dos valores de 

p e q. Segundo Massiani e Gohs (2015), no modelo de Bass os parâmetros p e q são calibrados 

com dados de venda para o mercado, e fornecidos pela literatura ou por estimativas de 

parâmetros com base em dados reais.  

Chandrasekaran e Tellis (2017) referem-se a valores de p entre 0,00007 e 0,03, sendo 

que o valor médio para um novo produto é 0,001 para países desenvolvidos e 0,0003 para países 

em desenvolvimento. Já valores para o parâmetro q são definidos entre 0,38 e 0,56, sendo o 

valor médio para um novo produto é 0,51 para países desenvolvidos e 0,56 para países em 

desenvolvimento.  

Para Massiani e Gohs (2015), o VE é um produto inovador em mercados em 

desenvolvimento. Por exemplo, no caso do Brasil, considera-se que a taxa de inovação é baixa, 

em decorrência a fatores como alto preço praticado, desconhecimento do mercado consumidor 

e ausência de infraestrutura. Ademais, a taxa de imitação é alta, pois a partir do crescimento no 

consumo de VEs, outros fabricantes ofertam um número maior de veículos, aumentando a taxa 

de aquisição. 

 

4.3. Método 

A seguir apresenta-se a estrutura metodológica, os pressupostos para o desenvolvimento 

do ABM, e as suposições para a definição do comportamento dos agentes para o ABMS, 

conforme metodologia adaptada de Eppstein et al. (2011), Shafei et al. (2012), Noori e Tatari 

(2016) e Oliveira et al. (2019).  

 

4.3.1 Modelo baseada em agentes (ABM) 

Atendendo ao objetivo do artigo desenvolveu-se um ABM considerando o consumidor 

como agente. Shafiei et al. (2012) utilizou esta estratégia em um grupo de consumidores que 

adotam ou não VEs por meio de um algoritmo de escolha do consumidor. A figura 11 destaca 
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o efeito boca a boca (imitação), onde os compradores entram em contato com potenciais 

compradores para convencê-los (Tx_Contato) a comprar um determinado tipo de veículo 

(inovação).  

 

Figura 11 - Ilustração geral do ABM 

 

Fonte: Autor. 

 

O ABM representa o comportamento de agentes heterogêneos (consumidor) ao estimar 

a taxa de adoção de cada consumidor para cada veículo no período considerado para a 

simulação, considerando-se os seguintes fatores: custo de aquisição, custo de manutenção, 

capacidade da bateria, autonomia, tempo de recarga.  

Os resultados da simulação do ABM representam os dados de entrada para o total de 

compras de produtos no período para estimar as curvas de adoção do modelo de Bass. Utilizou-

se para definição do mercado potencial os dados de vendas de VEs no Brasil disponíveis em 

banco de dados públicos (Anfavea, 2022). A figura 12 representa o fluxo de entrada de fatores 

para o ABM e para o modelo de Bass. 
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Figura 12 - Fluxo da modelagem baseada em agentes 

 

Fonte: Autor. 

 

4.3.1.1 Agente do Consumidor 

Para controlar os fatores de adoção de VEs, optou-se por modelar potenciais 

compradores de carros novos (agentes) que restringiram sua escolha de 8 tipos de VEs, que são 

semelhantes em todas as características, exceto alcance, custo de manutenção, tempo de recarga 

e preço de compra. As diferenças nos fatores podem afetar tanto as considerações financeiras 

racionais (se um agente receber uma estimativa racional do custo de compra) quanto outras 

considerações heurísticas (como estimativas financeiramente irracionais sobre a economia de 

combustível ou o desejo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa) relacionados à escolha 

do veículo.  

Cada agente tem uma renda baseada em uma distribuição probabilística entre 

R$1921,19 (salário médio no Brasil) e R$60000,00 (maior salário brasileiro sem benefícios) 

(IBGE, 2021). Além de uma vizinhança espacial e um limiar (T) de participação de mercado 

sobre o qual estão dispostos a considerar a adoção de VEs, e um coeficiente de racionalidade 

(R) que estabelece contato racional ou irracional com os fatores. O atributo do agente (G) 

pondera os benefícios percebidos relacionados inicialmente ao preço de compra. 

O agente é atualizado de forma assíncrona a cada período simulado, conforme o 

fluxograma da figura 13.  
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Figura 13 - Fluxograma de atualizações anuais dos veículos dos agentes. 

 

Fonte: Autor 

 

Na etapa 1, o valor do agente para o peso heurístico G é alterado conforme influências 

da mídia e/ou sociais, onde os agentes são expostos à uma distribuição aleatória de cobertura 

diária da mídia (DM) até o período em que cada agente considera comprar um carro. A 

intensidade de cobertura da mídia é uma série temporal de números reais entre 0 e 1. Para 

Oliveira et al. (2019), as mudanças na cobertura da mídia podem influenciar as atitudes ao longo 

do tempo, o que permite ajustar o peso G de cada consumidor, considerando-se a diferença 

entre o coeficiente de inovação e o coeficiente de imitação do agente, conforme equação 28. 

 

𝐆𝐭  =  𝐆𝐭−𝟏  + (൫𝐃𝐌 ∗ (𝐩 − 𝐪)൯ ∗ 𝐑) (28) 

Na etapa 2, o agente considera a compra de um novo veículo durante o ano atual, com 

base em uma distribuição de probabilidade normal baseada no número de adoção padrão do 

período analisado. Na etapa 3, os agentes dispostos a considerar a compra de um veículo 
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estimam os custos relativos (CR) de todos os veículos considerados. Seguindo Oliveira et al 

(2019), os agentes estimam o custo (C) de cada veículo, conforme equação 29. 

 

𝐂 = ൫𝐂𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚 +  𝐂𝐌𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧çã𝐨 +  𝐂𝐑𝐞𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐄𝐥é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚൯ ∗ 𝐑 (29) 

Onde: 

CCompra: é o preço de aquisição inferior a quaisquer descontos disponíveis; 

CManutenção: o valor presente líquido da primeira revisão; 

CRecargaElétrica: os custos de eletricidade devido à recarga da bateria; 

R: coeficiente de racionalidade, R, onde 0 indica compra irracional e quanto mais próximo a 1, 

maior a racionalidade de compra. 

 

Na estimativa dos custos relativos projetados, agentes que recebem R = 0 não fazem 

uma estimativa racional dos custos de combustível projetados. Aqueles com R = 1 estimam os 

custos ao longo do número específico de anos. O custo de recarga é definido conforme equação 

30. 

 

𝐂𝐑𝐞𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚𝐄𝐥é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 =  𝐂𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚𝐄𝐥é𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 ∗ 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐝𝐚𝐁𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 (30) 

 

A equação 30 representa o produto entre o custo de eletricidade e a capacidade de 

energia da bateria do veículo (i). Os custos de eletricidade partiram de R$ 0,31, com base no 

preço médio de 2021 e um aumento linear de 0,27% por ano ao longo de 25 anos, conforme 

média da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel, 2021). Para o fator custo de manutenção 

adotou-se valor da 1° revisão conforme site dos fabricantes. Utilizou-se a equação 31 para 

definir o tempo de carregamento (horas) por tipo de veículo. 

 

𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐝𝐚𝐛𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚

𝐩𝐨𝐭ê𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 
   

(31) 

 

Para efeitos de cálculo utilizou-se a potência de carregamento de 11 KW recomendado 

pela ABVE (2022) para as fontes de carregamento de eletropostos e adaptações residenciais.  
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Segundo Oliveira et al. (2019), os custos relativos aos pares percebidos (CRij) de todos 

os veículos i e j são estimados conforme equação 32. 

 

𝐂𝐑𝒊𝒋 = 𝐦𝐢𝐧 (
𝐂𝐣 −  𝐂𝐢

𝐂𝐣
 ) 

(32) 

 

Onde o veículo i é aquele com menor CCompra. 

 

Na etapa 4, conforme Oliveira et al. (2019), os agentes estimam heuristicamente os 

benefícios relativos (BR) aos pares (Fij) de cada fator (i) para todos os veículos (j) considerados, 

comparando a diferença relativa para cada fator, conforme equação 33. 

 

𝐁𝐑𝐟𝐚𝐭𝐨𝐫 = 𝐦𝐚𝐱 (
𝐅𝐢𝐣 −  𝐅𝐢𝐤

𝐅𝐢𝐣
 ) 

(33) 

 

Na etapa 5, conforme Eppstein et al. (2011), calcula-se o desejo relativo (DRij) aos pares 

de todos os veículos, pesando os custos relativos estimados e os benefícios relativos, de acordo 

com o valor de peso atual do agente G, conforme equação 34. 

 

𝐃𝐑𝐢𝐣 = (𝐆 ∗ (𝟏 +  𝐂𝐑𝐢𝐣) ∗  (𝐆 ∗  𝐁𝐑𝐟𝐚𝐭𝐨𝐫) (34) 

 

Se DRij ≥ 0, então o veículo j é considerado o mais desejável dos dois veículos. Na 

etapa 6, os valores de DRij, podem sofrer alterações se o custo de manutenção máximo estimado 

de um veículo excede um valor constante de 20% do salário do agente.  

Se DRij = 0, o veículo não é acessível. Nesse caso, o limiar pessoal do agente é maior 

do que a proporção de VEs de propriedade dos agentes (para efeitos iniciais considera-se que 

cada agente possa ter o limiar de 2 VEs de sua propriedade).  

Assumindo que pelo menos um veículo é considerado acessível, na etapa 7 o agente 

avalia todas as comparações pareadas da conveniência relativa do veículo DR e compra o 

veículo mais desejável. O total de compras de produtos (nt) no período t é definida conforme 

equação 35. 
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𝐧𝐭 = ∑ 𝐕𝐞í𝐜𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐣𝐚𝐝𝐨𝐬 
(35) 

  

O total de compra, a série histórica de vendas de VEs (potencial de mercado), bem como 

os coeficientes de inovação e imitação são os dados de entrada do modelo de Bass para a 

obtenção da fração cumulativa do potencial. 

A participação de mercado atual de VEs no Brasil difere do número de agentes ativos 

considerados. Portanto, neste artigo, seguindo Noori e Tatari (2016), onde o número de agentes 

é definido pela equação 36: 

 

𝐏𝐭 = 𝐏𝐢−𝟏 ∗ (𝟏 +  𝐭𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨) ∗ (
𝐩𝐢𝐭 ∗ 𝐯𝐢𝐭

∑ 𝐩𝐢𝐭 ∗ 𝐯𝐢𝐭
) 

(36) 

Onde: 

Pt: Potencial de mercado no tempo t (total de agentes no tempo t); 

Pi: Número de agentes no primeiro ano da análise; 

tcrescimento: taxa de crescimento populacional brasileira; 

pit: população brasileira no tempo t; 

vit: número de VEs registrados no Brasil no tempo t. 

 

O potencial de mercado cumulativo em todo o ciclo de vida do produto (M) ao longo do 

período considerado para a simulação é definido conforme equação 37. 

 

𝐌 =  ∑ 𝐏𝐭 
(37) 

 

Para formular o ABM utilizou-se o software AnyLogic©, os dados gerados são então 

exportados para planilhas eletrônicas e importados para aplicação em Python© do modelo de 

Bass. As bibliotecas Numpay e Pandas são utilizadas para análise de dados. 

 

4.3.2. Dados preliminares 

Para a composição dos dados preliminares utilizou-se a base de séries históricas sobre 

licenciamentos de veículos disponibilizados pela Anfavea (2022). Considerou-se as vendas de 

veículos leves e comerciais leves referente aos anos de 2012 a 2021, conforme Tabela 6.  
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Tabela 6 - Relação de veículos licenciados por ano 

Ano 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gasolina 273.915 189.109 184.841 136.150 80.495 68.902 81.935 73.853 58.930 53.587 

Eletrificados 117 491 855 846 1.091 3.296 3.970 11.858 19.745 34.990 

Flex Fuel 3.162.874 3.169.114 2.940.508 2.194.020 1.750.748 1.927.221 2.168.173 2.328.650 1.664.999 1.624.348 

Diesel 197.277 221.182 207.279 149.516 156.262 176.565 221.260 251.222 211.154 264.185 

Fonte: Anfavea (2022). 

 

O potencial de mercado baseou-se em projeções de crescimento populacional realizadas 

pelo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE, 2021) conforme Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Projeções populacionais. 

Ano 
População (milhões de 

habitantes) 
Ano 

População (milhões de 

habitantes) 

2012 196,526 2017 203,51 

2013 198,043 2018 204,76 

2014 199,492 2019 205,97 

2015 200,882 2020 207,143 

2016 202,219 2021 208,28 
Fonte: Adaptado de IBGE (2022). 

 

Os fatores de influência utilizaram os 8 modelos de veículos leves mais vendidos no 

Brasil, conforme Tabela 8. Para efeito de cálculo considerou-se que o Tempo de Recarga 

depende da capacidade da bateria com carga máxima, e a Autonomia equivale à quilometragem 

rodada com a capacidade máxima da bateria. 

 

Tabela 8 – Valores dos fatores de influência por tipo de VE. 

Modelo de VE 
Custo de 

Aquisição (R$) 

Custo de 

manutenção (R$) 

Capacidade da 

Bateria (KWh) 
Autonomia (km) 

Tempo de 

Recarga (horas) 

Modelo A 287.300 2.810 40 378 3,63 

Modelo B 615.000 9800 79,2 484 7,2 

Modelo C 409.950 1.999 78 418 7,09 

Modelo D 249.990 Não disponível 32,6 242 2,96 

Modelo E 604.990 1434 95 446 8,63 

Modelo F 304.950 Não disponível 42,2 335 3,83 

Modelo G 255.990 550 42 312 3,81 

Modelo H 275.100 164 60 416 5,45 

Fonte: Adaptado site dos fabricantes e ABVE (2022). 

 

4.3.3 Verificação e validação do ABM e Modelo de Bass 

Para Noori e Tatari (2016), a verificação e validação dos resultados de um ABM é um 

dos maiores desafios no processo de modelagem, pois devido à heterogeneidade dos agentes no 
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modelo, existe a possibilidade de um novo padrão de nível macro emergir das interações de 

nível micro entre os agentes para cada simulação executada, o que dificulta a validação dos 

resultados.  

O principal desafio é validar adequadamente o modelo e superar os obstáculos 

metodológicos associados às validações empíricas. Nesse caso, utilizou-se a verificação e 

validação conforme descrito em Carley (1996), em que um modelo é validado por técnicas que 

se enquadram nas seguintes categorias: fundamentação, calibração, verificação e 

harmonização.  

Para análise proposta, utilizou-se a categoria calibração. A calibração é um processo de 

várias etapas, iterativo, no qual os parâmetros do modelo são alterados para que as previsões 

do modelo se ajustem, com tolerância razoável, a um conjunto de dados reais detalhados. A 

calibração de um modelo demanda a definição de parâmetros e a alteração da programação 

fundamental, dos procedimentos, dos algoritmos ou das regras no modelo computacional.  

Calibrou-se o ABM proposto para 4 experimentos usando parâmetros de outros artigos. 

Os parâmetros relativos aos coeficientes de inovação e de imitação, o potencial inicial de 

mercado e o potencial de mercado total estão dispostos na Tabela 9. Utilizou-se os dados 

preliminares dos modelos de VEs (Tabela 8), os dados de projeções populacionais (Tabela 7) e 

os dados de licenciamento de VEs (Tabela 6). Para efeito da verificação da calibragem 

realizaram-se 30 replicações para cada experimento com o modelo ABM.  

 

Tabela 9 - Parâmetros para verificação e validação do ABM 

Fonte: Autor. 

 

Os resultados dos experimentos apresentam o número de adotantes ao longo do período 

de 2012 a 2035. Considerando um mercado potencial máximo de 50000 adotantes, a figura 14 

indica variações nas curvas de adoção a partir das alterações nos parâmetros conforme proposto 

por Carley (1996). Utilizou-se os parâmetros de forma experimental sem correspondência com 

as simulações esperadas no artigo.  

Parâmetros 

Experimento de 

calibração 1 - 

(Becker et al., 

2009) 

Experimento de 

calibração 2 - 

(Kong e Bi, 

2014) 

Experimento de 

calibração 3 - 

(Cordill, 2012) 

Experimento de 

calibração 4 - 

(Massani e Gohs, 

2015) 

q 0,02 0,01 0,016 0,0912 

p 0,4 0,1 1,45 0,4692 

Pi 50000 agentes 50000 agentes 50000 agentes 50000 agentes 
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Figura 14 - Resultados do número de adotantes nos experimentos realizados. 

 
Fonte: Autor. 

 

A forma de representação dos resultados de adoção ocorre através da curva em S no 

qual o eixo horizontal é uma medida de escala de tempo, e o eixo vertical foi o resultado do 

número de adotantes até o limite de 50000 agentes. A curva em S indica o comportamento de 

adoção ao longo do período analisado até atingir o patamar do número máximo de agentes. O 

comportamento gráfico dos resultados é semelhante aos propostos em Bass (1969). 

 

4.4. Resultados 

Os cenários foram construídos de acordo com relatório da Anfavea (2021) sobre o 

processo de descarbonização da frota de veículos no Brasil, no qual apresenta um conjunto de 

esforços para reduzir a emissão de gases de efeito estufa que já estão na agenda da indústria 

automobilística global, e de quais maneiras o Brasil precisa ajustar a infraestrutura para se 

integrar a essa realidade. Dependendo do cenário, veículos leves eletrificados responderão por 

12% a 22% do mix de vendas em 2030 no país, e de 32% a 62% em 2035 (ANFAVEA, 2021). 

 

4.4.1 Proposição e resultados dos cenários simulados 

A simulação realizada a partir de três cenários, conforme proposto em relatório da 

Anfavea (2021). Os cenários são descritos da seguinte maneira:  
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• Cenário inercial: taxas de adoção seguiriam ritmo atual, sem metas estabelecidas, 

sem uma organização geral dos setores envolvidos no transporte e na geração de 

energia, e sem uma política de Estado que incentive a eletrificação da frota; 

• Cenário de convergência global: aceleração das taxas de adoção no sentido de 

acompanhar os movimentos já em curso nos países mais desenvolvidos; 

• Cenário de protagonismo de biocombustíveis: cenário construído para privilegiar 

os biocombustíveis, mas com um grau de eletrificação semelhante ao do cenário 

“Inercial”. 

 

Segundo Anfavea (2021), no cenário inercial motores a combustão, mantém taxas de 

85% a 90% do número total de licenciamentos nos próximos 15 anos, e os VEs são direcionados 

para atender segmentos específicos, requisitos de emissões e demandas de clientes corporativos, 

levando a um baixo nível de eletrificação dos segmentos de maior volume.  

No cenário de convergência global, a evolução tecnológica e a elevação do ritmo de 

adoção permitem que VEs ganhem escala no Brasil no período, atingindo em 2035 níveis de 

penetração por segmento similares aos da Europa em 2030. O Brasil se aproxima de níveis de 

eletrificação de mercados desenvolvidos, pois os fabricantes seguem estratégias globais de 

eletrificação e novos mercados surgem em decorrência das altas taxas de adoção (ANFAVEA, 

2021).  

Para o cenário de protagonismo do biocombustível, o etanol ganha protagonismo como 

alternativa viável para a descarbonização, viabilizado por regulação favorável à frota flex e 

ampliação da infraestrutura de produção, facilitação na distribuição e redução dos impostos. 

A Tabela 10 apresenta os parâmetros utilizados na simulação dos cenários propostos.  

 

Tabela 10 - Parâmetros do ABM e modelo de Bass para os cenários simulados 

Parâmetros 
Cenário 

inercial 

Cenário de 

convergência global 

Cenário de protagonismo 

de biocombustíveis 

p 0,0003 0,0048 0,0000365 

q 0,56 0,4 0,447 

Taxa de 

Contato 
100 200 50 

Limiar de 

VEs 
2 4 2 

Pi 50000 50000 50000 

Fonte: Autor. 
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A estruturação dos dados do cenário para a simulação utilizou os valores de 

licenciamento de veículos elétricos de 2012 a 2021, de modo a simular o comportamento das 

taxas de adoção de 2012 até 2035, sem considerar variações tecnológicas e financeiras para os 

veículos utilizados.  

Os parâmetros p e q adotados no cenário inercial seguem o proposto em Chandrasekaran 

e Tellis (2017), conforme citado na seção 2.2.2. Já no cenário de convergência global adotou-

se p e q conforme sugerido em Lee et al. (2019) seguindo o padrão de adoção de VEs dos 

Estados Unidos. Para o cenário de protagonismo do biocombustível utilizou-se os parâmetros 

p e q conforme Bitencourt et al. (2021) para pesquisas de sistemas híbridos entre veículos flex 

e VEs. 

Definiu-se inicialmente, que há 50.000 agentes (Pi) disponíveis como potenciais 

compradores para todos os cenários. Esse parâmetro considera as restrições já mencionadas 

para países em desenvolvimento com especial atenção às características do mercado brasileiro. 

Adotou-se taxa de contato de 100% para representar que cada agente gerado influencia, no 

mesmo período, outro agente, 200% para quando o agente gerado entra em contato, no mesmo 

período, com 2 outros agentes, e 50% para quando o agente comprador demora 2 períodos para 

entrar em contato com outro agente. 

O cenário inercial exigiu alterações nos parâmetros para o ABM. Os custos de aquisição 

e de manutenção por modelo adotou-se aumento anual de 1,3% conforme taxa média de 

inflação segundo Instituto Nacional de Estatística (2021). Para a capacidade da bateria e a 

autonomia, o aumento foi de 89% a cada dois anos segundo IEA (2021). Reduziu-se o tempo 

de recarga de forma progressiva ao longo dos anos até 2035 até o valor de 20 minutos 

(NATIONAL GEOGRAPHIC, 2022). 

O cenário de convergência global exigiu alterações nos custos de aquisição que sofreram 

redução de 25%, a partir de 2025, levando em conta a isenção de imposto sobre produto 

industrializados conforme indicado na Lei 13.755 (Rota 30). Os demais fatores foram mantidos 

conforme proposto no cenário inercial. 

No cenário de protagonismo de biocombustíveis, conforme Anfavea (2021), a demanda 

por VEs do tipo híbrido (veículo elétrico híbrido – HEV, veículo elétrico híbrido plugin – 

PHEV) aspirado com tecnologia flex que permite abastecer tanto com gasolina quanto com 

etanol, e auxiliado por motores elétricos tende a aumentar. Neste cenário, os custos de aquisição 

por modelo foram ajustados com aumento anual de 1,3% conforme taxa média de inflação 

segundo Instituto Nacional de Estatística (2021), e os custos de manutenção sofreram reajuste 

em decorrência dos planos de manutenção para motores à combustão, significando um aumento 
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de 15,5% ao ano (SINDIPEÇAS, 2022). Em relação à autonomia, os motores híbridos tem 

aumento de 57% se comparados aos modelos elétricos tradicionais, portanto adotou-se que 

nesse cenário os modelos A, F e H são VEs do tipo híbrido, pois os fabricantes apresentam 

modelos que atendem a estes requisitos. A capacidade da bateria reduziu pela metade nos 

modelos do tipo híbrido, conforme dados dos fabricantes, os demais não foram ajustados em 

relação ao cenário inercial. Desconsiderou-se o tempo de recarga neste cenário, pois não se 

identificou dados confiáveis sobre o tempo de abastecimento e o tempo de recarga dos VEs do 

tipo híbrido. 

Os resultados dessa análise incluindo a penetração no mercado de VEs e a participação 

de mercado de veículos específicos ao longo do tempo podem assumir várias formas. Em 

primeiro lugar, a penetração de mercado para VEs para cada cenário é apresentada na figura 

15. 

 

Figura 15 - Penetração de VEs por cenário 

 

Fonte: Autor. 

 

Esse conjunto de resultados permite identificar que mesmo sobre diferentes condições 

as taxas de adoção de VEs crescem até 2035, devido ao comportamento do ABM e do modelo 

de Bass frente aos parâmetros definidos. O cenário de convergência global apresenta maior taxa 

de adoção, se comparado aos outros cenários, devido à política de redução dos preços dos VEs. 

No entanto, o cenário de convergência global totalizou 1.805.845 VEs adotados entre 2012 a 

2035, enquanto que cenário inercial 1.758.169 e o cenário de protagonismo de biocombustíveis 

1.664.010.  
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Outra maneira de analisar os resultados é por meio das variações na penetração de 

mercado para cada tipo de veículo. A figura 16 destaca a adoção por tipo de veículo no cenário 

inercial (16a), convergência global (16b) e protagonismo de biocombustíveis (16c). 

 

Figura 16 - Adoção de VEs por modelo nos cenários simulados. 

 

Fonte: Autor. 

 

A figura 16 indica que não houve mudança na ordem dos veículos mais adotados nos 

cenários inercial e de convergência global. O modelo D é o mais adotado, seguido pelo modelo 

H e modelo G que apresentam os menores custo de aquisição.  

No cenário de protagonismo de biocombustíveis o modelo H é o mais adotado, seguido 

pelo modelo A e modelo F. Estes modelos são VEs híbridos e tiveram as maiores alterações 

relativas aos fatores de decisão (autonomia, custo de manutenção, capacidade da bateria). O 

modelo H apresentou o maior aumento de autonomia (653,7 km), apesar de não apresentar o 

menor custo de aquisição. 

 

4.4.2 Discussão dos resultados 

A penetração no mercado de VEs baseado em fatores que influenciam na adoção usando 

um ABM combinado com o modelo de Bass permitiu prever a participação de mercado dos 

veículos para o ano de 2035.  



96 

 

A previsão baseou-se nas preferências dos agentes em termos de custo de compra, custo 

de manutenção e custos de recarga, capacidade da bateria, autonomia e tempo de recarga dos 

tipos de veículos estudados. Esses resultados fornecem subsídios que ajudam formuladores de 

políticas e planejadores de transporte a identificar as participações de mercado de VEs no Brasil 

no futuro. 

Os fatores foram classificados em dois grupos conforme proposto por Sighn et al. 

(2020), onde os custos de aquisição, manutenção e recarga são definidos como fatores 

situacionais do tipo financeiros; o tempo de recarga, a autonomia e a capacidade da bateria são 

definidas como situacionais do tipo tecnológico. Como resultado, os fatores situacionais do tipo 

financeiro geram maior impacto na adoção dos VEs. Contudo, ao comparar os resultados do 

cenário inercial com os resultados do cenário de convergência global há uma diferença de 

47.676 unidades no total de VEs adotados.  

Para os fatores do tipo tecnológico, no cenário de protagonismo de biocombustíveis, há 

uma alteração no processo de seleção dos agentes dado pelo aumento da autonomia em função 

da modificação dos parâmetros dos modelos de VEs híbridos. A redução da capacidade de 

bateria e a não utilização do parâmetro tempo de recarga não indicaram tendências nos 

resultados da simulação.  

A contribuição dessa análise indica que o Brasil pode aumentar as taxas de participação 

no mercado de VEs em novas vendas até 2035. Os veículos flex representam a tecnologia 

dominante no Brasil, sendo a principal estratégia para o Brasil atingir suas metas de redução de 

CO2 no transporte. Como a difusão dos veículos flex pela propaganda espontânea (boca a boca), 

tende a indicar que os veículos flex continuarão sendo a tecnologia dominante, e a opção de VE 

híbridos é a mais recomendada. 

 

4.5. Conclusões 

Este artigo investigou os fatores de influência no processo de adoção de VEs e analisou 

sua influência no âmbito do mercado brasileiro de longo prazo. Os cenários de longo prazo 

abordam o impacto de iniciativas para estimular a participação de VEs no total de vendas de 

automóveis de passageiros no país. Note-se que a eletrificação de automóveis de passageiros 

pode trazer outros benefícios que não foram analisados, como o impacto nas emissões de gases 

de efeito estufa e na qualidade do ar nas cidades. 

Foram analisados 3 cenários de adoção de VEs em que os fatores custos de aquisição, 

custo de manutenção, capacidade da bateria, autonomia e tempo de recarga serviram de base 

para a geração das curvas de adoção. Os fatores situacionais financeiros e tecnológicos foram 
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predominantes para prever o comportamento de adoção de VEs, como sugerem Signh et al. 

(2020). Para os cenários inercial e convergência global era esperada uma diferença maior entre 

o total de VEs, fato este que comprova que, apesar de relevante para o processo decisório, os 

custos de aquisição não são os únicos fatores que podem ser relacionados.  

Em relação à geração dos resultados da simulação propôs-se combinação entre o ABMS 

e o modelo de Bass. Sendo, o ABMS responsável por gerar dados desagregados para simular o 

comportamento do agente consumidor por meio de um conjunto de equações e suposições 

iniciais que utilizaram os fatores de adoção como variáveis. O modelo de Bass permitiu 

transformar esses dados desagregados em dados agregados para a geração das frações 

acumuladas de adoção (penetração de VEs). Essa metodologia permitiu explorar as vantagens 

de ambos, conforme proposto em Rand e Rust (2011).  

As limitações do artigo estão relacionadas a:  

• A ausência da influência dos agentes fabricantes na penetração no mercado de VEs; 

além das iniciativas de políticas brasileiras discutidas anteriormente, os fabricantes 

de VEs podem competir entre si em cada ano de análise e, por fim, produzir 

melhorias aceleradas na tecnologia de VEs. 

• Foram utilizados seis fatores que influenciam na adoção de VEs, concentrados em 

fatores situacionais do tipo financeiro e tecnológico.  

• Modelar o comportamento humano usando modelos matemáticos é bastante 

complexo, considerando que a maioria dos modelos ABM assume que os agentes 

são tomadores de decisão racionais que podem influenciar na adoção de VEs. 

Para continuidade de pesquisas sobre o tema, sugerem-se como pesquisas futuras: 

• Ampliar a diversidade de fatores para análise do processo de adoção de VEs. Entre 

os mais relevantes citados por Signh et al (2020) é possível destacar fatores 

contextuais que levam em conta políticas governamentais e de infraestrutura, além 

dos fatores psicológicos, por exemplo controle comportamental percebido em 

relação à bateria (drive anxiety). 

• Desenvolver modelos de comportamento humano mais realistas, capazes considerar 

diferentes características das decisões humanas além dos modelos de escolha 

racional.  

• Desenvolver ferramentas capazes de demonstrar o comportamento de sistemas com 

abordagens mais holísticas para obter percepções sobre a influência de diferentes 

opções de políticas para a adoção de VEs. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inovação é um fenômeno complexo que envolve a produção, difusão e tradução de 

conhecimento tecnológico em novos produtos / serviços ou novos processos, fato que amplia a 

complexidade de entendimento e impactos de qualquer forma de inovação. O processo de 

inovação envolve, inclusive, relações interativas entre diferentes atores, seguindo um caminho 

não linear e caracterizado por mecanismos de feedback de entendimento entre atores 

envolvidos.  

Ao estudar o processo de inovação é possível dividi-lo em três fases distintas: o processo 

de invenção (pelo qual novas ideias são concebidas), o processo de inovação (pelo qual essas 

novas ideias são desenvolvidas em produtos ou processos comercializáveis) e processo de 

difusão (pelo qual os novos produtos se espalham pelo mercado potencial). A fase de difusão é 

onde ocorre o impacto da mudança tecnológica na economia, pois essa fase está relacionada ao 

crescimento da demanda, com impacto direto nas relações produtivas de uma organização.  

Ao longo dos últimos anos, a dinâmica do mercado tem gerado desafios-chave que 

inserem variáveis no processo de difusão, tais como: preço, propaganda, distribuição, relações 

de produto etc. Entre essas variáveis, o preço sempre recebeu muita atenção por causa de seu 

papel crítico em influenciar a demanda por um produto. 

Desde pesquisas iniciais, a difusão da inovação é objeto de artigos nos mais diferentes 

campos de atuação, pois, a partir da análise do processo de difusão por meio de modelos difusão 

/ adoção estabelece-se generalizações empíricas e, portanto, descreve-se a disseminação de 

inovação ao nível de mercado. Tais modelos geram estimativas sobre o padrão de crescimento 

de vendas e o momento do pico das vendas ao longo de um período, prevalecendo a incerteza 

sobre a velocidade de crescimento e declínio. 

Para analisar as condições de implementação de modelos de difusão, bem como verificar 

quais as variáveis (fatores ou direcionadores) são utilizadas nesses modelos, desenvolveu-se o 

Artigo I. No qual, a partir de uma revisão sistemática sobre 121 pesquisas de difusão da 

inovação, conclui-se que:  

• Comparações baseadas na inovação - uma vez que o processo de difusão pode diferir 

de acordo com o tipo de inovação, uma distinção foi feita de acordo com a natureza 

da inovação adotada. Em particular, a inovação e a colaboração entre o produto e o 

processo versus influência de fontes externas na difusão da inovação; 
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• Comparações geográficas – fatores regionais tendem a alterar o comportamento da 

difusão da inovação, mesmo que a inovação tenha abordagem simultânea de 

lançamento; 

• Comparações do setor econômico - as comparações setoriais permitem identificar 

algumas diferenças entre os segmentos no processo de adoção, e verificar a 

existência ou não de barreiras à adoção de uma dada inovação. 

 

A partir dos resultados obtidos no Artigo I, conclui-se que para o entendimento sobre o 

comportamento da difusão / adoção de uma inovação é necessário compreender a influência de 

tipos diferentes de direcionadores, tais como: preço, políticas de facilitação de adoção, utilidade 

percebida, taxa de difusão, disponibilidade de informações, infraestrutura tecnológica, entre 

outros. Em relação à aplicação dos modelos de difusão, o modelo de Bass é o mais citado, e sua 

aplicação utiliza dados, predominantemente, de indústrias de manufatura, energia e 

automobilística.  

Associado à crescente preocupação mundial com as reduções de gases poluentes 

proveniente de veículos leves, direcionou-se a pesquisa para compreender o processo de adoção 

de VEs, pois apesar de todos os esforços e do movimento coletivo para facilitar a eletrificação 

da frota de transporte mundial, há barreiras que impedem a adoção generalizada de veículos 

elétricos como uma opção de transporte viável, incluindo vários desafios tecnológicos, 

financeiros, de mercado e políticos.  

Os pressupostos de análise de adoção de VEs definiram o objetivo para o Artigo II que 

sistematizou os modelos de difusão e os fatores de influência na adoção de veículos elétricos. 

Nesse artigo, descobriu-se que, similar aos resultados do Artigo I, o modelo de Bass é utilizado 

para prever as taxas de adoção de veículos elétricos, os modelos baseados em agentes são 

utilizados para simular cenários que indiquem futuras condições para a adoção de veículos 

elétricos, e que os fatores de influência na adoção podem ser divididos em quatro categorias 

(demográficos, situacionais, contextuais e psicológicos).  

O Brasil enfrenta uma série de desafios para ampliar as taxas de adoção de veículos 

elétricos, destacando: infraestrutura de recarga; custo total de propriedade; regulamentação de 

incentivos; incidência de impostos, entre outros. À luz desses desafios, fez-se necessário 

compreender a evolução do processo de adoção para otimizar os resultados de comercialização.  

No Artigo III propõe-se um modelo baseado em agentes para projeções de penetração 

no mercado de veículos elétricos considerando os seguintes fatores: preço de compra, custos de 
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manutenção e recarga, capacidade da bateria, autonomia, tempo de recarga e quantidade 

vendida de veículos elétricos no Brasil. 

Em relação à geração dos resultados da simulação propõe-se uma combinação entre o 

modelo de simulação baseado em agentes e o modelo de Bass. O modelo de simulação baseado 

em agentes gerou dados desagregados para simular o comportamento do agente consumidor 

por meio de um conjunto de equações e suposições iniciais que utilizaram os fatores de adoção 

como variáveis. O modelo de Bass permitiu transformar esses dados desagregados em dados 

agregados para a geração das frações acumuladas de adoção.  

Os resultados indicam que o modelo proposto fornece informação de previsão de adoção 

para o mercado brasileiro em três cenários distintos (cenário inercial, convergência global e 

protagonismo de biocombustíveis). No cenário de protagonismo de biocombustíveis, conforme 

Anfavea (2021), a demanda por veículos elétricos do tipo híbrido aspirado com tecnologia flex 

que permite abastecer tanto com gasolina quanto com etanol, e auxiliado por motores elétricos 

tende a aumentar. Neste cenário, para os fatores do tipo tecnológico o alcance teve maior peso 

na análise dos resultados finais. 

Os resultados da pesquisa estão descritos nos artigos (do Capítulo II ao Capítulo IV). A 

figura 17 ilustra a relação entre esses resultados, as partes estão integradas, para que possam 

responder aos problemas de pesquisa apresentados.  

 

Figura 17 - Resultados da pesquisa e seus relacionamentos 

 

Fonte: Autor. 

 



104 

 

Ainda pela figura 17, percebe-se que, embora os artigos sejam documentos individuais, 

há convergência de forma a contribuir para o alcance dos objetivos específicos e, 

principalmente, do objetivo da pesquisa. As principais contribuições são:  

• Identificou-se modelos de difusão e fatores para análise do comportamento de 

curvas de adoção;  

• A definição das categorias de fatores que influenciam na adoção de veículos 

elétricos;  

• O modelo de simulação baseado em agentes combinado ao modelo de Bass para 

gerar as projeções de adoção de veículos elétricos.  

Como limitação, destaca-se que para o desenvolvimento do modelo baseado em agentes, 

as influências dos agentes fabricantes, bem como de agentes políticos não foram consideradas 

na penetração no mercado de veículos elétricos. Outra limitação está na modelagem do 

comportamento humano usando modelos matemáticos, pois dada sua complexidade não é 

possível verificar todas as possíveis condições de influência, considerando que a maioria dos 

modelos ABM assume que os agentes são tomadores de decisão racionais que podem 

influenciar na adoção de veículos elétricos. 

Trabalhos futuros podem se concentrar na aplicação de método de associação entre o 

modelo de simulação baseado em agentes e o modelo de Bass avançando no processo de 

identificação de padrões de específicos de adoção de veículos elétricos. Para melhorar 

especificamente o modelo de adoção, análises futuras podem se concentrar em modelar o 

comportamento de outros fatores para veículos elétricos de forma realista, por exemplo, com 

base no comportamento observado de carregamento e condução do VE. O aumento da 

disponibilidade tecnológica, juntamente com o aumento das experiências dos usuários de 

veículos elétricos, pode resultar no aumento da aceitação de diferentes modelos, o que poderia 

ser analisado em evoluções do modelo de simulação baseado em agentes desenvolvido. Outro 

aspecto a ser trabalhado no futuro está relacionado à capacidade de distribuição do agente em 

uma determinada região para verificar as diferenças entre curvas regionais de adoção de VE. 


