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CALSTART é um consórcio de mais de 220 membros para 
avançar soluções e tecnologias de transporte limpo



Drive to Zero apoia nações a mitigar a mudança climática e 
poluição urbana além de alavancar a inovação

Consumo energético e GEEs do setor de carga 
crescerão 4 vezes até 2050.
Regiões urbanas sofrem os piores impactos da 
poluição do ar em um mundo mais e mais urbanizado.
Apesar de relativamente poucos em número, veículos 
pesados representam um consumo energético e 
emissões desproporcionais. 
Inovação tecnológica levará ao desenvolvimento 
industrial.
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Drive to Zero é uma iniciativa internacional para catalisar o 
crescimento de veículos comerciais com emissão zero

2025
Aplicações iniciais para veículos de porte 
médio e pesado com emissão zero e quase-
zero são comercialmente viáveis e custo-
competitivos em regiões chave.

2040 Veículos de porte médio e pesado com 
emissão zero dominam em seus segmentos.



A estratégia é centrada em aplicações onde a tecnologia de zero 
emissões está disponível no curto prazo



Progresso em ônibus elétricos estabelece a fundação para 
outros veículos comerciais



Drive to Zero é centrado no “COMO” fazer

1
FOCAR AÇÃO. Focar em aplicações onde a eletrificação funciona no curto 
prazo. Tipicamente aplicações urbanas onde veículos percorrem trajetórias 
previsíveis e retornam à base para recarga.

2 CONSTRUIR ECO-SISTEMAS. Construir “ecosistemas” de apoio em regiões 
prioritárias, compostos de políticas, incentivos, infraestrutura, e projetos piloto.

3
COLABORAR. Trabalhar paralelamente e colaborativamente entre regiões e 
indústrias mundialmente para alavancar investimentos em componentes e 
indústrias críticas.

4
EXPANDIR. Expandir componentes para outros mercados ao passo que as 
cadeias de suprimento aumentem, custos diminuam, e o caso de negócio se 
expanda.



Official Partner event of 
Clean Energy Ministerial (CEM 10)

Global Stakeholder Workshop: 

Vancouver, Canada – May 28

Lançado em Setembro/19, o programa vem ganhando ímpeto
mundial e mais de 70 organizações já participam



Drive to Zero está se tornando uma estratégia para organizar
redes de parceiros globais e regionais



Estamos desenvolvendo ferramentas para acelerar os sucessos
de mercado

Fonte: https://globaldrivetozero.org/resources/

Versão BetaLive

TOOLKIT DE 
POLÍTICAS E 

AÇÕES

INVENTÁRIO
DE TECN. 

ZERO 
EMISSÕES

GUIA PARA 
PLANEJ. 
INFRA

CALCULADOR
A TCO

Em breve Em breve

https://public.tableau.com/profile/calstart#!/vizhome/shared/WCG93YBGQ


Chamada para ação

• Assinar o “pledge” para apoiar o Drive 
to Zero e participar da nossa rede 
global de inovação

• Implementar a estratégia no Brasil, 
idealmente através de uma
organização coordenadora

• Participar na produção de ferramentas
• Identificar áreas onde o apoio técnico

da CALSTART seja efetivo no Brasil

O Compromisso (“Pledge”)

Cidades, governos, fabricantes, frotas, e 
fornecedores de energia se concordam
em: 

- Trabalhar conjuntamente para acelerar
os mercados iniciais para tecnologias
de emissão zero e quase-zero para 
caminhões, ônibus e equipamentos
pesados.

- Compartilhar informações com regiões
parceiras.

- Acessar as melhores ferramentas, 
pesquisas, assistência, e dados.



Obrigado!
Para mais informações:

www.globaldrivetozero.org

Cristiano Façanha
cfacanha@calstart.org
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