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ECOVAGAS E STELLANTIS FIRMAM PARCEIRA PARA AMPLIAR REDE DE 
RECARGA DE VEÍCULOS DE PROPULSÃO ELÉTRICA 
 

• O projeto Ecovagas, uma iniciativa entre a Estapar e a Enel X, amplia a oferta de serviços aos 
consumidores e reforça compromisso com mobilidade elétrica no Brasil 

 

• A parceria é parte do conjunto de iniciativas da Stellantis para preparar um ecossistema de 
mobilidade elétrica 

 

• Os clientes da Stellantis poderão recarregar seus veículos elétricos nos estacionamentos da 
Estapar sem custos 

 

• Enel X fornecerá a tecnologia de recarga que provê 80% da carga da bateria em 
aproximadamente três horas 

 
São Paulo, 13 de maio de 2021 – O projeto Ecovagas, uma iniciativa idealizada entre a Estapar, a maior 
rede de estacionamentos do País, e a Enel X, empresa de soluções energéticas da Enel Brasil, anuncia a 
chegada do Grupo Stellantis como o mais novo parceiro da primeira rede de recarga semipública para 
veículos híbridos e elétricos do País. A empresa disponibilizará os serviços em 200 pontos de recarga aos 
clientes dos futuros veículos elétricos Stellantis, que começam a chegar ao mercado brasileiro no segundo 
semestre do ano, com os modelos novo Peugeot 208 e-GT e Fiat 500e, além de outros modelos elétricos 
de marcas da Stellantis. 
 
A Ecovagas é a empresa responsável pela gestão da maior rede semipública integrada em pontos 
premium de estacionamentos da Estapar nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Distrito Federal. Os 
equipamentos instalados trazem a tecnologia da Enel X e fornecem um carregamento inteligente, 
abastecendo 80% da bateria de um veículo elétrico em aproximadamente 3 horas. 
 
“Temos um conceito de transformar nossos estacionamentos em hub de mobilidade e com a Ecovagas 
temos a oportunidade de investir em novos negócios com foco na eletromobilidade. Queremos criar um 
ecossistema escalável e que apoie e fortaleça a infraestrutura do mercado automotivo para mobilidade 
elétrica, oferecendo aos nossos clientes e parceiros o que há de mais moderno e tecnológico dentro do 
setor”, afirma André Iasi, CEO da Estapar, controladora da Ecovagas. 
 
Para a Stellantis, ingressar nesse projeto junto à Ecovagas é um passo importante para sua estratégia de 
eletrificação, preparando-se para a chegada de seus futuros modelos híbridos e elétricos com 
investimentos focados na ampliação da rede de eletropostos para uso de seus clientes. “Essa parceria faz 
parte de um conjunto de iniciativas da Stellantis para a preparação de um ecossistema de mobilidade 
elétrica antes mesmo dos veículos serem comercializados”, explica Breno Kamei, responsável pela marca 
Ram e Programas e Planejamento de Produtos da Stellantis para a América do Sul. 
 
Com o potencial crescimento do ecossistema, a expectativa é de que novos pontos de recarga sejam 
instalados ainda este ano, cobrindo mais regiões e locais premium de alta demanda, somando-se às 200 
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Ecovagas iniciais já em instalação neste primeiro semestre. O foco das instalações será nos 
estacionamentos premium administrados pela Estapar em shoppings centers, aeroportos, hospitais, 
arenas, prédios comerciais e instituições de ensino, além de possíveis novos locais, inclusive fora das 
operações da Estapar. Na primeira fase, as estações de recargas estão sendo instaladas em 23 cidades 
em 10 estados, como São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Barueri (SP), Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG), 
Curitiba (PR), Aracaju (SE), Recife (PE), Salvador (BA), Brasília (DF), Campinas (SP) e Fortaleza (CE). 
 
“O ingresso da Stellantis no projeto Ecovagas está em linha com os esforços da Enel X de contribuir para 
a construção de um ecossistema da mobilidade elétrica no Brasil, fomentando a expansão da infraestrutura 
de recarga para veículos elétricos. Com este projeto, a Enel X traz ao Brasil a experiência de um grupo 
que opera mais de 175 mil pontos de carregamento na Europa, Estados Unidos e Ásia, oferecendo a 
melhor tecnologia e mais comodidade para os usuários em mobilidade elétrica”, diz o responsável pela 
Enel X no Brasil, Francisco Scroffa. 
  
Os pontos de recarga estão disponíveis para uso de todos os veículos eletrificados com plug padrão 
americano, tipo 2, amplamente utilizado no mercado brasileiro – algumas montadoras oferecem 
adaptadores para outros conectores. Aos clientes das empresas conveniadas, a rede Ecovagas oferece o 
serviço de carregamento dos veículos elétricos sem qualquer custo adicional na tarifa de estacionamento 
do local. 
 
Para a Stellantis, a eletrificação é uma iniciativa importante para uma mobilidade sustentável e para maior 
eficiência energética. Globalmente, o grupo já possui 29 modelos eletrificados disponíveis e a perspectiva 
é introduzir outros dez veículos até o fim do ano. Criando todo o ecossistema para a chegada dos veículos 
eletrificados, a companhia possui o programa e-Moblity, uma solução integrada global e nacional, para 
desenvolver e fomentar inovações alinhadas a eletrificação e infraestrutura necessária para a utilização 
inteligente desta tecnologia. O e-Mobility visa promover a mobilidade elétrica e sustentável no país, por 
meio de ações e parcerias através de soluções integradas com foco na melhoria da experiência do 
consumidor. 
 
Parceria 
O diferencial da Ecovagas, que já conta com a Volvo Cars e a Stellantis como parceiras, é a experiência 
de comodidade, segurança dos pontos, visibilidade da rede e conectividade proporcionada ao cliente. 
Através do aplicativo Vaga Inteligente, o consumidor poderá após a conclusão da rede, em tempo real, 
visualizar os pontos de carregamento disponíveis em seu smartphone e dirigir-se até o local mais próximo 
para recarregar seu veículo em poucos minutos. O Vaga Inteligente é o app de estacionamentos da 
Estapar, disponível nas lojas de smartphones Apple Store e Google Play. 
 
As vagas são especialmente sinalizadas para os veículos híbridos plug-ins e elétricos, e contam com o 
acompanhamento de profissionais para o gerenciamento das instalações, manutenção da rede real time, 
energia e gerenciamento por meio de tecnologia e software que permitem o nível de serviço e de 
funcionamento dos equipamentos, tudo em prol de garantir a eficiência e uso da rede. 
 
Somente os clientes das marcas conveniadas ao membership terão direito ao uso gratuito. Para usufruir 
deste benefício, os clientes Stellantis e Volvo devem se cadastrar no aplicativo Vaga Inteligente, garantindo 
acesso às estações de recarga do projeto. 
  
Os proprietários de veículos de outras montadoras não-parceiras do projeto poderão acessar 
gratuitamente os pontos de recarga do Ecovagas por um prazo inicial de até seis meses após o início da 
operação. Encerrado este período, o sistema irá restringir o acesso gratuito apenas aos clientes das 
empresas parceiras. Os usuários das demais marcas poderão continuar a utilizar o serviço por meio do 
pagamento da taxa de uso dos carregadores através dos balcões de atendimento nos estacionamentos 
ou app Vaga Inteligente. 
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Sobre a Estapar 
A maior rede de estacionamentos do Brasil está presente em 77 cidades situadas em 15 Estados 
brasileiros, além do Distrito Federal. A Estapar administra ao todo em média 400 mil vagas em 
aproximadamente 700 estacionamentos. Na área de estacionamento rotativo, incluindo a cidade de São 
Paulo, a Estapar administra 20 operações de Zona Azul Digital no País em quatro Estados (SP, MG, ES e 
SC), serviço que vem sendo implantado pela empresa desde a década de 90. 
 
Aos usuários de Zona Azul em outras cidades ou de serviços da Estapar para mensalistas, reserva de 
Vagas e pagamento de tíquete, a empresa mantém o aplicativo Vaga Inteligente que também está 
disponível gratuitamente nas versões Android e iOS. 
  
Sobre o Grupo Stellantis 
A Stellantis é uma das principais fabricantes de automóveis do mundo e provedora de mobilidade, guiada 
por uma visão clara: oferecer liberdade de movimento com soluções de mobilidade diferenciadas, 
acessíveis e confiáveis. Além da rica herança e ampla presença geográfica do grupo, seus principais 
pontos fortes residem em seu desempenho sustentável, profundidade de experiência e os talentos 
abrangentes de empregados que trabalham em todo o mundo. A Stellantis irá alavancar seu amplo e 
icônico portfólio de marcas, no espírito dos visionários que as inspiraram com paixão e com um espírito 
competitivo que sensibiliza empregados e clientes da mesma forma. A Stellantis aspira a se tornar a 
melhor, não a maior, ao mesmo tempo em que cria valor agregado para todos os públicos de interesse, 
bem como para as comunidades nas quais opera. 
  
Sobre a Enel X 
Enel X é a linha de negócios global da Enel dedicada ao desenvolvimento de produtos inovadores e 
soluções digitais em setores onde a energia está mostrando o maior potencial de transformação: cidades, 
residências, indústrias e mobilidade elétrica. A empresa é líder global no setor de soluções de energia 
avançada, gerenciando serviços como 6 GW de capacidade de resposta da demanda em nível global e 
116 MW de capacidade de armazenamento de energia em todo o mundo, bem como um player líder no 
setor de mobilidade elétrica, com cerca de 170 mil pontos de carregamento públicos e privados de veículos 
elétricos em todo o mundo. A inovação e a sustentabilidade estão no centro da estratégia da Enel X desde 
o seu início, com a economia circular sendo a combinação perfeita desses dois elementos, aplicada em 
muitos dos produtos e serviços da Enel X. 
  
No Brasil, a Enel X está comprometida em fornecer soluções tecnológicas inovadoras e serviços de valor 
agregado com o objetivo de impulsionar a mobilidade elétrica, o consumo consciente e eficiente de energia 
e a transição para um sistema energético global mais sustentável em benefício de clientes residenciais, 
empresas e cidades. 
  
Atendimento à imprensa 
 
Estapar 
MáquinaCW 
(11) 97419-0693 | (11) 3147-7244 
estapar@maquinacohnwolfe.com 
 
Enel X 
(11) 3330-3815/3823 
imprensasp@enel.com 
 

Ecovagas e Stellantis firmam parceira para ampliar rede de recarga de 
veículos elétricos 
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