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DESTAQUES 

 
De Paris direto para São Paulo 
A 25ª edição do Salão do Automóvel de São 
Paulo, que vai ocorrer de 30 de outubro a 9 de 
novembro, vai estar repleta de novidades 
mundiais que estão no Salão de Paris. A 
expectativa é de que movimente mais de R$ 
55,5 milhões, já que novamente será realizado 
na semana do GP do Brasil de Fórmula 1, que 
acontece no dia 2 de novembro. 
De Paris diretamente para São Paulo já estão 
confirmados os Citroën C3 Picasso (minivan) e o 
C4 hatch, o novo Honda Fit, conhecido por Jazz 
na Europa, o Kia Soul e os pequenos Fiat 500 e 
Mini Cooper. Na mostra paulista ainda estarão 
outros modelos que ainda nem começaram a ser 
vendidos, como a nova Toyota Hilux, Ford Edge 
e o Volvo X60. 
Link 

 
 

 

 

NOTÍCIA COMENTADA PELO ODI/PR 
“Green Labels” 
 
A visibilidade do setor automotivo o torna alvo fácil para críticas ambientais (apesar de que menos que 
15% das emissões sejam de fato oriundas do setor automotivo). É fácil entender o porquê; a principal 
evidência de emissões de gases poluentes pode ser vista nos escapamentos dos veículos e na 
concentração de gases poluentes sobre nossas cidades. No entanto, a indústria automotiva optou por 
reagir e respondeu com veículos cada vez menos poluentes e busca desenvolver com pesados 
investimentos em P&D o seu “santo graal”: o veículo 100% verde. Enquanto essa realidade não 
chega, as montadoras começaram a desenvolver marcas com apelo verde, os chamados “green labels”. 
A Toyota já começou a desenvolver uma identidade baseada em seu sucesso híbrido “Prius”. Renault 
lançou o selo “eco2” para seus veículos com emissões inferiores a 140g/km de CO2, preparados para 
biocombustíveis, com 95% de teor reciclável e produzidos em plantas certificadas ISO 14001. A Nissan 
estreou o selo “Pure Drive”, exclusivo para os veículos que emitem menos que 140g/km de CO2 à venda 
nos mercados Europeu e Japonês. Fala-se até na evolução do conceito “Volt” para a linha da GM e “eco-



boost” da Ford.  
 
Apesar da temática comum do “green label”, as alternativas para atingir o apelo verde diferem nas 
tecnologias adotadas e nas escolhas dos produtos. As montadoras asiáticas apostam nos veículos 
híbridos e nas células de combustível. Essa abordagem já rendeu sucessos como o Prius e experiências 
como o Honda FCX Clarity. As européias buscam principalmente a alternativa do veículo pequeno movido 
a diesel limpo. Estratégia de sucesso, haja vista que está à venda veículo diesel que emitem menos CO2 
do que o próprio Prius da Toyota (a VW e Renault estão dentre as que lideram essa abordagem). As 
americanas privilegiam os veículos maiores e comerciais leves, criando suas variações híbridas e/ou com 
downsizing de motores. Sempre na tentativa de manter o apelo pelos veículos de maior rentabilidade e 
pela grande dificuldade de reinventar suas linhas de produtos no curto e médio prazo. A grande aposta da 
GM, o “Volt” é uma mostra de que as “Detroit 3” não estão paradas, apesar das dificuldades. 
 
Será interessante observar esses movimentos “Green Label”, pois a atual crise financeira e de crédito 
terá forte impacto na indústria automotiva, podendo se transformar no catalizador das mudanças 
esperadas no setor, como “spin-offs”, fusões, aquisições e a entrada de novos competidores. O papel dos 
“Green Label’s” pode ser decisivo na definição de quem sairá mais forte e quem será engolido na nova 
dinâmica do setor. 
 
Para informações complementares: 
Nissan creates "Pure Drive," a green label for European markets 
Link 
 

 
NOTÍCIAS 

Auto Linea mostra novidades em feira de negócios do setor de autopeças. Link 
Tecnologia faz carro "hibernar". Link 
Renault e Honda desenvolverão motores para 2009. Link 
Chrysler estuda fusão com a GM ou com a Renault-Nissan. Link 
Moto bicombustível chega em março de 2009. Link 
Ações de GM e Ford caem e crise volta a ameaçar suas atividades. Link  
Grupo Renault-Nissan nomeia novo diretor de operações. Link 
Volkswagen e Banco lançam novo plano nacional de financiamento. Link 
Volks aproveita crise e reduz juros para ampliar vendas. Link 
Volvo demitirá 4 mil empregados em todo o mundo. Link Link adicional 
Executivo da Daimler AG nega que Maybach seja extinta. Link 
Produção da VW no México deve ficar abaixo do esperado. Link 
AEA e IBP promovem Simpósio de Lubrificantes e Aditivos em São Paulo. Link 
Stark terá motor 2.3 a diesel da Fiat. Link 
Vendas da Volkswagen na China crescem 13%. Link 
VW supera Toyota e é marca mais valiosa do mundo. Link 



Vendas da Renault crescem 82% em setembro. Link 
Crise mundial chega às empresas da região. Link  
Setor automotivo mantém otimismo, apesar da crise. Link 
Indústria Automotiva: Empresas começam a rever investimentos. Link 
Curitiba discute Propriedade Intelectual. Link 
O pneu é um dos elementos mais importantes num automóvel. Link 
Nissan também apresenta selo ecológico. Link 
A hora dos carros elétricos? Link 
GM e Chrysler negociam fusão. Link 

 

Publicação Especial 

Uma vista geral da volta verde do carro. 
 
Por os anos passados, a comunidade global foi 
incomodada com a ameaça do efeito de estufa. 
Quando este fenômeno for de nenhuma ameaça 
ao planeta, a produção aumentada de gás de 
estufa conduziu a o que é chamado agora 
aquecimento global. A abundância de gás de 
estufa produzida pelas indústrias diferentes 
igualmente aumentou o efeito de aquecimento 
do fenômeno da estufa. 
Um dos setores os mais responsabilizados é o 
sector automóvel por causa do número completo 
de veículos em nossas estradas hoje. A 
consciência crescente sobre a ameaça do 
aquecimento global conduziu fabricantes de 
carro desenvolver e produzir os carros 
favoráveis ao meio ambiente conhecidos 
simplesmente como carros verdes. Quando 
estes carros forem projetados queimar menos 
combustíveis fósseis, um não deve somente 
olhar sua amizade do ambiente desta maneira. 
Se deve igualmente considerar a vida inteira 
destes veículos para encontrar que os veículos 
são realmente verdes. 
 
Confira aqui o texto na íntegra.    
 

Pesquisa: O Programa Brasileiro do 
Biodiesel passado a limpo 

Caminhos para o Programa Brasileiro do 
Biodiesel 

A crescente pressão mundial pelo 
desenvolvimento de tecnologias automotivas 
menos poluentes de emissões de combustíveis, 
incluindo o de combustíveis alternativos, foi a 
forma de impulsionar a tecnologia do Biodiesel, 
de origem não fóssil, derivados de fontes 
renováveis, visando substituir, gradualmente, o 
uso do óleo diesel, na matriz energética mundial. 
A diretiva americana "Clean air Act amendment 
of 1990", a Lei S-517 e a diretiva européia 

Datas Importantes  
 
27 e 28/10/2008 
Seminário Autodata 
Setor Automotivo Perspectivas 2009 
Hotel WTC – São Paulo/SP 
A indústria automotiva planeja 2009. 
Presidentes e alguns dos principais executivos das 
maiores montadoras e fornecedores da Indústria 
Automobilística no país vão discutir questões de 
perspectivas futuras. 
Link 
 
28 e 29/10/2008 
SIMPÓSIO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS 
Milenium Centro de Convenções/SP 
Link 

 
30/10 a 9/11/2008 
25º SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL 
Pavilhão de Exposições do Anhembi – SP 
Clique aqui para informações 
www.salaodoautomovel.com.br 
 
4, 5 e 6/11/2008 

 
IEL PARANÁ PROMOVE FEIRA DE ESTÁGIOS E 
PROFISSÕES 
Processos seletivos, workshops, exposições e 
palestras fazem parte da programação da Feira, que 
acontece em novembro, em Curitiba. 
As empresas interessadas em participar da 
Expotalentos 2008, podem entrar contato com o IEL, 
pelo e-mail expotalentos@ielpr.org.br ou telefone (41) 
3271-9410. Para visitação, participação nos eventos e 
seleções, as inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas no site www.ielpr.org.br/expotalentos. 
 
11/11/2008 
Seminário Nota Fiscal Eletrônica no Setor 
Automotivo 
Milenium Centro de Convenções - São Paulo/SP. 
Link 
 
13/11/2008 



"2003/30/EC of the European Parliament and of 
the Council of 8 May 2003" instituíram a adição 
do Biodiesel no óleo diesel. Nos Estados 
Unidos, este teor é de 20%, e, na Europa, 
atualmente é obrigatória a adição de 2%, e, em 
2010, será de 5,75%. A Lei brasileira 11097/05 
tornará obrigatória sua adição de 2% (Biodiesel 
B2), em 2008 (ou de cerca de 840 milhões de 
litros de Biodiesel, do montante estimado de 
demanda do óleo diesel, de 42 bilhões de litros, 
em 2008), e de 5% (Biodiesel B5), em 2013.  

Confirma aqui o texto na íntegra. 

SEMINÁRIO DE NOVAS TECNOLOGIAS 
AEA – Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva 
Link 
 
12 a 14/11/08 
NANOTEC 2008 
Centro de Exposições Imigrantes 
São Paulo/SP 
Link 
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