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DESTAQUES 

 

O programa é uma iniciativa do INMETRO, em parceria 
com o CONPET, Programa Nacional de 
Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do 
Gás Natural, do Ministério de Minas e Energia (MME), 
que conta com apoio da ANFAVEA e da ABEIVA. 
O objetivo do programa é promover a eficiência 
energética dos veículos leves, o lançamento foi 
realizado no Salão do Automóvel no dia 7 de 
novembro. 
Embora as montadoras não sejam obrigadas a 
participar do programa, 19 delas - incluindo as maiores 
– já assinaram o termo de compromisso do INMETRO 
e vão começar a usar o selo no início do ano que vem.  
Link 1 Link 2 Link 3 

Volkswagen trabalha em um compacto abaixo do 
Up 
A gigante alemã agora desenvolve um novo compacto, 
ainda menor que o Up, que pretende chegar à incrível 
marca de 50 km/l. 
De acordo com a publicação alemã Auto Motor und 
Sport, o "2-Liter" será uma versão compacta do Up, 
destinada ao transporte de apenas duas - ou, quem 
sabe, três - pessoas.  
Assim como seria o 1-Liter, o novo "2-Liter" deverá 
utilizar propulsor movido a diesel, afinal ele entrega 
mais torque para o circuito urbano e consome menos 
combustível.  
Link 
Link imagens 

     

  
O novo “2-Liter” deriva dos modelos “Up!” e “1-Liter” acima. 

 
NOTÍCIAS 

No sentido inverso da crise Hyundai abre fábrica na Europa. Link 
Renault trabalha em três carros elétricos. Link 
GM lança plano de demissão voluntária. Link 
Montadoras de caminhão recorrem a férias coletivas. Link 
Peugeot inicia vendas do 207 Passion com promoção. Link 
Renault do Brasil anuncia ultrapassar a marca de 100 mil unidades vendidas em 2008. Link 

Banco do Brasil libera R$ 4 bilhões para financiar carros. Link 
Brasil ultrapassa venda de veículos registrada em 2007. Link 
Economista da FGV prevê recuperação lenta nas vendas do setor automotivo. Link 
Governo anuncia crédito a setor automotivo e pequenas empresas. Link 
Governo anuncia que a ajuda ao setor automobilístico será feita através do aumento de crédito ao consumidor. 
Link 



Governo da Austrália investirá US$ 2,3 bilhões no setor automotivo. Link 
Crise faz venda de carros cair 13,81% em outubro. Link 

Vendas de automóveis no Reino Unido caem 23% em Outubro. Link 
Ford tem prejuízo de US$ 129 milhões durante o terceiro trimestre. Link 
Liquidez da General Motors perto do mínimo para continuar a operar. Link 
Para Obama, ajuda ao setor automotivo é alta prioridade. Link 

GM queima US$6,9 bilhões no 3o tri e anuncia cortes de custos. Link 

Estoque de veículos já supera a produção. Link 
Renault dá férias coletivas na Argentina por crise. Link 
Três em cada quatro empresas podem demitir. Link 
Mantida greve na maior indústria metalúrgica do Paraná. Link 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
Os 1000 empresários reunidos no ENAI identificaram prioridades para fortalecer as empresa e o País.  
A agenda pró-produção e emprego exige: 
Ações emergenciais: 
1. Prazo de impostos ���� Ampliar em caráter excepcional o prazo de recolhimento de tributos.  
2. Compensação de créditos tributários ���� Agilizar a compensação de créditos tributários federais no 
pagamento de contribuições ao INSS, permitindo a utilização dos créditos por declaração das empresas. 
3. IOF ���� Reduzir as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de crédito. 
4. Financiamento e reservas internacionais. Disciplinar a utilização dos recursos das reservas internacionais, 
para assegurar o alcance às empresas exportadoras. 
5. Adequar linhas de financiamento ���� Por meio da ampliação dos recursos destinados às linhas oficiais, da 
redução do seu custo, da simplificação e da maior divulgação das linhas disponíveis. 
Carta da Indústria 
Além da Carta da Indústria, os participantes do 3º ENAI consolidaram o documento Recomendações e 
Propostas, que contêm diagnósticos e sugestões nas áreas de tributação, inserção internacional das empresas, 
infra-estrutura, inovação, legislação trabalhista e meio ambiente. 
Link                                                                 Recomendações e propostas                                                Reforma 
Tributária 
Publicação Especial 

Resultados do mês: Outubro 2008 
ANFAVEA 

 

 

Datas Importantes  
 
13/11/2008 

 
13/11/2008 
O Sistema Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná – FIEP convida para a palestra:  



 
Confira aqui a estatística completa!  
 

 
 

Varejo de veículos registra queda em outubro, mas 
mantém crescimento no acumulado. 
O impacto da crise internacional poderia ter sido pior. 
Esta foi a avaliação do presidente da FENABRAVE, 
Sérgio Reze. Apesar da queda na venda de veículos, 
registrada de setembro para outubro, o setor da 
distribuição automotiva manteve o crescimento 
acumulado. Foi o melhor mês de outubro para os 
segmentos de comerciais leves, caminhões e ônibus. 
 
Confira aqui a publicação na íntegra. 

Horário: das 19:00 às 21:30 hs. 
Local: Salão das Araucárias – LACTEC 
Av. Comendador Franco, 1341 (Av. das Torres)  
Jardim Botânico – Curitiba – Paraná  

Inscrições Gratuitas – Vagas Limitadas!!! 
Informações:  
(41) 3901-1875 – angelo.simao@fiepr.org.br 
 
13/11/2008 
SEMINÁRIO DE NOVAS TECNOLOGIAS 
AEA – Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva 
Link 

 
13 e 14/11/2008 

Trem Bala é tema do Encontro de Engenharia da 
FAE 
Gestão da Inovação (Aline Franca de Abreu – ATLAS ) 
Projeto Trem Bala Curitiba - São Paulo (Jurimar 
Caviachiolo - IEP )  
O profissional da engenharia nos dias atuais (Álvaro 
Cabrini Jr - CREA-PR) 
Oficinas práticas  
Inscrições e programação completa: www.fae.edu  

Local: FAE Centro Universitário - Rua 24 de Maio, 135. 

 
12 a 14/11/08 
NANOTEC 2008 
Centro de Exposições Imigrantes 
São Paulo/SP 
Link 

 

15 A 23/11/08 
XII SALÃO DO AUTOMÓVEL 
Expotrade Convention & Exhibition Center - 
Pinhais/PR.  
Link 

 
 

O informativo Automotive News é uma produção semanal do Observatório de Desenvolvimento Industrial/Paraná. 
Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema Fiep é contra o SPAM. As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do 
Sistema Fiep. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br 

      
 
 
 


