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DESTAQUES 
Feirões usam imposto reduzido como 'isca' 
para atrair clientes  
O anúncio da redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) sobre os 
automóveis animou as grandes montadoras 
brasileiras, que iniciaram neste sábado (13) 
feirões usando como principal chamariz para 
aumentar as vendas a queda no preço dos 
carros. No caso dos veículos populares, o recuo 
médio chega a R$ 2 mil, segundo informaram as 
fabricantes. 
Como ficou a nova tabela do IPI para 
veículos novos?  
Os veículos com motores de potência 1.0, mais 
básicos, que hoje têm imposto de 7% terão IPI 
zero agora. Para carros com motores até 2.0, o 
imposto cai de 13% para 6,5%, mas os 
automóveis de luxo, com motores acima de 2.1, 
permanecerão com alíquota de 25%. Nos carros 
a álcool, a alíquota cai de 11%, para 5,5%. 
Link  

 

ODI AUTOMOTIVE NEWS PESQUISA: 

ODI Automotive News visita concessionárias em Curitiba para verificar impacto da redução do IPI para o 
consumidor final:  
Nesta quinta-feira, 18 de dezembro, diversas concessionárias foram visitadas pela equipe do ODI Automotive News 
com o objetivo de verificar como ficaram os preços e condições de compra de carros novos após a redução do IPI.  
Pode-se perceber que a redução do IPI já foi repassada para o preço final dos carros, cujo valor diminuiu cerca de 
R$2.000,00 nos modelos populares. No entanto, bônus e promoções que vinham sendo anunciados pelas 
concessionárias até semana passada não estão mais em vigor, o que fez com o que os valores dos carros 
permanecessem praticamente o mesmo para o consumidor final.  
A desvalorização dos carros usados, que comumente entram na negociação na troca pelo veículo zero km, é outro 
fator que diminui o poder de compra do consumidor. Enquanto o preço do carro zero km teve uma queda de 
aproximadamente 7%, os carros usados têm sido aceitos em negociações nas concessionárias por 
aproximadamente 35% a menos que o valor conforme tabela FIPE, uma redução de 15% no valor que as 
concessionárias costumavam oferecer. Com isso percebe-se que para clientes que visam incluir seu carro usado 



como parte do pagamento do zero km a negociação não está muito atraente mesmo com a redução dos impostos.  
Já para quem pretende financiar e tem parte do valor para pagar a vista os financiamentos de carros zero km estão 
mais atrativos. Várias concessionárias apresentaram redução em suas taxas de juro, algumas inclusive ampliando 
para sua linha popular juros mais baixos, antes praticados somente para modelos mais caros. Em alguns casos, 
com entrada de 50% do valor total do veículo é possível encontrar financiamentos de 12 a 24 meses com juros 
abaixo de 0,5 a.m. e até mesmo sem juros.   
NOTÍCIAS 

Setor Automotivo vislumbra crescimento. Link 
BC indica que corte nos juros virá no início de 2009. Link 
França e Itália estudam união de Fiat e Peugeot. Link 
França: mil euros por carro usado no desmanche. Link 
Preço da gasolina pode cair em 2009, avalia Banco Central. Link 
Grupo alemão MAN AG compra unidade brasileira da Volkswagen Caminhões. Link 
MAN adquire 100% da Volks Caminhões e Ônibus do Brasil. Link 
Vendas de veículos mantêm ritmo de queda em dezembro. Link 
CEOs de Renault-Nissan e Fiat são cotados para assumir marca. Link 
Toyota adiará investimentos no Brasil e outros países. Link 
Preço da gasolina pode cair em 2009, avalia Banco Central. Link 
Volks convoca recall dos veículos Fox, Novo Gol e Voyage. Link 
Pedágio comunitário é a solução para estradas. Link 
Retorno do Voyage impressiona e agrada. Link 
Divulgadas imagens do novo Mercedes-Benz Classe E 2010. Link 
Volvo lidera as indicações para o World Green Car of the Year 2009. Link 
Marcopolo mantém plano de expansão. Link 
Empresas pressionam por leis mais flexíveis. Link 
Biodiesel feito de algas. Link  
Emissão de CO2, próximo passo da etiqueta veicular? Link 
Projeto para empresas que querem neutralizar as emissões de CO2. Link 
GM e Chrysler têm US$ 9 bilhões em dívidas. Link 
Empresas pressionam por leis mais flexíveis. Link 
Nissan reduzirá produção de veículos no Japão a partir de janeiro. Link 
Volks propõe flexibilidade a sindicatos para evitar cortes. Link 
Suécia apresenta pacote de salvar para a Volvo e a Saab. Link 
Montadoras terminam o ano à beira do colapso. Link 
Casa Branca: probabilidade "real" para plano de resgate automotivo. Link 
Dirigentes sindicais discutem crise no setor automotivo. Link 
Principais pontos do plano de resgate para indústria automotiva dos EUA. Link 
Bush aceita usar recursos da ajuda aos bancos para socorrer montadoras. Link 
Japão e UE devem agir – socorro a montadoras fracassa. Link 
Portugal quer veículos de emissão zero. Link 
Montadoras derrubam preço de carros populares. Link 
Volkswagen pode vender 10% menos em 2009. Link 
Setor automotivo fecha 980 vagas em menos de mês em Curitiba. Link 
NOTÍCIA COMENTADA 
Por trás da crise automotiva americana: A indústria automotiva “right-to-work” 
A opinião pública se acostumou a ouvir que os grandes problemas das 3 grandes montadoras norte-americanas 
eram relacionados aos acordos sindicais realizados na década de 1990 que mantiveram elevados por demais os 
custos de salários e seguridade social. Afirmações como “a GM paga seguro saúde e pensões para mais de 1 
milhão de pessoas” se tornaram comuns. Essas afirmativas são corretas, apesar de mascararem outros problemas 
ainda mais relevantes por trás da emitente queda da indústria automotiva norte-americana:  
1- as linhas de produtos, defasadas em relação à realidade da demanda;  
2- a “nova” indústria, que é o foco deste comentário. 
Quando as montadoras japonesas e européias se instalaram nos EUA para fugir do estigma de “carro importado”, 
o que elas buscaram foi o conceito de “right-to-work states”: a expressão americana para aqueles estados em que 
havia maior flexibilidade de trabalho, menores encargos e que fora da zona de influência do poderoso sindicato 
trabalhista de Detroit (UAW). O resultado dessa busca foi o surgimento da nova indústria automotiva americana, 
localizada nos estados sulistas de Alabama, Kentucky, Tennessee, Mississipi, Carolina do Sul, Geórgia e Texas. 
Adiciona-se a ausência dos chamados “legacy costs” (custos trabalhistas decorrentes das pensões, seguro-saúde 
e previdência das gerações anteriores de trabalhadores) e o resultado foi que as montadoras Japonesas e 



Européias puderam construir uma base industrial mais sólida. Foi essa base industrial de baixo custo, flexível e 
responsiva às alterações de demanda que floresceu enquanto Detroit desmoronava.  
Mas qual a força dessa indústria sulista? Maior do que se imaginava: os recentes tropeços no congresso e senado 
americanos acerca do pacote de ajuda às montadoras podem ser atribuídos à união bipartidária dos congressistas 
sulistas em defesa da indústria que transformou seus estados e que não precisa do dinheiro do contribuinte. É 
improvável que o governo norte-americano negue auxílio à Detroit, seja por seu histórico, seja por seus 2,5 milhões 
de empregos. Mas a indústria baseada no “right-to-work” já mostrou para a opinião pública que ajudar Detroit pode 
significar injetar dinheiro bom sobre dinheiro podre. É crescente o movimento que apóia a concordata das 
montadoras como um catalisador do movimento de reestruturação da capacidade produtiva (estima-se que 9 
plantas precisem ser fechadas para acabar com a capacidade ociosa e reduzir o custo fixo das empresas). Outra 
corrente defende que a concordata possibilitaria a rescisão dos contratos com a UAW. Já há uma corrente que 
acredita que as “BIG THREE” acabem se tornando uma só. 
Link 
Link 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
Carga tributária do país aumentou de 2006 para 2007. Link 
IPARDES e PROCON vão fiscalizar redução de preços. Link 
Publicação Especial 

A geração Y chega ao mercado de trabalho 
Alexandra Periscinoto* 

Trabalhar com jovens é um desafio constante. 
Cada geração é fruto da educação que recebeu 
de seus pais e também da interação com o 
ambiente e a sociedade. Nos últimos anos, o 
mundo vem passando por diversas revoluções, 
que alteraram profundamente o comportamento 
das pessoas. O surgimento da internet e a 
revolução digital, por exemplo, trouxeram 
avanços sem precedentes. No mundo do 
trabalho, isso traz um desafio interessante: 
começam a chegar ao mercado os jovens que 
cresceram regidos pelos bits e bytes do mundo 
digital. Chamados de geração Y, esses jovens 
têm menos de 30 anos e possuem 
características muito próprias - e o choque 
cultural acontece quando passam a ser 
comandados pelo pessoal de outras gerações. 
Mais do que evitar conflitos, ter uma política de 
recursos humanos que entenda a geração Y 
pode trazer um excelente ganho de 
produtividade. Moldados pelo imediatismo da 
internet, a geração Y necessita de estímulos 
para desafiá-la a oferecer o que tem de melhor: 
a ousadia, a criatividade, a facilidade para 
realizar tarefas múltiplas e o espírito 
questionador. Algumas dessas características, 
inerentes no espírito dos jovens, foram levadas 
ao paroxismo pelo mundo contemporâneo. De 
um lado, seus pais, libertários da década de 60, 
que viveram a utopia do "é proibido proibir", 
estimularam ao máximo o espírito contestador 
dos jovens. O acesso fácil às informações, 
trazido pela internet, temperou o caldo de 
cultura. O resultado é que, para extrair ao 
máximo as potencialidades dessa talentosa 
geração, é necessário abrir-se ao diálogo. Fazê-
los entender é muito mais producente do que 

Datas Importantes  

 
Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – RHAE - Pesquisador 
na Empresa 
Objetivo: Apoiar a inserção de pesquisadores nas empresas 
para desenvolverem atividades de pesquisa científica, 
tecnológica e de inovação, mediante a seleção de propostas 
para apoio financeiro a projetos relacionados ao Plano de Ação 
de Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento 
nacional.  

Encerramento das inscrições: 1ª Rodada: 31/12/2008;  
2ª Rodada: 30/04/2009; 3ª Rodada: 31/08/2009. 

Informações importantes - clique aqui 
 
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 

 
 
Março  
Perspectivas do Pólo de Minas Gerais 
Belo Horizonte  
6 de abril 
Compras Automotivas 
Hotel WTC – São Paulo 
18 de maio 
Revisão das Perspectivas 
Hotel WTC - São Paulo 
17 de agosto  
Budget 2010 
São Paulo 
Outubro  
Perspectivas 2010 
Hotel WTC – São Paulo 
9 de novembro  
Transportes e Mercosul 
Hotel Intercity, Caxias do Sul, RS 

SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 



simplesmente mandar. Para essa geração, a 
hierarquia não é um argumento-fim. Sem contar 
a falta de formalidade desses jovens, cuja 
educação sempre privilegiou a individualidade - 
e suas manifestações. 
Outra característica marcante dos jovens da 
geração Y é a capacidade de realizar diversas 
tarefas ao mesmo tempo. Não surpreende mais 
encontrar um deles falando ao celular, digitando 
no MSN e assistindo tevê, enquanto come um 
sanduíche. Ao mesmo tempo em que isso 
comprova as habilidades multifacetadas 
necessárias para conseguir equilibrar diversas 
atividades, muitas vezes esse aspecto também 
vem junto com a dificuldade de esperar a 
concretização de um projeto de longo prazo. A 
tendência a dispersar a concentração não é algo 
incomum. Para fugir dessa armadilha e buscar a 
maior produtividade da geração Y, uma das 
alternativas é, por exemplo, dividir um projeto 
mais longo em etapas mais curtas, com metas e 
prazos predeterminados, cujos resultados 
podem ser obtidos com maior rapidez. 
Com características tão peculiares, 
principalmente para a geração anterior - que 
teve de se adaptar, à marra, às modernidades 
tecnológicas, e para quem o mundo digital não é 
o habitat natural, é compreensível que surjam 
dificuldades na comunicação entre eles. No call 
center, por exemplo, que é provavelmente o 
setor da economia que mais emprega jovens, 
esse desafio é permanente. Mas, também, muito 
gratificante, pois essa nova geração induz à 
renovação e traz um espírito de inovação às 
empresas - e ambas as características são a 
alma da sobrevivência, no longo prazo, de 
qualquer negócio. As empresas precisam rever 
seus treinamentos e sistemas de mensuração 
de resultados, para melhor refletir o mundo 
contemporâneo e os jovens que ajudarão a 
construir o futuro. 

*Alexandra Periscinoto é presidente da empresa de call 
center SPCOM, que tem mais de 4 mil funcionários - a 

imensa maioria com menos de 30 anos. 

Publicado em 28 de novembro de 2008 – Automotive 
Business. 
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13 de abril 
TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS 
Centro de Convenções Milenium – São Paulo, SP 
8 de junho 
MANUFATURA AUTOMOTIVA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 
27 de abril 
TESTES E SIMULAÇÕES 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 
31 de agosto  
TENDÊNCIAS NO SETOR AUTOMOTIVO 
Hotel WTC, São Paulo, SP 
Novembro 
PROPULSÃO E MATRIZ ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 
6 a 8 de outubro 
CONGRESSO SAE BRASIL 
 

FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS 2009 
31 de março a 3 de abril 
Manutenção 2009  
Expocentro Edmundo Doubrawa -  
Av. José Vieira, 315, Joinville, SC 
www.marktevents.com.br 
Telefax 47 3028-0002 
14 a 18 de abril 
Automec - 9ª Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e 
Serviços 
Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo, SP 
www.automecfeira.com.br 
Reed Exhibitions Alcantara Machado 
Tel. 11 3060-5000 

Automotivebusiness 
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