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 DESTAQUES 

 

Brasil deve ser o 5º maior mercado de 
veículos do mundo. 
  
Os recordes de venda e de produção de 
veículos em 2008 podem render ao Brasil 
a quinta colocação entre os principais 
mercado do mundo e a 6ª colocação em 
produtividade. De janeiro a dezembro do 
ano passado foram comercializados no 
país 2,82 milhões de veículos (automóveis, 
comerciais leves, ônibus e caminhões) e 
saíram das linhas de montagem 3,21 
milhões de unidades. “Devemos esperar o 
fechamento dos outros mercados, mas 
acredito que o Brasil passará em vendas o 
mercado interno da Rússia, França e Itália”, 
afirma o presidente da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (ANFAVEA), Jackson 
Schneider. 
  

País tem potencial para ultrapassar 
Rússia, França e Itália. Para 2009, 

preocupação continua a ser o mercado 
de usados.  

Link 

Link 
Nissan apresenta em Tóquio modelos customizados 
Nissan 370Z 
Tokyo auto salon 2009 
Honda S2000 
Imagens 
Imagens BBC 
Detalhes do Salão de Tóquio e imagens 

 NOTÍCIAS 

 

Veja a lista dos lançamentos de carros mais aguardados de 2009. Link  
Nissan inicia produção da Livina no Brasil. Link 
Honda quer moto elétrica já em 2010 para emergentes. Link 
Mauá lança Pós em Engenharia Automotiva. Link  
Honda e estudantes mostram moto do futuro. Link 
Pedal inteligente ensina aos motoristas tato para dirigir. Link 
Uso de vidros reflexivos em ônibus pode ser obrigatório. Link 
Vendas 2008: Ano fecha com crescimento de 14,1%. Link 
Volkswagen divulga produção mundial recorde em 2008. Link 
Ações da Volkswagen sobem com a Porsche no comando. Link 
Produção de veículos despenca 47,1% em dezembro. Link 
Montadoras ainda esperam efeito IPI. Link 
Vendas sobem, estoque cai, mas Anfavea segue cautelosa. Link 
Nissan corta 1.200 empregos na Grã-Bretanha. Link 



Fabricantes de automóveis penalizam praças asiáticas. Link 
Mercado no México encolhe 6,8% em 2008. Link 
Venda de veículos cairá 8% em 2009, diz estudo. Link 
Queda na produção de carros estimula baixa nas taxas de juros futuros. Link 
Análise: Mercado já defende derrubada da Selic. Link 
G1 tenta ‘vender’ carro usado em concessionárias de São Paulo. Link 
Reino Unido discute ajuda ao setor automotivo, diz Brown. Link 
EUA perdem 524 mil vagas em dezembro; desemprego sobe a 7,2%. Link 
Mercado reduz estimativa de expansão em 2009 e vê juro a 11,75%. Link 
IPI zero deve reaquecer venda de caminhões. Link 
Montadora sul-coreana Ssangyong pede moratória. Link 
Indústria automotiva espera mais falências e menos lucros. Link 
Setor de máquinas é o que mais deve cortar, devido ao crédito fraco. Link 

 RESULTADOS DE 2008! 

 
CARTA DA ANFAVEA 

FENABRAVE 



 NOTÍCIA COMENTADA 

 

Salão do Automóvel: a arena da indústria automotiva 
O ano de 2009 começou e grandes eventos do setor automotivo trazem esta indústria para 
debate.  
O dia 11 de janeiro fecha as portas do salão de Tóquio e abre as portas do salão de Detroit, 
que precisa lutar contra os recordes negativos no baixo astral da economia e do mercado 
automotivo norte-americano. Diante de ares gelados, tanto no ponto de vista climático como 
econômico, o evento americano deve manter o status de um dos principais do gênero no 
mundo. De qualquer maneira não há indicações de que a “temperatura dos negócios” possa 
melhorar, pois o registro de avanço do desemprego preocupa tanto quanto os pedidos de 
socorro financeiro ao governo. Na verdade o primeiro trimestre anuncia um período de alerta, 
cautela e atenção.  
Como é padrão em eventos desta natureza as estréia globais são esperadas com ansiedade 
e incluem: os carrões, os carros compactos, os novos conceitos, os carros mais eficientes e 
menos poluidores. Além, é claro, de um espaço garantido para a discussão da viabilidade dos 
biocombustíveis: etanol de milho e o brasileiríssimo álcool de cana-de-açúcar; constituindo 
uma verdadeira aposta verde para superar a crise. Assim, com a mistura destes ingredientes 
se tem uma verdadeira arena da indústria automotiva.  
NAIAS - North American International Auto Show 
Salão de Detroit é inaugurado em um momento crítico para as montadoras 
Salão de Detroit 2009 
Salão de Detroit 2009: Cadillac Converj é revelado primo do Chevrolet Volt 
Salão de Detroit 2009: Chrysler 200C EV Concept 
Automotivebusiness - a indústria automotiva em debate no Salão de Detroit  

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 
Disputas pelas presidências da Câmara e do Senado definirão votações em 2009. Link 
Ano novo e velho desafio. Link  

 

Publicação Especial 
Dirija com a ajuda dos satélites 
Françoise Terzian e José Ouro Camargo 
  

Autoesporte avaliou 12 modelos de GPS 
para você não se perder na escolha 

  

As paradinhas no posto de gasolina ou as 
abordagens de estranhos na rua para 
encontrar aquela rua desconhecida são 
hábitos típicos do brasileiro. Com a 
popularização dos aparelhos de GPS 
(Global Positioning System), orientados por 
uma constelação de satélites, a direção 
cega entrará em desuso. Atualmente , há 
pelo menos 20 modelos de GPS à venda 
no mercado. Todos eles, uns mais 
sofisticados e outros mais simples, ajudam 

Datas Importantes  

 
Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – 
RHAE - Pesquisador na Empresa 
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 



o motorista a traçar rotas e chegar ao 
destino sem estresse. Para facilitar, todos 
saem de fábrica com tela sensível ao 
toque, mapas coloridos e recurso de voz; 
afinal nem todos têm paciência e agilidade 
para acompanhar rua a rua na tela.  
Embora muitos modelos apresentem certas 
deficiências (veja a avaliação de 12 
aparelhos abaixo), de forma geral eles são 
excelentes co-pilotos para os motoristas. 
Oferecem, na maioria das vezes, 
informações assertivas, seguras e ainda 
indicam o caminho mais rápido ou até sem 
trânsito. Com um desses a bordo, só se 
perde na rua (ou na estrada) quem quer. 
Toda essa comodidade, entretanto, tem 
seu preço. Hoje, os aparelhos custam de 
R$ 799 a R$ 2,5 mil. Antes restritos aos 
mais abastados, esses dispositivos 
ganham as ruas e os veículos de taxistas, 
executivos, profissionais liberais e até 
donas de casa. Estima-se que, só em 
2008, os brasileiros compraram por volta 
de 150 mil aparelhos de GPS. Segundo o 
instituto de pesquisa ABI Research, dos 
EUA, em cinco anos o mundo terá 900 
milhões de dispositivos em operação.  

Avaliação dos aparelhos de GPS – 9 
critérios 

1) recepção 
2) fixação   

3) utilização   
4) visualização   

5) operação   
6) mapas   

7) adaptabilidade   
8) voz   

9) extras 
Na avaliação conduzida por Autoesporte, 
alguns modelos demonstraram ser 
complexos demais para uma corrida rápida. 
Obviamente, os fabricantes recomendam a 
leitura do manual. No entanto, esses 
pequenos computadores de bordo devem 
primar pelo uso fácil. Muitas telas, passos e 
termos complicados tendem a complicar a 
vida do motorista ao invés de ajudar. 

  
Confira aqui o artigo na íntegra.  

SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 

 

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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