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  DESTAQUES 

  

REVAi, o elétrico indiano 
O primeiro contato com o REVAi mostra o 
quanto 2,64 m pode ser uma medida 
relativamente pequena. Numa pessoa, seria 
um gigante do basquete ou do vôlei. Num 
carro, é uma medida que, a princípio, causa 
estranheza, mas rapidamente faz todo o 
sentido, especialmente num 
congestionamento, com carros de  
5m levando uma pessoa só em seus luxuosos 
interiores.  
Outra coisa que chama a atenção no REVAi é sua 
carroceria. Ela é feita de plástico flexível, 
semelhante ao usado nos paralamas de veículos 
como os Renault Scénic e Clio. Isso pode ser 
interessante em batidas a baixa velocidade, evitando 
danos ao carrinho. A estrutura, em todo caso, é de 
aço, com algumas peças em fibra de vidro. As 
portas têm barras laterais de proteção, importantes 
em um veículo de apenas 1,32 m de largura. 
Link 

 
Modelo já chegou ao Brasil e deve estar à venda em breve em São 

Paulo por R$ 56.385 (Standard) e R$ 75.075 (Deluxe).  

  NOTÍCIAS 

  

SKYCAR EXPEDITION 2009. Link 
Usado só é aceito em troca. Link 
Toyota quer carro a hidrogênio para 2015. Link 
Petrobras: Usina produzirá 1,5 milhão/L de biodiesel no 1º tri. Link 
Álcool é mais vantajoso do que gasolina em 18 estados brasileiros. Link 
Indústria terá de investir em carros “verdes”. Link 
Vendas da Volkswagen aumentam em 2008 e batem recorde. Link 
Mercado corta previsão de crescimento de 2,4% para 2%. Link 
Volkswagen lança conceito de roadster de baixo consumo. Link 
Toyota revela 3ª geração do Prius tem opcional de placas solares no teto. Link 
Nissan inicia produção da Livina no Brasil. Link 
Nissan Livina Flex-Fuel em produção. Link 
Salão de Detroit presencia "corrida" pelo carro elétrico. Link 
Salão de Detroit mostra que veículos elétricos são o futuro. Link 
Salão de Detroit 2009: Veja as novidades do 1º dia � Apesar da crise, o evento norte-americano apresenta 
grandes novidades.Link 
Salão de Detroit 2009: Veja as novidades do 2º dia � O novo Mercedes-Benz Classe E. Link 
Chevrolet apresenta o conceito Orlando em Detroit. Link 
Peugeot apresenta seu primeiro crossover, o 3008. Link  
O C3 é o modelo mais vendido da montadora no Brasil. Link 
Cadillac mostra perua CTS. Link 
Detroit Auto Show 2009: Smart Shows Electric Drive Fortwo. Link 



Detroit tenta superar a crise. Link 
Chineses vislumbram mercado americano. Link 
Lojas das principais marcas oferecem 30% abaixo do valor do veículo usado. Link 
Números das concessionárias de São Paulo revelam queda vertiginosa na venda de seminovos. Link 
Mesmo com crise, montadoras investem. Link 
GM estuda reduzir grupo para 4 marcas. Link 
Montadoras jogam suas fichas no carro movido à energia. Link 
No Brasil, Volvo cresce 24,5% em 2008. Link 
Nissan terá primeiras perdas operacionais da era Ghosn em 2008. Link 
Com vendas globais estáveis, VW prepara novidades. Link 
Ford pode anunciar venda da Volvo já no fim de Fevereiro. Link 
Volkswagen encerra contrato de 150 temporários em Taubaté. Link 
Ford e Chrysler falham apresentações no salão automóvel de Tóquio. Link 
Toyota e Honda cortam produção ainda mais na América do Norte. Link 
Economia global só sairá da recessão em 2010, concluem bancos centrais. Link 
GM anuncia corte de 744 vagas em SP. Link 
Pacote alemão tem 14 bi de euros em investimento federal. Link 
Falta de expositores e crise econômica pode cancelar mostra japonesa. Link 
Salão de Tóquio não terá GM e Chrysler. Link 
Demissões e aumento de férias coletivas deixam duas cidades apreensivas. Link 
Crise muda a indústria automotiva. Link 
País tem forte perda de empregos em dezembro. Link 
Em MG demissões totalizam 6,7 mil - Volks e Arcelormittal anunciam PDV. Link 
Volvo poderá eliminar mais 1.620 postos de trabalho devido à quebra das vendas. Link 
Unidade de caminhões da Fiat deixa 1.200 em casa. Link 
Volkswagen anuncia plano de demissões voluntárias em Taubaté. Link 
Volkswagen esclarece que PDV foi aberto esta semana. Link 
Honda anuncia 3.100 demissões e redução da produção. Link 
Funcionários da Renault freqüentam cursos para evitar demissões. Link 

  NOTÍCIA COMENTADA 

  

Biocombustível 
Quando a discussão trata de biocombustíveis, é claro o papel que o biodiesel pode cumprir no fortalecimento da 
base agroindustrial brasileira, bem como no incremento da sustentabilidade da matriz energética nacional com 
geração de empregos e benefícios ambientais relevantes. 
A utilização do novo combustível depende, entre outros fatores, de uma relação positiva entre a energia 
consumida no processo de produção e a energia disponibilizada pelo combustível produzido.  
O etanol serve como exemplo da evolução de uma situação de grandes subsídios rumo a uma posição mais 
competitiva; denotando que é necessário um reforço da base de variedades e cultivares, assim como o 
planejamento para implementação do biodiesel requer ações de curto prazo, com a introdução cuidadosa deste 
biocombustível no mercado, para poder induzir a progressiva superação de dificuldades apontadas.  
A palavra de ordem é: planejar – a fim de estimar a demanda de energia para os próximos anos e avaliar os 
novos empreendimentos necessários para gerá-la.  
Borra de café é ótimo biocombustível. 
Ambientebrasil - biocombustível 
Se aproxima o fim da era dos combustíveis fósseis 
Combustível limpo para o transporte sustentável 

  REFORMA TRIBUTÁRIA 

  

Lula elege pré-sal e reformas tributárias e política como prioridade. Link 
Impostos federais e a crise financeira internacional. Link 
2009 – o ano da reforma tributária. Link 
Skaf vê risco em reforma tributária votada em tempo de crise. Link  

  

Publicação Especial 

O futuro da energia 
Marina Silva 
 
O Ministério de Minas e Energia colocou sob 
Consulta Pública o Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2008-2017. Trata-se de 
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um importante instrumento de planejamento 
para o País porque procura estimar a demanda 
de energia para os próximos 10 anos e avaliar 
os novos empreendimentos necessários para 
gerá-la. 
Embora esse plano pareça ser algo da esfera 
de especialistas em energia, é do maior 
interesse da sociedade porque nele estão 
embutidas decisões que afetam pesadamente 
o dia-a-dia de cada cidadão e o meio ambiente. 
É vital o planejamento das obras de infra-
estrutura e muito positiva a disposição 
demonstrada em acolher as contribuições da 
sociedade através de Consulta Pública. Mas é 
preciso que o diálogo seja real. 
A abertura da consulta foi publicada no dia 24 
de dezembro e serão aceitas apenas as 
contribuições encaminhadas até 30 de janeiro. 
Pouquíssimo tempo, portanto, para que 
pesquisadores e técnicos de diversas 
entidades tenham condições de analisar um 
documento de 766 páginas e enviar críticas e 
sugestões. Se o governo quer realmente ouvir 
a sociedade, é preciso dar mais tempo para 
que os diversos setores possam participar de 
forma qualificada. E há muito que discutir 
nesse plano. 
Petróleo e seus derivados, apesar de serem os 
principais vilões das emissões de gases estufa 
que aceleram o aquecimento global, ainda são 
as principais fontes de energia no mundo, 
sobretudo para o transporte. O biocombustível 
(etanol e biodiesel) é hoje uma das alternativas 
viáveis de redução de emissões e o plano quer 
triplicar o uso de etanol até 2017 e aumentar 
bastante as exportações. Mas ainda não está 
claro se é possível produzi-lo em quantidade 
suficiente para substituir o petróleo de forma 
significativa, sem conseqüências negativas 
para o meio ambiente e para a produção de 
alimentos. 
O mundo todo está pensando alternativas para 
manter e expandir as atividades humanas 
utilizando menos combustíveis fósseis e 
emitindo menos carbono. Consequentemente, 
qualquer plano de energia nos tempos atuais 
deve ter entre seus objetivos centrais a 
descarbonização da matriz energética e a 
melhoria da eficiência no uso dos 
combustíveis, sejam de origem fóssil ou 
renovável, desde a produção até o consumo. 
A energia elétrica também precisa ser vista em 
função desses objetivos. Para o meio 
ambiente, são mais adequadas as fontes 
renováveis e seguras, tais como a energia 
hidrelétrica, a solar, a eólica e a de biomassa - 
principalmente o bagaço da cana -, além do 
biodiesel e do etanol. A maior parte das fontes 
não renováveis, como as termelétricas a 
carvão, a gás natural, a óleo diesel e a óleo 
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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 

 

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 
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combustível, emitem grande quantidade de 
carbono. 
O Brasil é, nesse aspecto, um país privilegiado. 
Sua matriz energética é renovável em cerca de 
45% e a matriz elétrica em mais de 87%, 
especialmente devido às hidrelétricas. São 
valores bem acima da média mundial, em 
especial quando os comparamos à situação 
dos países desenvolvidos. Neles, a presença 
de fontes não renováveis, principalmente o 
petróleo, é muito mais significativa e sua 
redução depende de investimentos altíssimos. 
O Brasil, que está na dianteira desse processo, 
não pode retroceder, como acontecerá caso o 
Plano Decenal apresentado não sofra 
profundas correções. Na sua forma atual ele 
aumentará, até 2.017, em mais de 5 vezes a 
energia hoje produzida em usinas térmicas à 
óleo diesel e óleo combustível. 
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