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Dados mostram recuperação do setor automotivo  
 
O presidente da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Armando Monteiro Neto, disse, que o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, apresentou dados que mostram 
que nos primeiros 11 dias de fevereiro a produção e as 
vendas do setor automotivo cresceram na comparação com 
igual período de janeiro. "Em janeiro, houve recuperação 
muito forte porque dezembro foi péssimo, houve um tombo. 
Mas os números dos 11 primeiros dias de fevereiro já são 
melhores que janeiro, tanto de produção como vendas", 
afirmou. 
Ele participou de reunião de cerca de uma hora com 
Mantega, na sede do Ministério da Fazenda, e destacou que 
as avaliações do ministro e dele sobre a economia brasileira 
são "mais ou menos convergentes". 
Link 
 
Notícias relacionadas: 
Letícia Costa: é cedo para previsões, mas vamos sofrer 
bastante 
CNI: dados mostram recuperação do setor automotivo 
CNI: ainda há problemas na área de crédito 

 
Venda reage e Renault reintegra funcionários 

Com 103.067 veículos emplacados (incluindo automóveis, 
comerciais leves, caminhões e ônibus), a primeira quinzena 
de vendas de veículos neste mês já começa animar a 
indústria automobilística, o que deverá diminuir os rumores 
de demissões em todos os setores que participam da 
produção de veículos. A Renault do Brasil confirmou ontem 
que vai reintegrar, a partir do início de março, pelo menos 
500 dos seus 1 mil empregados cujo contrato de trabalho foi 
suspenso em dezembro passado e que recebem a Bolsa 
Qualificação, depois da abrupta queda de vendas que atingiu 
todo o setor automotivo no final do ano. A previsão era de 
que estes trabalhadores voltassem ao trabalho somente em 
maio, mas o aquecimento das vendas em janeiro e ainda no 
início de fevereiro, além da previsão de lançamento de um 
novo veículo, antecipou a meta. Comparado aos cinco 
últimos anos as vendas da primeira quinzena de fevereiro de 
2009 só perdem para igual período de 2008 (107,2 mil 
unidades), quando houve recorde de vendas de veículos no 
País. 
Link Gazeta Mercantil 
Link adicional 

  NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS 
Citroën DS é eleito o carro mais belo de todos os tempos. Link -- Link Automotive Business 
Ford leva a Transit ao mercadão de São Paulo. Link 
Novo Gurgel não tem data para ser produzido. Link 
Punto T-Jet chega em março. Link 
Conheça o Fiat 500C - Versão conversível do compacto é divulgada antes de Genebra. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Carros emitirão aviso automático em caso de acidentes. Link 
Nissan quer ajuda para desenvolver elétricos. Link 
Bosch apresenta cases de gestão ambiental na Ecogerma. Link 
Toshiba e Volkswagen fecham parceria para desenvolver carros elétricos. Link 
Volkswagen e Toshiba preparam primeiros veículos verdes. Link 
Governo quer aumentar o consumo de biodiesel em 2009. Link 
EMPRESAS 
GM irá suprimir 10 mil postos de trabalho no mundo. Link 
O segundo bilhão de carros. Link 
Renault encerra ciclo de renovação e troca comando. Link 
Renault vendeu 14,7% a mais em janeiro. Link 
Volkswagen vende menos no mundo e cresce no Brasil. Link 
Presidente da PSA perspectiva um ano terrível em vendas. Link 
Faurecia duplica prejuízos em 2008. Link 
Lucro do Grupo Renault cai 78% em 2008. Link 
Honda e Nissan demitirão recém-formados em 2010. Link 
Renault desiste de metas após queda do lucro. Link 
GM negocia venda de ativos com parceira chinesa SAIC. Link 
Crise faz Chrysler e Nissan reconsiderarem aliança industrial. Link 



Hamburgers and Hybrids: Swedish McDonald's Will Let You Plug In and Charge Up. Link 
Chrysler e GM mostram propostas de recuperação. Link 
RESULTADOS 
Vendas da Renault crescem 13,5%. Link 
Venda mensal de carros na China passa EUA pela 1ª vez. Link 
ANFAVEA divulga crescimento de 3,2% sobre janeiro. Link 
Indústria do Paraná tem um dezembro positivo e fecha 2008 com alta de 8,8%. Link 
Venda de automóveis registra queda recorde na Europa nas últimas duas décadas. Link  
Estudo indica mudanças no ranking do setor automobilístico. Link 
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES  
CONTRAN modifica registro de veículos para proteger dono. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Empresários cobram medidas para garantir competitividade. Link 
Espanha aprova US$ 5,2 bi para setor automotivo. Link 
Crédito: inadimplência cresceu, com juro maior e prazo menor. Link 

  NOTÍCIA COMENTADA 

  

Reação do mercado de veículos usados 
Em janeiro a pergunta clássica era: Cadê o cliente? Depois de vender quase 700 mil carros em julho, um recorde absoluto, 
as revendedoras de carros usados viram o mercado se retrair, atingindo a amarga marca de apenas 484 mil carros em 
janeiro. Ou seja, o pior mês desde fevereiro de 2007 para o setor. 
O registro que se tem para o mês de fevereiro aponta uma ligeira reação, ainda que não tenham voltado aos patamares da 
época de “ouro” do segmento, que cresceu na sombra da expansão do crédito. 
É claro que a leve recuperação tem sido influenciada pela queda de juros e à retomada das vendas de automóveis novos, 
que sempre apresentam reflexos no setor de veículos usados. 
Em 2008 o setor de usados contabilizou para cada veículo novo uma média de 2,7 veículos usados. O que se espera agora 
é vencer as conseqüências do colapso financeiro que manteve lotados os pátios das revendas. 
A crise assombra o mercado de carros seminovos e usados. 
CSM: setor automotivo começa a acelerar em março. 

  REFORMA TRIBUTÁRIA 

  

Gilvam Borges cobra aprovação de reformas política e tributária. Link 
Mabel mostrará aos líderes pontos de consenso da reforma tributária. Link 
Líder do governo na Câmara quer aprovar da reforma tributária em 60 dias. Link 
CNBB sobre proposta de Reforma Tributária no Brasil. Link -- Link adicional 
Base governista pressiona pela votação da reforma tributária na Câmara. Link 
Sandro Mabel participa de Reunião de líderes para discutir a reforma. Link 

 EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

 

Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – RHAE - Pesquisador na Empresa 
Informações importantes - clique aqui 
Edital de Subvenção Econômica Finep 2009 
FINEP - Mais informações 

  

Publicação Especial 
 
Entrevista com André Beer 
Indústria automotiva dará passo atrás 
Autor: Leone Farias 
Do Diário do Grande ABC 

 
 
Voltar ao patamar de vendas de 2007, o que significará a 
necessidade de reduzir postos de trabalho no segmento para 
próximo dos níveis daquele ano. É dessa forma que André 
Beer, ex-vice-presidente da General Motors, ex-presidente 
da ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores) e atual consultor especializado na 
área automotiva, traça o cenário para as fabricantes de 
veículos zero-quilômetro em 2009. 
Beer avalia que, apesar da crise financeira internacional, há 
espaço para uma recuperação, depois da freada brusca 

Datas Importantes  
Call for Action 

Etapa "Destino" da Investigação Apreciativa para 
participantes do Global Fórum América Latina Curitiba.  

Data: 18 de fevereiro de 2009.  
Horário: Das 14 às 18 horas.  
Local: UNINDUS - Auditório II - Av. Comendador Franco, 
1341 - Jardim Botânico – Curitiba/PR 
Call for action - inscrições aqui 
Link 
 
UNINDUS traz a Curitiba conferência com o consultor 
Brian Bacon 
Datas e horários 
*Conferência  
5 e 6 de março de 2009 das 9h às 18h. 
Consultoria   
7 de março de 2009 
Mais informações e inscrições 
 
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 
Março  
Perspectivas do Pólo de Minas Gerais 
Belo Horizonte  
6 de abril 
Compras Automotivas 
Hotel WTC – São Paulo 
18 de maio 



ocorrida nos últimos meses. Ele aponta que, pelos cálculos 
de dias úteis, já foi possível, com a ajuda das medidas de 
incentivo dadas pelos governos federal e estadual (redução 
de tributos e crédito para o financiamento de carros), ter uma 
reversão. Mas é realista. "Voltar aos níveis de 2007 já é 
excelente, melhor do que conseguirá qualquer outro país", 
diz. E sobre a redução do IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados), que dura até fim de março, ele considera 
que o ideal seria uma retirada gradativa do estímulo 
tributário. 
DIÁRIO - Em meados do ano passado, representantes do 
setor já comentavam que o ritmo de crescimento das vendas 
(que chegava a 30% em relação ao ano anterior) era muito 
forte e não se sustentaria. O sr. acredita em uma reação, 
depois da queda nas vendas, a partir de outubro? 
ANDRÉ BEER - Eu acho que há um certo exagero (em 
relação à crise). Tanto é verdade que se pegarmos os 26 
primeiros dias úteis deste ano, de janeiro até o final da 
semana passada, estaremos com 10 mil unidades diárias 
vendidas. Poderemos chegar a 2,4 milhões de unidades em 
2009, um volume que dá sustentação à indústria.  
DIÁRIO - Então, vamos voltar aos níveis de 2007 de vendas 
do setor? 
BEER - Voltar aos níveis de 2007 já é excelente, melhor do 
que conseguirá qualquer outro país.  
DIÁRIO - O sr. diz que independente dos números, a 
indústria automotiva do Brasil pode se destacar no cenário 
mundial? 
BEER - O Brasil tem uma posição privilegiada. Todos os 
países sentem a crise, mas os outros vão ser mais atingidos. 
A situação do Brasil é muito melhor do que a da Europa, por 
exemplo. Isso porque nossa indústria tem produtos que são 
atualizados, tem tecnologia e não tem dependência de 
importação.  
DIÁRIO - Não depende das importações, mas fornecedores 
de autopeças sentiram os efeitos da crise por causa das 
paradas das montadoras e da falta de crédito... 
BEER - São problemas pontuais. Com a parada brusca, os 
fornecedores pararam. Quando isso acontece, a situação é 
mais complicada, já que as empresas de autopeças esperam 
uma programação da indústria (das montadoras). Mas com o 
aumento de vendas que ocorreu, vamos ter uma reversão 
dessa situação. Nos primeiros 26 dias úteis deste ano 
tivemos vendas acumuladas de 256.628 unidades. Dividido 
por 26, temos 9.870 unidades diárias. Nesse mesmo período 
do ano passado, as vendas foram de 248.402 unidades, ou 
seja, para comparação, as vendas cresceram 3,3%. É claro 
que não podemos dizer que isso se manterá durante todo o 
ano, mas serve para alicerçar nossa tese de que estamos 
reagindo.  
DIÁRIO - Bom, mas se devemos ficar nos níveis de 2007, dá 
para manter o nível de emprego atual? 
BEER - Não, dá para manter os níveis de emprego de 2007. 
Vamos ter de cortar pessoal temporário que foi admitido no 
ano passado. Vai haver desligamentos, principalmente 
temporários. Isso é inevitável. Para mantê-los seria 
necessário ter níveis de vendas acima de 3,5 milhões de 
unidades, que era o volume planejado para este ano.  
DIÁRIO - A indústria mostrou sinais de reação com a ajuda 
de incentivos do governo, que ofereceu crédito e reduziu o 
IPI. Quando março acabar, a medida de redução do IPI 
acaba. E então, o que deve ocorrer? 
BEER - Não foi por acaso que o mercado reagiu. O governo 
injetou dinheiro. Foram R$ 4 bilhões do governo federal e R$ 
4 bilhões do governo estadual. E já houve uma recuperação 
do crédito, com a queda das taxas e o alongamento de 
prazos. Com o incentivo do governo, as fábricas puderam 
fazer um bom trabalho de marketing, com campanhas que 
redundaram em crescimento de vendas. Em março, o 
governo terá de sentar com representantes do setor para 

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 

Automotivebusiness 
 

EVENTOS INTERNACIONAIS - 2009 
Link - Calendário Automotive Business 
23 de fevereiro a 1 de março 
2009 Greater Milwaukee Auto Show 
www.motortrendautoshows.com  
3 a 15 de março 
Geneva, 79th International Motor Show 2009 
www.salon-auto.ch  
13 a 15 de março 
2009 Virginia Motor Trend International Auto Show 
www.motortrendautoshows.com  
26 de março a 5 de abril 
Belgrade International Motor Show 2009 
www.pupdvscg.co.yu  
26 a 29 de março 
2009 First Hawaiian International Auto Show 
www.motortrendautoshows.com  
31 de março a 11 de abril 
AutoRai - Amsterdam International Motor Show 2009 
www.autorai.nl  
2 a 12 de abril 
Seoul International Motor Show 2009 
www.motorshow.or.kr  
15 a 17 de abril 



avaliar se deve manter o IPI menor. O ideal seria retirar o 
incentivo de forma gradativa.  

Confira aqui a entrevista na íntegra.  

EMC Japan 2009  
www.jma.or.jp/TF/en/index.html  
17 a 19 de abril 
2009 New Mexico International Auto Show 
www.motortrendautoshows.com  
21 a 25 de abril 
Zagreb International Motor Show 2009 
www.zv.hr/transport  
22 a 25 de abril 
Vilnius, Baltics Motor Show 2009 
www.laa.lt  
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