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Curitiba ganha revenda da marca chinesa Effa Motors 

 
O Grupo R&G inaugurou a primeira revenda da Effa Motors 
do Paraná, em Curitiba. Representante da marca chinesa 
para o Paraná e Santa Catarina, o grupo pretende 
comercializar nesta loja cerca de 50 veículos por mês, 
entre os modelos M-100 1.0, Picape, Furgão e Van. 
A concessionária possui showroom, oficina para 
assistência técnica e mecânica, além de ferramental 
adquirido do próprio fabricante. Segundo o diretor da 
revenda Rodrigo Ribas Gonçalves, a intenção do Grupo 
R&G é de inaugurar mais seis lojas até o fim do ano no 
Paraná e Santa Catarina. “Nosso ponto forte será o preço. 
Temos veículos bem equipados e com preços 
competitivos. Os veículos comerciais são próprios para o 
transporte de cargas pequenas nas grandes metrópoles, 
pelo seu tamanho reduzido”, disse. 
Effa Motors, Rua Alferes Poli, 1.901, Bairro Rebouças, 
telefone (41) 3029-9002. 
Link 

Jaime Ardila é entrevistado no programa Roda Viva 
O presidente da General Motors do Brasil, Jaime 
Ardila, esteve no programa Roda Viva, para discutir o 
futuro da GM frente à crise mundial.  
A crise econômica, que começou no setor financeiro, 
não demorou para atravessar fronteiras e chegar ao 
setor automobilístico. A venda de carros caiu no 
mercado mundial e espera-se para esse ano uma 
redução na produção de mais de 20 milhões de 
veículos.  
Fábricas fechadas, férias coletivas e demissões são 
comuns na indústria automobilística. A General Motors, 
que liderou o mercado por mais de 70 anos, perdeu a 
liderança entre as montadoras e enfrenta a pior crise de 
sua história.  
Com prejuízos acumulados nos últimos anos e 
ampliados com a crise atual, a situação da GM só não é 
pior por conta da ajuda financeira do governo 
americano e da boa atuação de suas fábricas nos 
mercados emergentes, incluindo o Brasil. 
Link  

 

 

 NOTÍCIAS 



 

LANÇAMENTOS 
Punto, agora com mais emoção: chega o T-Jet. Link 
Com novo C4, Citroën volta ao segmento dos hatchs. Link 
Fiat 500 ganha versão para meninas. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Bosch apresenta tecnologias limpas para motores diesel na Ecogerma 2009. Link   Link adicional  
Brasil é o terceiro maior produtor de biodiesel. Link 
Lactec e Idiada vão atuar na homologação de testes veiculares. Link 
Volks Taubaté faz hoje plantio de árvores na fábrica. Link 
ANP: uso de capacidade instalada de produção de biodiesel atinge 86,2. Link 
Petrobras investirá na produção de biodiesel e etanol. Link 
Agência prevê demanda menor de petróleo. Link 
EMPRESAS 
Mais 700 funcionários da Volvo entram em férias coletivas. Link 
Empresas do setor automotivo buscam melhorar gestão com certificações de Qualidade. Link 
Grandes montadoras perdem mercado. Link 
RESULTADOS 
Anfavea: setor automotivo fecha 1.786 vagas em fevereiro. Link 
Vendas de caminhões crescem 7% em fevereiro. Link 
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES  
Setor de autopeças deve ter queda de 29,2% no faturamento, diz sindicato. Link 
Autopeças procuram saída no mercado de reposição. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Setor automotivo brasileiro tem contração de 24,1% no 1º bimestre. Link 
Produção de veículos avança, mas exportações despencam. Link 
Produção industrial do PR teve o melhor desempenho do país em janeiro. 
Setor automotivo melhora sobre janeiro mas tomba ante 2008. Link 
Força-tarefa de Obama para montadoras visitará Detroit. Link 
Queda é geral depois de 5 anos. Link 
54% das indústrias já demitiram por causa da crise, aponta CNI. Link  

 NOTÍCIA COMENTADA 

 

IPI: a redução será estendida por mais um período? 
Diante do cenário econômico em crise, o setor automotivo registrou leves índices de melhoria, ou ainda, evitou 
índices piores em resultados de vendas com a implementação da política de redução do IPI (Imposto sobre produtos 
industrializados), para os automóveis novos. 
A medida trouxe resultados, a discussão agora está na manutenção por pelo menos mais três meses. Há discursos 
inflamados de dirigentes das companhias defendendo a idéia de prorrogar por mais um trimestre, discursos 
combatidos pelo governo, que garante já ter feito aquilo que era possível.  
Em meio a esta discussão cabe também argumentar sobre o comportamento do mercado, que depende de medidas 
urgentes que possam mudar o benefício do IPI por incentivos financeiros aos consumidores. Aproveitando a onda de 
elevado potencial de crescimento para o mercado brasileiro.  
Notícias relacionadas:  
Governo quer contrapartidas para prorrogar isenção de IPI 
Lula e Mantega discutirão IPI com a indústria automotiva 
Redução de IPI tem 50% de chance de ser prorrogada, diz ministro 
Para Volks, manter a redução de IPI é "mandatório".  
Mantega: prorrogação do IPI reduzido não está decidida. 
Não há decisão de manter IPI reduzido para carros após março, diz Mantega.  
Montadoras negociam IPI menor até junho.  
Para produzir 2,7 milhões de veículos, só com redução de IPI 
Jaime Ardilla - redução do IPI (vídeo) 
Butori: estímulo do IPI recupera o setor e preserva emprego  

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Sandro Mabel fala sobre reforma tributária à estudantes e sindicalistas. Link  
Para especialista, reforma tributária nada simplifica. Link 
Reforma tributária só com justiça social. Link 
Parlamentar faz críticas à reforma. Link 
A diminuição das paixões das disputas dá lugar à reflexão sobre uma ampla reforma tributária. Link 
Reforma tributária: Relator acena com redução, num longo prazo, de 30% nos custos da telefonia móvel. 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 
SENAI e SESI lançam edital de inovação com aporte de R$12,5 milhões. 
Inovação Tecnológica 
Link adicional 

 

Publicação Especial 
  
Fabricantes japonesas de olho nas mulheres 
Redação AutoData.  
Jornalista responsável: Vicente Alessi Filho, MS SJPESP 4.874. 
 
Com as quedas nas vendas de veículos as fabricantes 
japonesas focam no público feminino como alternativa a 
fim de alavancar os negócios. Para a mudança da 
estratégia as empresas preparam áreas específicas de 
pesquisa e desenvolvimento, segundo informações da 
imprensa japonesa. 
Apenas para ilustrar como as consumidoras ganharam 
importância nos planos das companhias, tempos atrás uma 
funcionária da Toyota foi suspensa porque disse que os 
modelos não tinham nenhum toque lúdico. Hoje, 
comentários semelhantes ganharam relevância e 
originaram uma edição especial do Toyota Yaris, o 
Chambre, lançado no Salão de Paris no ano passado.  
De acordo com Kumi Yoneda, funcionária da Toyota 
responsável pelo desenvolvimento de cores usadas nos 
interiores e exteriores dos veículos, a estratégia de dar 
atenção aos gostos e preferências do público feminino 
começou quando seu chefe perguntou a respeito “do tipo 
de carro que ela considerava bom”. Como resposta 
Yoneda começou a moldar as preferências femininas 
aplicadas no setor automotivo.  
A sugestão da funcionária partiu da mudança do enfoque 
tanto do design interno quanto do externo, criando uma 
impressão de limpeza. O resultado foi um modelo com 
muitas funcionalidades, como bancos que permitem troca 
de cores facilmente. Para Yoneda outros modelos 
destinados às mulheres já foram desenvolvidos no 
passado, mas ainda pensados sob uma perspectiva 
masculina.  
De acordo com Yoneda, pesquisa realizada com 10 mil 
mulheres aponta para a preferência de itens que ainda são 
pouco usados nos automóveis, como texturas e estampas. 
As revendas de veículos também já aplicam suas 
estratégias. Os mini-carros, mais eficientes e baratos, são 
muito populares entre as mulheres. Para atrair a atenção 
deste público uma das concessionárias da Honda na 
cidade de Aichi, enfileirou doze opções de cores do novo 
modelo Life, lançado em novembro passado. Algo assim, 
se feito no passado, seria considerado mau uso do espaço, 
no entanto, atualmente se tornou um chamariz, visto que a 
escolha da cor do carro da família é geralmente decidida 
pelas mulheres.  
A rede da Honda de Aichi foi além e montou uma equipe 
apenas de mulheres jovens para reformular o atendimento. 
A presença das esposas tem sido cada vez mais frequente 
nas concessionárias não apenas para acompanhar seus 

Datas Importantes  
 
"Feira Para Fornecedores da Câmara de Comércio 
Brasil-Alemanha" 
Data: 25 e 26 de março  
Local: Clube Concórdia – Curitiba/PR 
"Em uma feira convencional, os expositores vendem 
seus serviços e produtos para visitantes interessados 
em comprá-los. Neste novo formato, grandes empresas 
apresentam sua necessidade de compra de 
suprimentos, produtos e materiais, a um público 
previamente cadastrado, formado por fornecedores de 
diversos setores, vindos de todo o Brasil", explica Julio 
Urban, idealizador do novo projeto.  
Informações e inscrições pelo fone (41) 3362-7822. 
Link 
 
ABINEE TEC 2009 
Data: 1º a 5 de junho de 2009. 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - São Paulo/SP. 
Link 
  
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 
Março  
Perspectivas do Pólo de Minas Gerais 
Belo Horizonte  
 

6 de abril 
Compras Automotivas 
Hotel WTC – São Paulo 
Mais informações:  
www.autodata.com.br  
www.automotivebusiness.com.br  
E-mail: seminarios@autodata.com.br  
Tel. (11) 5189 8940 
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 



maridos nos fins de semana, mas também como clientes 
das oficinas. Pensando nisso as revendas mudaram o 
atendimento e agora oferecem serviços especiais para 
elas, como áreas de espera mais amplas e confortáveis.  
A mesma estratégia movimentou a Nissan, que decidiu 
correr atrás das mulheres em vez de esperá-las nas lojas. 
Desde 2006 a fabricante participa da Kobe Collection, uma 
série de eventos de moda realizada na cidade japonesa de 
Kobe e em outras localidades que reúne centenas de 
jovens. A Honda também tem relacionado a exposição de 
seus veículos a imagem de modelos famosos.  
Segundo o jornal japonês Yomiuri, estudo realizado no país 
pela consultoria Herstory, revelou que a decisão de compra 
do automóvel é feita pelo homem em 69,1% dos casos e 
pela mulher em 28,1%. Mas ainda é dos homens a decisão 
da escolha dos equipamentos dos modelos, enquanto a 
mulher é quem escolhe os aparelhos eletrônicos usados 
em casa.  
Quando a dúvida paira sobre um modelo sedan ou uma 
minivan, é do homem a decisão em 80% das compras. A 
escolha pelo minicarro, no entanto, é igual para os dois 
sexos. A decisão por modelos compactos é feita em 54,8% 
dos casos por homens e em 43,2% por mulheres.  
Link 
 
Mulheres são 44,5% do efetivo nas melhores empresas 
para trabalhar 
Pesquisa da consultoria global Great Place to Work, 
especializada na avaliação da gestão de pessoas e do 
ambiente corporativo, mostra que a ascensão das 
mulheres no ambiente corporativo brasileiro mantém um 
ritmo de crescimento. A edição 2008 do estudo que toma 
por base as 100 Melhores Empresas para Trabalhar – 
Brasil revela que 44,5% dos postos de trabalho nas 
melhores companhias do País são ocupados por mulheres. 
Embora não seja maioria no total, as mulheres ocupam a 
maior parte dos postos de chefia entre as 10 primeiras 
colocadas no ranking de empresas: a participação feminina 
atinge a marca de 53% nos postos de chefia entre as dez 
Melhores.  
Entre as 100 Melhores – que juntas empregam 325.162 
funcionários, oito empresas são presididas por mulheres, 
total considerado proporcionalmente baixo, o que revela 
barreiras a serem vencidas. Em 1997, considerando-se o 
conjunto das 100 Melhores, apenas 11% dos cargos de 
liderança eram ocupados por mulheres.  
O estudo atual mostra, ainda, que 20% dessas empresas 
mantêm práticas diferenciadas de gestão voltadas a 
oferecer às mulheres oportunidades de desenvolvimento 
pessoal e profissional.  
Em contraponto, a edição 2008 da pesquisa “Melhores 
Empresas para Trabalhar - Estados Unidos”, publicada 
pela revista Fortune, mostra que as mulheres ocupam 49% 
dos postos de trabalho nas 100 melhores e, em 38% 
dessas empresas, representam a maioria dos funcionários. 
No que diz respeito a cargos de chefia, 42% das melhores 
empresas norte-americanas dispõem de mulheres 
ocupando posições estratégicas. 
Link 
 

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 
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 



Notícias relacionadas: 
A mulher no setor automotivo 
Mulheres influenciam desenvolvimento da indústria 
automotiva 
 

 

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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