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Governo prorroga IPI menor de carros e amplia 
benefícios 
O governo anunciou há pouco a prorrogação por três meses 
da redução do IPI para veículos que havia sido implantada 
em dezembro, mas que deixaria de valer no final deste mês. 
Haverá também corte de impostos para material de 
construção e motocicletas. Por outro lado, subirá a tributação 
dos cigarros.  
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, acrescentou que 
desta vez, em conjunto com o benefício fiscal, haverá um 
acordo com as montadoras para "não demissão" dos 
trabalhadores.  
  
  
Notícias relacionadas: 
  
Link - Valor Online 
Link - Automotive Business 
Link - G1 Globo 
Link - Paraná online 

Isso é um estímulo de trabalho 
Um cenário de crise econômica provoca reações 
diversas em todo o mercado, a Alemanha 
implementou uma alternativa de estímulo através da 
medida de bonificação para os compradores de 
automóveis novos. 
A medida tem agradado tanto que as vendas 
aumentaram a ponto da Volkswagen relatar que 
fevereiro/2009 foi seu melhor mês desde 1990. A Ford 
anunciou que teria quadruplicado os números de 
vendas do Fiesta. 
Esta medida não só agradou aos compradores, como 
ajuda as montadoras nesta maré difícil caracterizada 
como o pior colapso do mercado em cem anos. Até 
agora foram contabilizados 430.000 bônus 
compradores, cerca de 80% não estavam no mercado 
para um carro novo, assim não há sombras para 
vendas futuras, de acordo com a Associação Alemã 
da Auto Concessionárias. 
Foi a maneira rápida que os alemães encontraram 
para injetar liquidez no mercado. 
Link 

 NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Volkswagen lança versão GTI do Golf VI. Link 
BMW GINA Light Visionary Model Concept Car. Link - vídeo 
Smart começa a ser vendido no Brasil. Link  
Coelhomóvel é Fusca com carroceria de pelúcia. Link 
Corujão vende o VW Eos Cabriolet. Link 
Carro voador. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Amsterdã quer ter praticamente só veículos elétricos em 2040. Link 
Toyota terá “mini Prius” contra Honda Insight. Link 
Segredos das miniaturas de carro. Link 
Blindagem automotiva cresce 17,9%. Link 
Brasil Ecodiesel só deve se recuperar em 2010, dizem analistas. Link 
Hidrogênio está mais próximo. Link 
EMPRESAS 
Renault reconvoca 500 empregados na fábrica do Paraná. Link 
Uma executiva discreta, mas que não esconde a ambição de crescer. Link 
Porsche fecha acordo e refinancia dívida de US$ 13,5 bi. Link 
Ford mais perto de vender a Volvo. Link 
Volkswagen atinge 2 milhões de carros flex no Brasil. Link 



GM anuncia adesão de 7,5 mil ao PDV nos EUA. Link 
GM opta pelo Sul para fugir do "sindicalismo predador", diz André Beer. Link 
Ford anuncia plano de demissão voluntária no Brasil. Link 
Troca de comando na direção da GM. Link - Link Automotive Business 
Voyage movimenta segmento. Link 
Presidente da Peugeot Citroën é destituído do cargo na França. Link 
Chrysler anuncia acordo para formar aliança com Fiat. Link 
RESULTADOS 
Mestrando da UTFPR recebe prêmio do Congresso SAE BR 2008. Link 
MPF move ação para que veículos não saiam de fábrica com rastreador. Link 
Produção da indústria automotiva japonesa cai pela metade. Link 
Motocicleta zero quilômetro fica 0,47% mais barata em fevereiro. Link 
Estudantes de engenharia de automóveis enfrentam desemprego. Link 
Vendas chegam a 260 mil carros no mês. Link 
Volvo e Scania fecham mês de março com reação nas vendas. Link 
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES  
Carros mais recomendados pelos mecânicos brasileiros. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Preço de carro 0 km já caiu 5,31% desde a diminuição do IPI. Link 
Contra crise, China estuda fusões entre montadoras. Link 
Crise não afeta venda de carros de luxo no País. Link 
Petrobras deve investir US$ 158 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos. Link 
Cena externa e falta de rolagem de swap levam dólar a R$ 2,332. Link  
Obama disposto a ajudar o setor automotivo dos EUA. Link 
Montadoras e grande varejo crescem na crise. Link 
Carro popular vai segurar as vendas do setor automotivo. Link 

 NOTÍCIA COMENTADA 

 

Avanço tecnológico 

 
CAR 2 CAR Comunicação Consórcio é uma organização sem fins lucrativos iniciado pela European Fabricantes de 
Veículos, que está aberto para os fornecedores, as organizações de investigação e outros parceiros. The CAR 2 CAR 
Communication Consortium is dedicated to the objective of further increasing road traffic safety and efficiency by 
means of inter-vehicle communications. A CAR 2 CAR Comunicação Consórcio é dedicada ao objetivo de reforçar a 
segurança e a eficiência do tráfego rodoviário, através de inter-veículo comunicações.  
Conheça um pouco mais desta novidade eletrônica que vem para melhorar a comunicação entre veículos, confira os 
demais objetivos: 

� Criar e estabelecer um padrão para a indústria européia aberta, a CAR 2 CAR sistemas de comunicação 
baseados em LAN sem fios e componentes para garantir a inter-operabilidade do veículo.  

� Permitir o desenvolvimento de aplicações de segurança ativa.  
� Impulsionar a harmonização da CAR 2 CAR Comunicação em normas mundiais.  
� Desenvolver estratégias de implantação realista e modelos de negócios no sentido de acelerar a penetração 

no mercado.  
  

 
Link 



 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 Avançar 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 
SENAI e SESI lançam edital de inovação com aporte de R$12,5 milhões. 
Inovação Tecnológica 
Link adicional 

 

Publicação Especial 
  
Trainees da Mercedes-Benz criam F-CELL Roadster 
Concept  
Fonte: Gustavo Henrique Ruffo.  
  
Como seria se o triciclo criado por Karl Benz em 1886 
tivesse uma reedição nos dias de hoje? Para este caso, não 
será preciso ter a criatividade do designer Eduardo Oliveira 
para descobrir. Basta olhar as fotos deste veículo, o F-CELL 
Roadster Concept, criado por mais de 150 trainees da 
Daimler AG, empresa que controla a Mercedes-Benz. 
Impulsionado por células de combustível de 1,2 kW, o 
veículo, que usa plástico reforçado por fibra de vidro em sua 
carroceria, é capaz de atingir a velocidade máxima de 25 
km/h (mais ou menos o que o primeiro automóvel do mundo 
fazia) e percorrer 350km. 
Em vez de um volante, o veículo traz uma alavanca, assim 
como o Benz Patent Motor Car, nome do triciclo que deu 
origem aos automóveis atuais. A diferença é que a alavanca 
do modelo retrofuturista não tem ligação mecânica com as 
rodas. Tudo é comandado pelo sistema drive-by-wire, ou 
seja, os comandos são totalmente elétricos.  
Isso demonstra que, assim como o pioneiro no mundo dos 
automóveis, o F-CELL também teria a dura missão de 
convencer as pessoas a mudar seus hábitos. No caso do 
Bez Patent Motor Car, a missão era convencer que motores 
a combustão eram seguros, que gasolina podia ser 
manipulada sem riscos demasiados e que aquela coisa 
então barulhenta chamada automóvel poderia substituir as 
carruagens. No do F-CELL, troque motor à combustão por 
sistemas drive-by-wire e gasolina por hidrogênio. O desafio 
será muito parecido, se não for maior.  

  
  

Modelo retrofuturista usa célula de combustível, tem 350 
km de autonomia e velocidade máxima de 25 km/h 

 

Datas Importantes  
  
08 de abril de 2009 
4º Encontro do Comitê Gestor 
Prospectiva Estratégica para o Setor Automotivo 
da RMC 
Horizonte 2020 
Local: CIETEP - Restaurante Executivo  
18h30min 
Mais informações: ariane.hinca@fiepr.org.br 

  
13 de abril de 2009 
Milenium Centro de Convenções, São Paulo/SP. 
Rua Dr. Bacelar 1043 Vila Mariana.  
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 
  

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 
MANUFATURA AUTOMOTIVA 



 
  

 
  

 
Confira aqui o material na íntegra. 

  
  

Este conceito estranho é o Mercedes-Benz F-CELL Roadster 
Concept. Ele é um estudo de design feito pela marca alemã, 
inspirado no automóvel que a Benz Patent Motor Car criou 
em 1886. Apesar de ter um estilo bem antigo, ele é cheio de 
tecnologia. 
Um sistema de célula de combustível está instalado nele, 
com 1.2 kW, sem emissão de poluentes e capaz de rodar até 
350 quilômetros. O problema é que para se conseguir essa 
autonomia ótima, ele vai bem devagar, a apenas 25 km/h.  
O carro/carruagem tem bancos de fibra de carbono, cobertos 
por couro, e a frente é feita usando-se componentes da F1. 
  

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 
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 
Zagreb International Motor Show 2009 
www.zv.hr/transport  
22 a 25 de abril 
Vilnius, Baltics Motor Show 2009 
www.laa.lt  



 
Mais notícias relacionadas: 
Link - Motor dicas 
Link - Otctfc  

 
  

 

O Informativo do ODI/Paraná – Setor Automotivo é uma produção semanal do Observatório de Desenvolvimento Industrial/Paraná. 
Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema Fiep é contra o SPAM. As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema 
Fiep. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br 
     

  
  
  
  

     
  

  
  
  
  
  


