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  REDE DE COMPETÊNCIAS 

  

 
  06 de abril de 2009. 
  DESTAQUES 

  

GM testa protótipo elétrico de duas rodas  
General Motors e Segway Inc. desenvolvem pequeno veículo 
de duas rodas, com capacidade para duas pessoas (motorista 
e passageiro). O protótipo usa energia limpa (eletricidade), é 
silencioso e foi testado na Time Square e no Brooklyn, em 
Nova York. Objetivo do projeto é encontrar soluções que 
reduzam congestionamentos e consumo de combustível. 

 
Link 

Smart abre a invasão dos carros supercompactos 
no Brasil 

 
Como adiantou o G1 durante o Salão de Paris de 2008, 
a entrada da smart em 2009 nos mercado brasileiro e 
chinês é um passo de extrema importância para a 
empresa. Ao revelar a chegada da marca nos dois 
países, o chefe de projeto de produtos da smart, Peter 
Moose, destacou que os próximos anos serão muito 
favoráveis à venda dos modelos, devido ao perfil do 
carro – além de compactos, são mais econômicos e 
menos poluentes.  
Link 

  NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS 
Chevrolet lança linha 2009 da Zafira. Link 
GM vai lançar jipão em Nova York. Link 
1º vídeo oficial do novo GMC Terrain 2010. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Ecogerma apresentou oportunidades de negócios na área. Link 
Petrobrás inaugura terceira usina de biodiesel. Link 
Irlanda adere ao veículo elétrico Renault-Nissan. Link 
Eaton aposta na inovação para escapar da crise. Link 
Kardec confirma estudo para adição de 4% de biodiesel no 2º semestre. Link 
EMPRESAS 
Sistema FIEP estréia novo portal, mais dinâmico e transparente. Link 
Volkswagen inaugura fábrica na Índia. Link  
Ford consegue cortar dívida em US$ 9,9 bi. Link 
General Motors acelera plano de falência. Link 
Volkswagen pode passar GM ainda em 2009. Link 
RESULTADOS 
Montadoras têm melhor trimestre da história do País. Link 
Com IPI menor, venda de carros bate recorde histórico. Link 
Vendas aumentam 36,4% no Brasil em março. Link 
Há discrepância entre o setor automotivo e o resto. Link 
Vendas da Ford caem 40,9% em março nos EUA. Link 
Vendas de carros disparam em março. Link 
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Venda de carros despenca nos EUA. Link 
Produção de veículos salta em março, mas cai 17% no trimestre. Link 
Produção de veículos retoma ritmo e cresce 34,2% sobre fevereiro. Link 
Produção de veículos dispara em março sobre fevereiro. Link 
Leitores não comprariam o Pólo BlueMotion. Link 
Brasil registra queda de 16,8% na produção do setor automotivo. Link 
Montadoras comemoram o melhor março da história. Link 
Os 10 carros mais vendidos de 2009. Link 
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES  
Ong move ação contra rastreamento de carros. Link 
ANFAVEA: exportações caíram pela metade no 1º trimestre. Link 
Sem nova prorrogação de IPI, venda de veículos deve recuar. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Obama prepara novo pacote para recuperar a indústria automotiva. Link 
Faturamento do varejo paulista cai 3,2% no 1º bimestre, diz Fecomercio-SP. Link 
Geithner: Desemprego pode aumentar antes da melhora. Link 

  NOTÍCIA COMENTADA 

  

O que esperar dos eventos automotivos de 2009? 
A pergunta central para o calendário de eventos do setor automotivo deste ano, investiga o que esperar de cada um 
destes eventos? 
A Automotive Business organizou em conjunto com a empresa de comunicação, negócios e relacionamento – a AllRight!, 
um documento que organiza os artigos de jornalistas especializados do setor, além de apresentar a avaliação que cada 
evento promete, apresentando os custos da participação na Automec, e também, relacionando hotéis e centros de 
convenções, completando as informações operacionais importantes para o setor. 
Depois de alguns cancelamentos de eventos internacionais importantes, como alguns salões de automóveis, como fica a 
situação no mercado brasileiro? Como ficam os seminários, congressos e encontros empresariais para fornecedores e 
clientes? 
Confira o documento na íntegra: Eventos automotivos 2009 - mais informações 

  REFORMA TRIBUTÁRIA 

  

Por que o Brasil não dispara? Link 
"Reforma tributária deve esperar", diz Dornelles. Link 
Novo líder da Minoria diz que votação de reformas é pouco provável. Link 
CNI insiste em reforma tributária e teme redução da jornada de trabalho. Link 
Revista Indústria Brasileira - A importância da Reforma Tributária 

  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 
  
Resultados  
Fonte: ANFAVEA e FENABRAVE. 
  

 
  

 
 Confira aqui o material na íntegra. 
  

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 
  
Eventos automotivos 2009 - mais informações  

  
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 
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Confira aqui o material na íntegra.  

  
Mais notícias relacionadas: 
  

Vendas totais de veículos podem crescer 3% em 2009, diz 
Fenabrave 
  

 
  

 

 
  
A FENABRAVE manteve a previsão de crescimento das 
vendas totais de veículos – aí incluídos motos e implementos 
rodoviários - de 3,13% em 2009, caso o contexto permaneça 
favorável, conforme notícia publicada na edição desta 
segunda-feira (06/04) do jornal Gazeta Mercantil. 
Segundo o jornal, em entrevista coletiva realizada na sexta-
feira (03/04), a FENABRAVE informou que as vendas 
saltaram 36,1% em março sobre fevereiro, para 271.393 
unidades, e subiram 16,89% ante igual mês de 2008.  
"Março subiu pela expectativa de término dos incentivos 
oferecidos pelo governo", disse Sergio Reze, presidente da 
FENABRAVE, referindo-se à redução do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) dos automóveis decidida em 
dezembro e que tinha vigência até 31 de março. No final de 
março, o governo anunciou que manterá o incentivo por mais 
três meses. 
"É lógico que a gente comemora, mas tem que ter o pé no 
chão. Temos que ter consciência de que existe uma crise 
internacional e que 2008 não volta e levará tempo para a 
economia se recuperar", disse Reze. "Entendemos que o 
governo não pode fazer uma renúncia fiscal dessa magnitude 
por muito tempo", complementou o presidente da 
FENABRAVE.  
  

Em press-release distribuído na sexta-feira (03/04) à 
imprensa, a FENABRAVE relatou sua expectativa de um 

semestre equilibrado para o setor. Os volumes de 
automóveis e comerciais leves devem se estabilizar em 
200 a 210 mil unidades mensais, o que deve contabilizar 

2,6 a 2,7 milhões de unidades no final de 2009, segundo a 
informação oficial da entidade. 

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 
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 
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Reze: governo foi ágil para avaliar crise e tomar medidas.  
Sérgio Reze, presidente da FENABRAVE, entidade dos 
distribuidores de veículos, avalia que a prorrogação do IPI 
reduzido para veículos novos, a Cofins zerada para motos 
novas até 150 cilindradas e as demais medidas anunciadas 
pelo governo em 30 de março foram importantes para o setor 
automotivo e para o país.  
“A decisão vai dar tempo para que outros setores da 
economia também reajam. Se conseguirmos manter média de 
200 mil carros por mês vai ser muito bom para o setor e para 
a economia”, comentou.  
De janeiro a março as vendas já somaram 668,3 mil veículos, 
3,14% acima do realizado no mesmo período do ano 
passado. Há, porém, uma expectativa de que abril tenha 
resultados mais morno, já que março teria sido carregado 
pela antecipação de compras provocada pelo possível fim do 
incentivo do IPI.  
Para o presidente da FENABRAVE, o governo foi muito ágil 
para avaliar a crise e rápido para tomar as medidas 
necessárias. 
Link 

www.laa.lt 

  

  

  

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 
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