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 DESTAQUES 

 

Selo de A���� E para carros 
Veículos começam a receber etiqueta com nível de consumo 
 

 
 

Mais notícias: 
Só cinco montadoras aderem a programa 
Mille é o primeiro a ter selo de consumo 

Selo vai mostrar consumo urbano e rodoviário, com álcool e 
gasolina 

Durante cerimônia de apresentação da Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE), o primeiro carro brasileiro 
recebeu do INMETRO o selo veicular com indicação de 
desempenho em relação ao consumo de combustível na estrada 
e na cidade.  
Lançado em novembro de 2008, no Salão do Automóvel, em São 
Paulo, pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Miguel Jorge, o selo faz parte do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem Veicular (PBE Veicular), coordenado pelo 
INMETRO, com parceria da Petrobras. 
Graduado de A à E, o selo é semelhante ao usado pelo 
INMETRO em eletrodomésticos. Com ele, o consumidor terá 
informações sobre o consumo na hora de escolher um veículo, 
facilitando a escolha por modelos mais econômicos e eficientes.  
Ao aderir à certificação veicular, o Brasil será o primeiro país da 
América Latina a desenvolver programas de eficiência energética, 
a exemplo dos Estados Unidos, Japão, Austrália, China, Canadá, 
Cingapura e países da União Européia.  
As fabricantes não são obrigadas a aderir ao Programa. Fiat, 
General Motors com a marca Chevrolet, Honda, Kia e 
Volkswagen, entretanto, já se inscreveram no programa. Juntas, 
elas detêm 50% das vendas brasileiras. 
Link 

 

 
Gostaríamos de convidá-lo a responder a pesquisa sobre os Cenários da Indústria Automotiva 2020 - Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC). 
A pesquisa é parte de um projeto de Prospectiva Estratégica realizado pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná (FIEP), com participação da indústria automotiva instalada na região. O objetivo do projeto é subsidiar reflexões, análises e 
recomendações de projetos e políticas que promovam o desenvolvimento do setor automotivo no horizonte de 2020. 

Abaixo segue o link da pesquisa que ficará disponível até o dia 30/04/2009. 
http://www.fiepr.org.br/pesquisa/index.php?sid=23112&newtest=Y 

 

Participe!!! 



  
Em comemoração ao Ano da França no Brasil, 

Renault do Brasil 
Governo do Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Cultura 
Casa Andrade Muricy 

 
Convidam para exposição de fotos de ROBERT DOISNEAU 

De 24 de abril a 14 de junho de 2009. 
Terça a sexta, das 10 às 19h 

Sábado, domingo e feriado das 10 às 16h 
Agendamento de visitas guiadas: (41) 3321.4816 

Mais informações: 
www.cam.cultura.pr.gov.br 

cmuricy@pr.gov.br 
relacoesinstitucionais@renault.com  

 NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Mini Cooper chega a Curitiba. Link 
Design carioca tipo exportação vira atração no mundo árabe. Link  
DHB lança duas novas tecnologias na Automec 2009. Link 
Atenções do mundo voltadas para Xangai. Link 
Xangai: VW revela Passat chinês. Link 
Salão de Xangai mostra a força da indústria automobilística chinesa. Link 
Direto da China: Xangai é atração mundial. Link 
Feira de autopeças em SP fica ‘tímida’ diante da crise. Link 
Simpósio SAE mostra carros elétricos, flex e tecnologias inovadoras na recuperação da indústria automobilística. Link 
O lançamento mundial do Porsche Panamera em Xangai. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
A Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. Link 
Bosch participa do 1º Reparar Brasil com palestras sobre novas tecnologias. Link 
Indústria de autopeças vê momento otimista em meio à crise. Link 
Produção de aço cresce 4,7% em março. Link 
EMPRESAS 
Mais três empresas vão se instalar no Tecnoparque. Link  
Fiat diz que negociações com Chrysler prosseguem. Link 
Grupo Volvo demite 1.543 na Suécia. Link 
GM não pagará dívida de US$ 1 bi em junho, diz diretor. Link 
Lucro da Volkswagen cai 74% no 1º trimestre. Link 
GM demite 1.600 pessoas nos Estados Unidos. Link 
China iniciará plano de reestruturação da indústria automobilística. Link 
IPI menor leva Fiat a contratar 742 pessoas este mês. Link 
RESULTADOS 
Esther Faingold ganha Prêmio de Liderança 2009 da SAE.  Link 
Vendas globais da Volks caem 11,4% no 1º trimestre. Link 



SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES  
Será o fim da "costura"? Link 
ABRIVE reinicia a certificação ASE Brasil. Link  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Sentenças. Link 
Paraná gera 10.842 empregos em março e tem segundo melhor resultado do Brasil. Link 
Exportações de automóveis recuam 51% no primeiro trimestre, diz IPEA. Link 
Governo dos EUA dará mais US$ 5,5 bi para GM e Chrysler. Link 
GM e Chrysler devem receber mais US$ 5,5 bi em ajuda dos EUA. Link 
Indústria automobilística já recebeu US$ 54 bi de ajuda. Link 
Confira os principais balanços do dia. Link 
Governo dos EUA quer concordata da GM em junho. Link  
Montadoras já receberam US$ 54 bilhões nos EUA. Link 

 NOTÍCIA COMENTADA 

 

REVISTA EXAME – As novas “Detroit” 

 
Depois de uma história de conquistas e grandes números, a Detroit de 2009 simboliza o fim de uma era de esplendor. 
Registra na realidade os erros da indústria automobilística. 
Enquanto as atenções se voltam para Michigan, uma nova indústria automobilística mundial surge em diferentes pontos do planeta 
– com características muito diferentes da história das Big Three (GM, Chrysler e Ford). 
Em janeiro, pela primeira vez na história, os chineses compraram mais carros num único mês do que os americanos; fato que era 
esperado para 2015. E, esta liderança chinesa em vendas se repetiu em fevereiro e março, refletindo o momento mais agudo da 
crise em Detroit. 
Com este crescimento de ritmo rápido, o mercado chinês pode atingir em 2015 uma fatia estimada em 17% do mercado, de acordo 
com a consultoria IHS Global Insight. Com esta projeção for concretizada, em pouco mais de cinco anos os chineses comprarão 11 
milhões de carros por ano...! 
 
Notícias relacionadas: 



Uma nova era para as montadoras 
O cliente virou banco 

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 
Governadores e empresários pedem reforma tributária com urgência. Link 
Revista Indústria Brasileira - A importância da Reforma Tributária 

 EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

 

CNPq comemora 58 anos de apoio ao desenvolvimento da ciência brasileira.  
Informações 
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 
  
Selo atesta preocupação com o meio ambiente  
Fonte: Simone Coelho 
 

 
Certificação é voltada para avaliar o setor de reparação 

 
Selo Verde certifica os reparos de pintura, funilaria, mecânica 
e também a administração da oficina. 
O Instituto de Qualidade Automotiva (IQA) e o Centro de 
Experimentação e Segurança Viária (CESVI) criaram uma 
certificação ambiental para oficinas. “A certificação vai atestar 
que a empresa realiza processos de reparação adequados, 
que causam menos impactos", afirma Mário Guitti, 
superintendente do IQA.  
A novidade analisará todos os processos envolvidos em uma 
oficina. Na área de funilaria, será avaliado o descarte correto 
de peças plásticas, metálicas e de vidro. Na pintura dos carros, 
o IAQ e o CESVI avaliarão o processo de reciclagem do 
solvente, lavagem de pistolas de pintura ou peças, e o 
descarte de materiais contaminados, como embalagens de 
tinta. E no segmento de mecânica, será observado se o 
sistema adequado de lavagem de peças é nocivo ao meio 
ambiente.  
"Outro ponto importante, não obrigatório num primeiro 
momento, é possuir um sistema de decantação de óleo”, diz 
Guitti. A administração é o último item considerado. Os 
funcionários precisam ter consciência da implementação 
dessas novas regras e participar de treinamentos As oficinas 

Datas Importantes  
 
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
 
Congresso Acadêmico Global Fórum está recebendo artigos 
Link 
 
ABINEE TEC 2009 
Data: 1º a 5 de junho de 2009. 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - São Paulo/SP. 
Link 
 
XIX Congresso FENABRAVE  
Datas:  
12, 13 e 14 de setembro de 2009 (sábado, domingo e segunda-
feira) 
Local: 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Endereço: 
Eixo Monumental Canteiro Central - SDC Setor de Divulgação 
Cultural - Região Central do Plano Piloto. 
Link 
 
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 
  

11 de maio 
Revisão das Perspectivas 
Hotel WTC - São Paulo 
17 de agosto  
Budget 2010 
São Paulo 
19 e 20 de 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 



que passarem pela avaliação receberá o Selo Verde IQA-
CESVI, lançado ontem na Automec 2009 - 9ª Feira 
Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, em São 
Paulo.  

 
 
Confira aqui material na íntegra. 
 
Notícias relacionadas: 
Oficina ecológica  
IQA e CESVI lançam Certificação Ambiental na Automec 
SINDIREPA - Oficinas na pegada ecológica 

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 

 
  

 

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 

     
  
  
  
  

     
  

  
  
  
  
  


