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Frota brasileira soma 27,8 milhões de veículos 
 

 
 

 

Sindipeças dimensiona a frota em 27,8 
milhões de veículos; 58% com motor à 
gasolina 
 
O SINDIPEÇAS – Sindicato das Fabricantes de 
Autopeças – divulgou um levantamento 
atualizado da frota brasileira de veículos diferente 
do apurado pelo Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN), este último baseado no 
número de emplacamentos e indicando a 
existência de 55 milhões de unidades. Nas 
contas do SINDIPEÇAS, existiam de fato 27,8 
milhões de veículos em circulação no Brasil no 
final de 2008, volume 7,5% superior ao registrado 
em 2007. 
Pelos dados divulgados pelo SINDIPEÇAS, a 
idade média dos caminhões, ônibus, automóveis 
e comerciais leves em atividade caiu de 9,5 anos 
(2007) para 9 anos (2008). Pelo estudo, 26% da 
frota foram produzidos entre 2006 e 2008. No 
total, a frota teria crescido 7,5% entre 2007 e 
2008, revela o levantamento.  
Nos cálculos do SINDIPEÇAS, 58% da frota têm 
motor à gasolina, 24% são flex, 10% utilizam 
apenas álcool e 8% consomem diesel. 
Da frota total, 26% dos veículos têm até três anos 
de uso, ante 20% referentes ao ano 2000. Há 
1,32 milhões de veículos com mais de 21 anos 
de uso em circulação, volume correspondente a 
5% da frota. Em 2000, os veículos velhos 
representavam 9% do total em circulação. 
Link  

Notícias relacionadas 
 

Frota brasileira tem 27,8 milhões de veículos 
SINDIPEÇAS - levantamento completo 
SINDIPEÇAS - números do setor - indicadores. 

 

Em breve resultado compilado! 
 NOTÍCIAS 



 

LANÇAMENTOS 
Nova geração do Corvette chega em 2012. Link 
Mercedes mostra nova Classe E Estate. Link 
Porsche mostra novo 911 em Frankfurt. Link 
Kia Soul tem estilo indefinido, mas atraente. Link 
Hennessey promete bater SSC Ultimate Aero com VENOM GT. Link 
Kia lança o Venga no Salão de Frankfurt. Link 
Zotye apresenta seu primeiro utilitário elétrico na China. Será vendido aqui pela Oxxor? Link 
Confira flagra da Nissan Livina X-Gear. Link 
Renault terá DVD junto ao manual do carro. Link 
Hyundai leva a Frankfurt o ix35, sucessor do Tucson. Link 
Kia Cerato: a transformação - nova geração do sedã mudou tanto que merecia até outro nome. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Carro sem motorista é lançado em Londres. Link 
Comissão do Senado aprova venda de carro a diesel. Link 
Nissan e GM brigam pelo mais econômico. Link 
Mini e smart, modificando a cidade. Link 
“Vamos ter uma gama de carros elétricos já em 2012”. Link 
Mesma base dá origem a veículos bem diferentes. Link 
Alemanha se prepara para ter 1 milhão de carros elétricos até 2020. Link 
Transporte gratuito em autocarros ecológicos. Link 
EMPRESAS 
Automotivas entre as melhores para trabalhar. Link 
Qatar planeja investir US$ 10 bi na Porsche-Wolkswagen. Link 
Compra da Porsche deixa Volkswagen perto de ser 1ª no setor automotivo. Link 
Porsche e Volkswagen anunciarão pré-acordo de fusão. Link 
Oficina itinerante faz testes gratuitos em Curitiba. Link 
GM fecha acordo para venda da Saab. Link 
RESULTADOS 
Vendas da Volkswagen sobem quase 7% em Julho. Link 
China e Alemanha animam vendas da Volkswagen. Link 
Carros novos chegam com preço menor que os antigos. Link 
Vendas de veículos têm retração de 6,89% na quinzena inicial de agosto. Link  
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES 
Índice de manutenção preventiva do veículo cai de acordo com o aumento da idade do veículo. Link 
Concessionárias começam a emitir notas fiscais eletrônicas em 1º de setembro. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Porsche dispara mais de 12% com avanço da fusão com a Volkswagen. Link 
Montadora oferece emprego para deficientes. Link 
Para Ford, mercado brasileiro pode crescer 9,9% no ano. Link 
Greve interrompe produção de 1.520 carros da VW por dia no México. Link 
VÍDEOS 
Luso Ventura fala sobre diesel e evolução para Euro 5. 

 NOTÍCIA COMENTADA  

 

Rede de Inovação  

 
O Sistema FIEP (Federação das Indústrias do Estado do  Paraná) deu início, no mês de junho de 2009, ao projeto 
do portal Rede de Inovação . Todo espaço foi concebido em consonância com a missão da entidade de representar a 
indústria e prover as melhores soluções para o seu desenvolvimento e de seus trabalhadores, reconhecendo seu papel 
de contribuir em prol do crescimento regional e do País.  
Conduzido pelo Centro de Inovação do Sistema FIEP , o projeto visa construir e disponibilizar um ambiente digital de 
comunicação e colaboração que possa potencializar a criação, a transferência e a retenção de conhecimento nos 
processos, experiências e boas práticas de inovação das indústrias e partes interessadas do estado. O mesmo 
ambiente tem como objetivo também consolidar o conhecimento, os cursos, os programas e serviços disponibilizados 
pelo Sistema FIEP e por outras entidades para o tema inovação.  
Dessa forma, o portal pretende criar valor para as indústrias de todo tipo e todo porte, na sua constante e 
estratégica necessidade de inovar e se diferenciar,  e assim obter ganhos de competitividade e produtiv idade . 
Link 
 

Muito tem sido falado sobre a importância de inovar em todos os setores. Os resultados de investimentos têm sido 
divulgados pela mídia.  

Mas afinal, o que é inovação? Quais suas formas de aplicação? Conheça esta e outras respostas, explore este espaço 
reservado para a inovação. 

 



Links relacionados: 
Notícias - Agora na Rede 
Vídeos - na Rede! 
Calendário - eventos, cursos e editais de interesse da indústria paranaense. 

 
REFORMA TRIBUTÁRIA 
"Sem mexer nos impostos, vamos crescer menos", diz Appy. Link 
Site: Nossa Reforma Tributária 

 Revista Indústria Brasileira - A importância da Reforma Tributária 
Revista Reforma Tributária Proposta da FENAFISCO 

 EDITAIS PARA A INDÚSTRIA  

 

Edital disponibiliza R$ 26 milhões para inovação. Informações 
Últimos dias para se inscrever no Edital Universal 2009. Informações 
FINEP reduz taxas de financiamento à inovação. Informações 
Finep investe R$ 110 milhões na área de Telecomunic ações. Informações 
Finep reabre inscrições para cadastro reserva.  Link 
Finep lança edital de telecomunicações que somam R$  110 milhões. Informações 
CNPq comemora 58 anos de apoio ao desenvolvimento d a ciência brasileira. Informações 
Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – RHAE - Pesquisa dor na Empresa  Informações importantes - clique aqui 
Edital de Subvenção Econômica Finep 2009  FINEP - Mais informações 
SENAI e SESI lançam edital de inovação com aporte d e R$12,5 milhões.  Inovação Tecnológica 
Link adicional 

 

Publicação Especial  
 
Os carros alternativos, biodiesel, etanol, híbridos , gás 
natural e hidrogênio.  
Fonte: BiodieselBR.com  
Adaptação de ABC news Buying an Eco-Friendly Car. 
 
Com todo o barulho sobre os carros híbridos nos EUA, o biodiesel 
e etanol no Brasil e a redução das emissões no mundo, muitos de 
nós tentamos fazer a coisa certa: Comprar um carro que não 
aumente nossa dependência pelo petróleo, solte menos CO² no ar, 
ajude o meio ambiente e principalmente, que seja barato e nos 
ajude a economizar. As escolhas estão melhorando, mas ainda é 
um mercado limitado.  
Vejamos as opções: 
 
Híbridos 
A recente moda dos norte-americanos sobre os automóveis 
híbridos mostra que as forças de mercado estão se unindo ao 
ambientalismo. Ter um carro que faz 21 km por litro é bom para 
economizar e ajuda a consumir menos petróleo.  
Híbridos trabalham capturando a energia criada quando os freios 
do carro são ativados. Aquela energia é armazenada em baterias 
e usada sempre que possível, no lugar do combustível. 
Prós 
Rendimento: A Agência de proteção ao meio ambiente dos EUA 
(EPA) calcula para o Prius da Toyota (modelo popular nos EUA) 
faz na cidade 25,5 km por litro e 21,5 km por litro na estrada.  
Eles são silenciosos, muito silenciosos e oferecem um passeio 
suave. 
Eles andam com gasolina; que é possível encontrar em qualquer 
lugar. 

BioDiesel 
Ultimamente existe certa confusão sobre o que é biodiesel, mas é 
o seguinte: Biodiesel não é óleo vegetal, somente depois que 
retirar a glicerina do óleo vegetal é que temos biodiesel.  
Hoje no Brasil, embora seja muito difícil de encontrar, temos 
biodiesel sendo vendido nos postos, vendido na forma de B2, 2% 
de biodiesel e 98% de diesel.  
A coisa mais importante que você precisa saber sobre biodiesel é 
que qualquer motor diesel hoje pode usar biodiesel. É possível 
alternar entre biodiesel e diesel a qualquer momento, exatamente 
como acontece com os carros flex, gasolina e álcool.  
Existem também pessoas que modificam os motores dieseis para 
rodar com óleo vegetal direto. Esses vão atrás de restaurantes e 

DATAS IMPORTANTES  
   
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
  
3ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL  
  
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  
 

19 e 20 de outubro   
Perspectivas 2010 
Hotel WTC – São Paulo 

 
 

Mais informações 
 

9 de novembro  
Transportes e Mercosul 
Hotel Intercity, Caxias do Sul, RS 
  

SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009  
 

 
  

31 de agosto  
TENDÊNCIAS NO SETOR AUTOMOTIVO 
Hotel WTC, São Paulo, SP. 
Informações e inscrições  
SAE BRASIL - Tel. 11 3287-2033, ramal 106 - 
cristiane.avila@saebrasil.org.br  - 
www.saebrasil.org.br   
 
Promoções e patrocínios  
SAE BRASIL - Tel. 11 3287-2033, ramal 133 - 
silvana.mele@saebrasil.org.br  - 



pegam toda a gordura das frituras, também compram óleo de 
cozinha para abastecer suas máquinas, ou com simples extração 
mecânica de sementes oleaginosas conseguem seu combustível.  
Óleo vegetal e biodiesel são animais diferentes na mesma família. 
Biodiesel causa muito menos incômodo que o óleo vegetal.  
Prós 
Mais baixas emissões: Quanto mais biodiesel for usado na mistura 
com o diesel, mais baixo suas emissões. 
Versatilidade: Outro benefício para o consumidor é a habilidade 
para trocar entre diesel e biodiesel sempre que precisar. 
Modelos: No Brasil é proibido carros de passeio rodarem com 
diesel, mas isso tende a mudar uma que vez que as emissões do 
biodiesel são menores. Os grandes beneficiados no momento 
seriam os trabalhadores do campo com maquinário movido a 
diesel. 

Gás natural 
Gás natural é um combustível de queima limpa. Ponto para o 
ambiente, pois ele colabora para acabar com a poluição. Mas gás 
natural ainda é um combustível fóssil, resultado da decomposição 
da matéria orgânica fóssil no interior da Terra. O gás natural é 
utilizado nos transportes em ônibus e automóveis, substituindo o 
óleo diesel, a gasolina e o álcool. 
Prós 
Preços de combustível: O custo de GNV (gás natural veicular) é 
tradicionalmente mais barato que outros combustíveis. Por isso 
que muitas pessoas estão escolhendo o GNV. Dependendo do 
veículo e da região, a economia proporcionada pelo GNV em 
relação à gasolina pode chegar a 65% por quilômetro rodado. 
Longevidade: A durabilidade dos carros é maior que os a gasolina 
tradicionais porque é combustível de queima limpa. 

Etanol 
Etanol é um combustível feito principalmente através da cana de 
açúcar. Nos EUA é utilizado bastante na forma E85; é uma mistura 
de 85% de etanol e 15% de gasolina. No Brasil este combustível é 
largamente utilizado e possui um alto balanço energético, estudos 
indicam que para cada unidade de energia investida, são 
produzidas cerca de 8,3 unidades de energia renovável. O preço 
desse combustível é mais barato que a gasolina, porém seu 
rendimento é menor, principalmente nos carros bi combustível. O 
Etanol é um excelente combustível alternativo: é produzido 
inteiramente aqui no Brasil, renovável e ainda reduz as emissões. 
Prós 
Versatilidade: Os veículos bi combustível permitem usar álcool ou 
gasolina em qualquer proporção. A sua única preocupação ao 
chegar no posto deve ser o preço. 
Preço: O preço do etanol, como mencionado acima, é menor que o 
da gasolina. 
Escolha do carro: A variedade de carros disponível é grande. Os 
fabricantes abraçaram a tecnologia bi combustível e é possível 
encontrar muitas opções de modelos que rodam com etanol e 
gasolina. 

Hidrogênio 
Muito exagero foi feito sobre os carros de hidrogênio. A realidade é 
que eles não estão acontecendo agora e ainda vão demorar a 
acontecer. Não existe nenhum modo viável de se fazer 
combustível de hidrogênio sem converter combustíveis fósseis, 
nenhuma infra-estrutura, e nenhum fabricante planeja uma linha 
de veículos de hidrogênio.  
O plano do governo brasileiro para o hidrogênio não prevê nada de 
concreto para o consumidor até 2020. 
 

Leia material na íntegra aqui 
 
 

www.saebrasil.org.br  
 
Horário   
Recepção a partir das 7h30. 
Abertura eletrônica às 8h30. 
Encerramento às 17h35. 
 
14 de setembro  
Simpósio SAE Brasil Testes e Simulações  
 
6 a 8 de outubro  
CONGRESSO SAE BRASIL 
Novembro  
PROPULSÃO E MATRIZ ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 
  

EVENTOS AEA 2009  
27 de agosto  
Seminário sobre Segurança Veicular 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - 
SP  
16 a 17 de setembro  
XVII Simpósio Internacional de Engenharia 
Automotiva – SIMEA 2009 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - 
SP  
  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2009  
  

Frankfurt, 63rd International Motor Show  
15 a 27 de setembro de 2009 
Organizado pela Verband der Automobilindustrie 
e.V. (VDA) no Messegelände, com os dias 15 e 
16 de setembro reservados para a imprensa.  
www.iaa.de  
 
Sydney International Motor Show  
8 a 18 de outubro de 2009 
Organizado pela Federal Chamber of Automotive 
Industries no Sydney Convention and Exhibition 
Center, com o dia 8 de outubro reservado para a 
imprensa.  
www.sydneymotorshow.com.au  
 

Tokyo, 41st Tokyo Motor Show  
21 de outubro a 8 de novembro de 2009 
Organizado pela Japan Automobile 
Manufacturers Association no Makuhari Messe, 
com os dias 21 e 22 de outubro reservados para 
a imprensa.  
www.tokyo-motorshow.com  
 
Athens, 8th International Motor Show  
6 a 15 de novembro de 2009 
Organizado pela Association of Motor Vehicle 
Importers Representatives no Former Athens 
International Airport (East). Dia 6 de novembro 
reservado para a imprensa.  
www.amvir.gr  -  www.seaa.gr  

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 
     
  
 


