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Link 

Resultados mês de Setembro: produção de veículos cai 
6,7% e vendas aumentam 19,6%.  
A ANFAVEA divulgou esta semana que produção de veículos 
em setembro caiu 6,7% em comparação com agosto e 8,4% 
em relação ao mês de setembro de 2008.  
Quanto à produção acumulada de janeiro a setembro de 2009 
tem-se que esta somou 2,32 milhões de unidades, o que 
representa uma queda de 11,5% em relação ao mesmo 
período de 2008.   
Já em relação às vendas de automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus teve-se no mês de setembro 
desempenho recorde, com 308,7 mil unidades vendidas, 
representando uma alta de 19,6% sobre o mês de agosto, e 
de 14,9% em relação ao mês de setembro de 2008.  
Dentre os demais indicadores expostos no informativo da 
ANFAVEA sobre a indústria automotiva do mês de setembro, 
é interessante ressaltar que as exportações de veículos 
continuam caindo, totalizando 43.084 unidades, o que 
representa queda de 6% em relação a agosto e 30,6% em 
relação ao mesmo período do ano passado.  
Notícias Relacionadas: 
Produção de carros cai em setembro, vendas são recorde 
Estoques de automóveis no nível mais baixo desde 2007 
Vendas de veículos flex sobem 20% em setembro vs 
agosto—Anfavea 
Conforme ANFAVEA produção de veículos cai 6,7% em 
setembro 

  NOTÍCIAS 



  

LANÇAMENTOS 
Com Fluence, Renault planeja emplacar um sedã médio no mercado brasileiro. Link 
GM muda lista de equipamentos do Agile. Link 
Nissan já trabalha no sucessor do GT-R para 2013. Link 
Nissan Land Glider: Elétrico e com apenas 1,1 m de largura, o conceito japonês pode ser uma boa solução para o trânsito. Link 
Nissan apresenta protótipo elétrico que 'plana' no chão. Link 
Fiat e Chrysler trabalham em carro elétrico. Link 
Novo Volkswagen New Beetle deverá ser lançado em 2012. Link 
Nissan mostra o Leaf, modelo 100% elétrico, no Salão de Tóquio 2009. Link 
Audi A1 terá versão flex no Brasil. Link 
GM deixa de importar Omega para dar lugar ao Malibu. Link 
Chevrolet desmentiu que deixará de importar o Omega. Link 
Ford leva novo Fiesta ao Salão de Los Angeles. Link 
I-MiEV é eleito carro elétrico do ano em Londres. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Bosch inova em sua participação no Congresso SAE 2009. Link 
Para Powertrain, "MultiAir é a tendência do futuro”. Link 
Robô-veículo evita colisões imitando peixes. Link 
Brasil pode se tornar exportador de tecnologia verde, diz executivo da Delphi. Link 
Carro "made in Chiwan" aposta em tecnologia. Link 
Novo S60 testa sistema antiatropelamento. Link 
Al Gore elogia setor sucroalcooleiro do Brasil. Link 
Seminário apresenta novas tecnologias para redução da emissão de poluentes veiculares. Link 
Automóveis evoluem para atender os desejos dos atuais adolescentes. Link 
INEE promove seminários de veículos elétricos. Link 
Saiba quem a SAE premiou no Congresso. Link 
Controle seu carro via i-phone. Link 
MARKETING 
Volkswagen lança mobile game para iPhone (Mobile Marketing). Link 
Mídia para carros fica mais virtual e interativa. Link 
Montadoras inovam na divulgação e lançamento de carros. Link 
EMPRESAS 
Ex-executivos da Ford entram na briga pela Volvo. Link 
Renault anuncia plano de fabricação de veículos elétricos na Espanha. Link 
Audi convoca recall para A3 e TT nos EUA. Link 
Recall: Nissan convoca donos de X-TRAIL. Link 
Delphi apresenta no Congresso SAE 2009 seis trabalhos técnicos nas áreas de Arquitetura Eletro/Eletrônica, Manufatura, Motores, Gestão e Tecnologia da 
Informação. Link 
GM ainda enfrenta obstáculos no plano de reestruturação. Link 



Volks do Brasil usa fundo para financiar fornecedores. Link 
Volkswagen planeia vender ações preferenciais para comprar a Porsche. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Estados ligados à cadeia automotiva registram maior recuperação após a crise. Link 

Segundo CEO da Volkswagen Mercado automóvel só recupera da crise em 2013. Link 
Mercado interno ajuda, mas não salva ano das montadoras. Link 
Queda na produção de veículos em setembro se deve à volta gradual do IPI e às greves de funcionários. Link 
Aumento de preços:Além do fim do IPI, há o aumento do valor do aço. Reajustes salariais conquistados pelos funcionários também pesam. Link 
Tendências: venda de carros terá leve queda sem IPI. Link  
Sem crédito carro usado encalha. Link 
Vendas de carros na China crescem 83,6% em setembro. Link 
Fiat, Ford, GM e Volks prevêem crescimento de 6% nas vendas. Link 
Montadoras apostam em aumento de até 6% das vendas em 2010. Link 
GM estima vendas estáveis em 2010. Link 
Crédito para compra de carros volta ao patamar de 2007. Link 
Paraná avança no ranking de novas patentes. Link 
Alemanha aposta na venda da Opel. Link 
LEGISLAÇÃO 
SP é o 1º Estado a aprovar meta de mudança climática. Link 
A partir de 2010 freio ABS também será item obrigatório dos automóveis novos vendidos no mercado brasileiro. Link 
Liminar proíbe exigência de equipamento antifurto. Link 
VÍDEOS 
Ricardo Reimer, presidente do Congresso SAE Brasil 2009, faz o balanço do evento promovido em SP  
UniAir promete revolucionar motores 
Nota Verde do MMA detona imagem do etanol 
Uma volta pelo salão de Frankfurt - Ford 2009 
  

  
REFORMA TRIBUTÁRIA 
Mais que Reforma Tributária, Brasil precisa de qualidade no Gasto Público. 

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  
Edital SENAI SESI de Inovação. Informações 
Pappe-Subvenção abrange 13 estados e o DF. Informações 



  

PUBLICAÇÃO ESPECIAL:  
 
A INDÚSTRIA INSTANTÂNEA DO CARRO VERDE NOS EUA 
Como numa confluência de oportunidades, bilhões de dólares de financiamento federal estão sendo 
investidos no desenvolvimento de uma nova geração de veículos híbridos e elétricos produzidos nos 
Estados Unidos.  
 
Aprovado no decorrer da crise em 2009, o plano de recuperação da econômica americana abriu os cofres públicos 
dos EUA para uma série de empréstimos e financiamentos de baixo custo tais como o “Advanced Technology 
Vehicles Manufacturing Loan Program” – programa de empréstimos para a construção de veículos de tecnologia 
avançada, que objetiva investir cerca de 25 bilhões de dólares no desenvolvimento e produção de veículos mais 
eficientes energeticamente.  
 
Como vem sendo amplamente divulgado, quase 6 bilhões de dólares estão sendo destinados à FORD para o 
desenvolvimento do novo motor “EcoBoost”, o desenvolvimento de tecnologia híbrida e outros projetos.  
 
De forma semelhante, a NISSAN está recebendo 1,6 bilhões de dólares em empréstimos para começar a produzir 
carros elétricos e as bateria de lítio que eles utilizam em solo americano até o final de 2012. 
 
Na tabela abaixo se pode verificar outras empresas que vem sendo beneficiadas pelos investimentos 
governamentais nos EUA, os valores dos empréstimos bem como o propósito do financiamento.  
 

DATAS IMPORTANTES  
   
Eventos automotivos 2009 - mais 
informações  
  
19 e 20 de outubro  
Perspectivas 2010 
Hotel WTC – São Paulo 

 
22 de outubro  
“O Papel das Cidades nas Mudanças 
climáticas: Mobilização de Curitiba”.  
Local: Sala de convenções – 
CIETEP. Av. Comendador Franco, 
1341, Jd. Botânico – Curitiba/ PR.  
Informações e Inscrições: 
gabinete@fiepr.org.br 
 
27 de outubro - Anfavea 
Seminário “Emissões de veículos a 
diesel”. 
Local:Sala São Paulo do hotel 
Holiday Inn Anhembi. 
Inscrições e informações  

 
04 a 06 de novembro 
Negócios e clima em debate 
Local:Unindus – Curitiba 

 
Inscrições e Informações 
 



9 de novembro  
Transportes e Mercosul 
Hotel Intercity, Caxias do Sul, RS 
 
9 a 11 de novembro 
6ª. Edição do Seminário e Exposição 
de Veículos Elétricos. 
Campinas – SP. 
Promovido pelo Instituto Nacional de 
Eficiência Energética e a Associação 
Brasileira do Veículo Elétrico. 
Inscrições e Informações 
  
SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 
 

Novembro 
PROPULSÃO E MATRIZ 
ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São 
Paulo, SP 
  

 
  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 
2009 

  

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 
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