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DESTAQUES 

  
ANFAVEA e FENABRAVE DIVULGAM RESULTADOS DO MÊS DE DEZEMBRO 

 

 
  
Segundo balanço publicado pela Anfavea, as montadoras instaladas no Brasil 
produziram 3,18 milhões de unidades de veículos (automóveis, comerciais 
leves, caminhões e ônibus) em 2009. As vendas internas (+11,3%) foram boas, 
no entanto as exportações cairam -35,3%. 
O mercado brasileiro encerrou 2009 com 3.141.240 veículos comercializados, 
sendo que dezembro merece destaque com 293 mil unidades vendidas, o que 
representa 50,7% de crescimento em relação a dezembro de 2008.  
Os números obtidos em 2009 consolidam novos recordes para a indústria 
automotiva e superam as expectativas em um ano marcado pela crise 
econômica mundial. 
Acesse o documento da ANFAVEA na íntegra aqui. 
  
Notícias Relacionadas: 
Anfavea: 2009 cresce 11,4% em vendas. Link 
Produção de automóveis recua após sete anos de altas. Link 

 
  
As vendas de veículos novos no mercado brasileiro somaram 3.141.226 
unidades em 2009, o que significa uma alta de 11,35% na comparação com 
2008, segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores (Fenabrave). Os dados incluem automóveis, veículos 
comerciais leves, caminhões e ônibus. 
No ano fechado, considerando apenas automóveis e veículos comerciais leves, 
as vendas de 3.009.482 unidades representaram uma alta de 12,66% ante 2008. 
Já a comercialização de caminhões e ônibus, com 131.744 unidades em 2009, 
mostrou 11,95% de queda em relação ao ano anterior. 
  
Acesse o documento da FENABRAVE na íntegra aqui.  
  
Notícias relacionadas: 
Venda de carro no país cresce 16,5% em dezembro.Link 
Vendas de carros sobem 51,1% em dezembro em relação a 2008. Link 
Fenabrave: venda de veículos sobe 11,35% em 2009. Link 

 NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Fox 2010 tem uma nova identidade visual. Link 
Fiat Uno é atração entre os lançamentos de 2010. Link 
Montadoras terão 80 lançamentos em 2010. Link 
Coreanos ganham utilitário elétrico chinês vai de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos. Link 
Toyota apresenta o Etios no Salão de Nova Déli. Link 
Tata prepara Nano "melhorado" para os EUA. Link 
Renault apresenta supercompacto elétrico Twizy Z.E. na Índia. Link 
2010 promete ser um ano de boas novidades. Link 
Novo Renault Logan é mostrado na Rússia. Link 
Renault Samsung SM5 2010 está previsto para o fim de janeiro de 2010. Link 
Tata cria a Kombi do Nano, a Magic Íris. Link 
Etios é o nome do compacto nacional da Toyota. Link 
SEGREDO - Nova geração do Ford Fiesta surge em Piauí. Link 
Juke é o nome do novo modelo da Nissan. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Lula sanciona lei que estabelece política de mudanças climáticas. Link 
Panasonic desenvolve bateria mais potente para carro elétrico. Link 
Avenida Elétrica será atração no Salão de Detroit. Link 
Curso na USP forma o novo gestor da indústria automobilística. Link 
Justiça condena 75 empresas por poluírem o meio ambiente. Link 
Em 1º de janeiro, 8% dos veículos produzidos no Brasil já têm que estar equipados com airbags e ABS. Link 
Sob críticas, Intel e Google buscam levar internet aos carros. Link                        
Fiat irá produzir seu câmbio de dupla embreagem. Link 
EMPRESAS 
Indianos cancelam pedidos do Tata Nano. Link 
Fiat aproveita alta nas vendas para contratar. Link 
Volkswagen vai investir 7,3 mil milhões na Audi. Link 
Toyota espera reduzir seus custos com componentes. Link 
Ford confirma venda da Volvo. Link 
GM vai vender fabricante de sistemas de direção Nexteer. Link 
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CENÁRIO ECONÔMICO 
Balança comercial registra em 2009 o saldo mais baixo em sete anos. Link 
Anfavea quer mais incentivos para enfrentar importados. Link 
Fenabrave aposta alto nas vendas em 2010. Link 
Indústria defende manutenção de IPI reduzido para carros bicombustíveis. Link 
Países emergentes puxam venda global de carros. Link 
Anfavea: número de empregos cai 1,9% em 2009. Link 
RESULTADOS 
Retrospectiva automotiva no Brasil. Link 
Retrospectiva 2009: quem se deu bem. Link 
Top 10: Os lançamentos mais bem aceitos de 2009. Link 
Volkswagen foi a marca que mais cresceu no Brasil em 2009. Link 
  

 EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

 

Empresas têm até dia 31 para destinar IR a projetos sociais. Informações 
Entidades setoriais terão recursos para apoiar empresas inovadoras. Informações 
Fundação Araucária investe R$ 140 milhões em pesquisas. Informações 
Empresas paranaenses terão R$ 11,4 milhões para investir em inovação. Informações  
Governo libera R$ 57 milhões para parques tecnológicos. Informações 
Senai Boqueirão abre inscrições para 2010. Informações 
  

 

NOTÍCIA ESPECIAL 
  

Custo da bateria impede popularização do carro elétrico  
  

O uso disseminado de veículos elétricos ao redor do mundo não será 
alcançado em 2020 sem uma significativa inovação na tecnologia de bateria, de 
acordo com um estudo da Boston Consulting Group - que aconselhou o 
governo dos EUA na reestruturação da General Motors e da Chrysler no ano 
passado. 
O custo e os limites de armazenamento de energia nas atuais baterias de íon-
lítio vão impedir os consumidores de comprarem carros elétricos, diz a Boston 
Consulting, que passou três meses entrevistando fornecedores de baterias, 
cientistas e fomentadores. "O consumidor médio e políticos acreditam que o 
carro elétrico é a solução do futuro", disse Xavier Mosquet, coautor do estudo. 
"Eles não entendem que existem complicações econômicas que impedem isso 
de acontecer." 
O estudo é um duro choque de realidade enquanto as montadoras globais se 
preparam para apresentar suas mais recentes inovações no salão internacional 
do automóvel de Detroit. Muitas montadoras vão mostrar os veículos elétricos 
que esperam colocar no mercado nos próximos cinco anos. 
A General Motors, anunciou que fabricou sua primeira bateria íon-lítio para seu 
veículo elétrico Chevy Volt previsto para o final deste ano. A GM afirma que o 
Volt pode rodar até 64 km com eletricidade, sem usar gasolina ou produzir 
emissões. Mosquet disse que o ponto crucial é o custo. O custo para um 
fabricante ou consumidor por 1 kW/hora de energia de uma bateria de íon-lítio 
estará na faixa entre US$ 360 e US$ 440 em 2020. 
Este custo precisará ser reduzido pela metade com objetivo de conquistar os 
consumidores, disse Mosquet. A única forma de alcançar a redução de custo é 
através de nova tecnologia. Os custos não serão reduzidos o suficiente pela 
mudança no local de produção da bateria ou dos materiais usados em sua 
fabricação. 
Sem a inovação tecnológica, 3 milhões de veículos elétricos excluindo híbridos, 
ou menos de 5% do total de carros, estarão nas estradas na Europa, EUA, 
China e Japão em 2020. Mas se os custos forem reduzidos, esse volume 
poderá mais do que triplicar. Na ausência de uma nova tecnologia, as únicas 
formas de promover a disseminação do carro elétrico serão: crédito do governo 
de mais de US$ 7.700 aos compradores, preço do petróleo em US$ 375 por 
barril ou se o governo impuser um imposto adicional sobre a gasolina de 
2010%. 

  
Acesse notícia na íntegra aqui. 

  
EVENTOS 

  

5, 12 e 19/01/2010 - Auto Show: Feira de Automóveis Antigos e Especiais 
Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo, SP 
Local: Pólo Cultural 
Informações 
  
11 a 15/03/2010 - Mecânica 2010, Feira Internacional da Mecânica 
Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo, SP 
Local: Pavilhão de Exposições, Área: Pavilhão Norte/Sul, Pavilhão Oeste 
Informações  
  
29/03/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Tecnologias automotivas 
Centro de convenções Milenium. São Paulo – SP 
Informações 

  

21/06/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Manufatura automotiva 
Centro de convenções Milenium. São Paulo – SP 
Informações 
  
30/08/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Tendências no Setor Automotivo 
Hotel WCT. São Paulo – SP 
Informações 
  
13/09/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Testes e simulações  
Centro de convenções Milenium. São Paulo – SP 
Informações 
  
08/11/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Nanotecnologia e novos materiais 
Centro de convenções Milenium. São Paulo – SP 
Informações 
  

  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010 

Calendário de eventos 2010 
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