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Comitê Diretivo do Estudo de Prospectiva 
Estratégica do Setor Automotivo da RMC - 

Horizonte 2020 
No dia 7 de agosto de 2008 aconteceu o 1º 
encontro do comitê, durante um jantar 
executivo, os participantes definiram que este 
grupo constituirá um fórum permanente de 
discussão sobre temas de interesse comum.  
Os direcionamentos estratégicos para a 
competitividade do setor foram discutidos, e “o 
Sistema FIEP vai atuar fortemente na 
articulação de políticas públicas para o setor 
automotivo na RMC (Região Metropolitana de 
Curitiba)”, declara Sr. Rodrigo da Rocha 
Loures, Presidente do Sistema FIEP.  

NOTÍCIAS 
 
Jeep procura parceiros para ampliar presença mundial. Link 

Nissan cria veículos híbrido e elétrico. Link 

Renault do Brasil registra aumento de 91,6% nas vendas de janeiro a julho deste ano. Link 

Tempo de mudanças no mercado automotivo. Link 

Agosto terá vários lançamentos no mercado brasileiro. Link 

Fiat é uma das dez maiores fabricantes. Link 

Vendas da Nissan nos EUA aumentam 8,5% em julho. Link 

Brasil atinge marca de 6 milhões de veículos Flex. Link 

Fiat Doblò da Technobras é opção mais segura no mercado nacional para transportar cadeirantes. 
Link 

VW ultrapassa Ford em vendas mundiais. Link 

Vendas de veículos crescem 25% em julho no Brasil. Link 

Carro elétrico sem impacto na economia. Link 

CNI: Emprego teve maior alta desde 1º semestre de 2005. Link 

Mais de 6 milhões de veículos bi-combustível nas ruas. Link 

Paraná terá ônibus movidos a óleo de cozinha. Link 

 
 



Publicação Especial 
 
Para Carlos Ghosn, decisão só com fatos e 
números  
FENABRAVE 
 
Em 2008, a participação do principal executivo da 
Aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, presidente 
mundial e CEO dos grupos, já está garantida. Em 
sua apresentação, Ghosn falará sobre “O mercado 
mundial de automóveis e as lições a serem 
apreendidas”, em uma espécie de talk-show onde os 
entrevistadores serão os presidentes de 
associações de marca. 
Em entrevista coletiva concedida, em São Paulo, em 
dezembro de 2007, o executivo ressaltou que o 
mercado brasileiro é, para Renault-Nissan, uma das 
regiões estratégicas para o futuro, ao lado, 
especialmente, da Rússia, China e Índia, reunindo 
os chamados países formadores do BRIC. Na 
ocasião, Ghosn não poupou elogios ao bom 
desempenho da 
Renault do Brasil: “O ano de 2007 foi muito bom 
para a marca, mas estamos muito longe do nosso 
verdadeiro potencial. Não posso me contentar com 
uma participação de 3% no mercado brasileiro. Por 
isso, estamos preparando uma linha de produtos 
bastante competitiva”, alertou Ghosn. Para ele, o 
Brasil assiste uma grande transformação – o País 
está crescendo e a moeda se fortalecendo. “O Brasil 
vai exportar mais matéria-prima, energia, produtos 
agrícolas e industriais com alto valor agregado. E vai 
perder nos produtos com menor valor agregado 
porque a força da moeda fará o País ser menos 
competitivo. Penso que isso vai continuar e não é 
uma tendência temporária. O Brasil está entrando 
num ciclo virtuoso de desenvolvimento com 
fortalecimento da moeda. É uma transformação 
muito positiva”, comentou o executivo. 
A Revista Exame, em 22 de março do ano passado, 
dá a receita utilizada pelo executivo na tomada de 
decisões: 
• Deixar de lado os detalhes; 
• Ter disciplina; 
• Delegar sempre que possível; 
• Dar um passo de cada vez; 
• Buscar informações com o maior número possível 
de pessoas. 
Seu embasamento? Ele garante - é sempre calcado 
na análise de fatos e não em idéias ou suposições. 
Conhecido como “cost killer” por ter fechado fábricas 
e demitido 21 mil trabalhadores na Nissan, Ghosn 
não vê dificuldades em dirigir, simultaneamente, 
duas companhias. “O mais importante é garantir que 
a estratégia e as prioridades de cada companhia 
estejam claras. Quando se trabalha em conjunto, o 
resultado fica melhor”, declarou. 
Esta é a primeira vez que um presidente mundial de 
montadora participa do Congresso FENABRAVE. 
Você não pode perder esta oportunidade. Participe! 
 

Datas Importantes 
 
21 a 23/08/2008 
XVIII – Congresso FENABRAVE 
ExpoCuritiba 
Campus da UnicemP - Universidade Positivo 
Palestra com CARLOS GHOSN 
(Presidente Mundial Grupos Renault/Nissan) 
Tema: “O Mercado Mundial de automóveis e as 
lições a serem assimiladas”. 
Mais informações 

 
3º Simpósio SENAI de INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA 
Ciclo de palestras, oficinas e exposições. 
Mais informações 

 
13/08/2008 
Olimpíada do Conhecimento 2008 
Palestra Magna: "Inovação e a Arte de definir o 
futuro". 
Marc Giget/ CNAM e Instituto Europeu de 
Estratégias Criativas e de Inovação (França) 
Inscreva-se e participe! 
 
Até 28/08/2008 
Prêmio FINEP de Inovação 
O Prêmio Finep de Inovação irá selecionar 
projetos de âmbitos regionais. Os vencedores 
regionais de cada categoria concorrerão entre 
si a etapa nacional. O lançamento do Prêmio 
Finep da região Sul foi realizado no dia 15 de 
maio, em Curitiba (PR).  
Acesse o site:  www2.finep.gov.br/premio/  

 
28 e 29/08/2008 
FÓRUM DIESEL SAE BRASIL 
Curitiba/PR 
Organização: SAE BRASIL  
Seção Paraná e Santa Catarina 
Link 

 
9/09/2008 
Seminários de Inovação 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
O principal objetivo dos Seminários é difundir a 
importância da inovação para o incremento de 
competitividade nas empresas. O evento é 
dirigido, principalmente, a empresários e 
estudantes, que poderão conhecer os 
instrumentos de incentivo à inovação 
existentes em todo o País.  
Mais informações 
 
12 a 14/11/08 
NANOTEC 2008 
Centro de Exposições Imigrantes 
São Paulo/SP 
Link 
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