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DESTAQUES 

Salão de Paris marcado pelo verde,  inovação e 
 precaução 
 
Com a crise financeira mundial em pano de fundo, e 
com as preocupações ambientais a marcarem, as 
agendas do setor automotivo. Na Europa, mas não só, 
os grandes construtores automóveis mundiais fizeram, 
todos eles, questão de marcar presença no "Salon 

Mondial de l'Automobile 2008", o evento que de dois 
em dois anos tem lugar na cidade de Paris, e que este 
ano abre hoje as portas ao público, depois de dois dias 
destinados aos jornalistas e profissionais do sector. 
Para resumir a realidade do Salão de Paris bastaria, 
porventura, usar três palavras: verde, inovação e 
precaução. Na verdade, a necessidade da defesa 
ambiental implica a aposta no verde por parte das 
marcas, com todos os construtores a apresentarem as 
suas soluções para uma maior mobilidade sem 
dependência dos combustíveis fósseis, e com menores 
emissões de poluentes para o ambiente, que se 
pretende cada vez mais limpo e saudável. Derivada 
desta necessidade surge o segundo termo, isto porque, 
na busca pela melhores soluções para uma produção 
de veículos mais "verdes", os construtores têm vindo a 
inovar, e aproveitam cada evento para apresentar 
essas inovações, com concept cars mais ou menos 
arrojados, mais ou menos futuristas, mas em que a 
originalidade é quase sempre uma constante.  
Link  

Evento é o mais importante da indústria 
automobilística no ano.  

300 montadoras de 32 países estarão reunidas até 
o dia 19 de outubro. 

 

Link 

 

Link protótipos 

NOTÍCIAS 



Renault do Brasil participa do Congresso SAE Brasil 2008. Link 

GM decide dar férias para 12 mil. Link 

Renault anuncia redução de 2.000 postos de trabalho na Europa. Link 

Ford celebra lote inicial de Ka na Europa. Link 

Vendas de carros no Brasil sobem 10%. Link 

Não há crise para setor automotivo, diz presidente da Fiat. Link 

Seat prevê queda de 5% na produção. Link 

Montadoras soam alarme de cortes de produção e empregos. Link 

Renault cria conceito que retém calor. Link 

Vendas de carros nos EUA caem 26% em Setembro. Link 

Autopeças mantêm planos só para 2008. Link 

EUA: Vendas do grupo Ford caíram 34 por cento em Setembro. Link 

Grupo indiano Tata abandona obras de fábrica automotiva por causa de protestos. Link 

Iveco Argentina atinge marca de 68mil. Link 

Montadoras dos EUA terão crédito de US$ 25 bi. Link  

Volvo vende fábrica de carrocerias para ônibus. Link 

II Bienal de Design apresenta referência internacional do setor automotivo brasileiro. Link  

VW Golf VI e Fiat Bravo chegam no primeiro semestre de 2009. Link 

Volvo anuncia corte de 1.400 empregos. Link 

Hyundai eleva capacidade de planta na Rússia. Link 
Montadoras reforçam investimentos em marketing de novos modelos. Link  

Jackson Schneider fala sobre o futuro da indústria automobilística, na FEI. Link 

Nissan se inspira em abelhas para criar sistema anticolisão para carros. Link 

Peugeot mostra o HYMOTION. Conceito de triciclo tem duas rodas na frente e conta com tecnologia híbrida. Link 

Ford estuda viabilidade do hidrogênio. Link 

Nissan prevê o futuro dos elétricos com o Nuvu Concept. Link 

Globalização, veículos de baixo custo e novas tecnologias são temas de painéis no Congresso SAE. Link 

Integração da cadeia automotiva do Mercosul volta a ser discutida em São Paulo. Link 

Seat vai suspender 1.500 trabalhadores e interromper produção. Link 
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Confira aqui a estatística completa!   
 
Vendas de veículos aumentam 9,8% em setembro 

Datas Importantes  
 

PARANÁ TEM SEIS TRABALHOS SELECIONADOS 

NA ETAPA REGIONAL DO PRÊMIO FINEP DE 

INOVAÇÃO 
Vencedores serão conhecidos na quarta-feira (08), em 
Curitiba. Primeiros colocados receberão recursos 
financeiros pré-aprovados para projetos de inovação 

 
Link 



As vendas do setor automotivo cresceram em 
setembro, mas a produção foi afetada por paralisações 
de funcionários durante as negociações salariais. 
Segundo informou nesta segunda-feira a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), houve aumento de 9,8% na vendas em 
setembro com relação a agosto e 31,7% em relação 
mesmo mês de 2007, atingindo 268,7 mil unidades.  
Link 
 
Produção de veículos cai 4,3% em setembro 
A produção de veículos caiu 4,3% em setembro, frente 
agosto, informou há pouco a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No 
entanto, em relação a setembro de 2007, houve um 
incremento de 18%. No mês passado foram fabricadas 
298,4 mil unidades. Em 2008 já foram produzidos 2,62 
milhões de veículos, um acréscimo de 19,9% face o 
mesmo período do ano passado.  
Em setembro, foram licenciados 268,7 mil veículos, o 
que representa um crescimento de 9,8% em 
comparação a agosto. Já em relação a igual mês de 
2007, o aumento foi de 31,7%. 
Link  
 
Fiat lidera licenciamentos em setembro. 
A Fiat liderou o número de veículos licenciados em 
setembro atingindo a marca dos 51.162 unidades no 
mês. Já no acumulado do ano, foram licenciados 
445.520 unidades, mostrando um acréscimo de 8,3% 
sobre agosto, de acordo com informações divulgadas 
há pouco pela Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (ANFAVEA).  
Link 
 
 

 
 
Link - Estatística completa 

 
7, 8 e 9/10/2008 
Congresso SAE Brasil 
XVII Congresso e Exposição Internacionais de 
Tecnologia da mobilidade 
Expo Center Norte Pavilhões Branco I e II. 
Link 

 
7 a 11/10/2008 
AUTOMEC PESADOS E COMERCIAIS 
1ª Feira Internacional especializada em peças, 
equipamentos e serviços para veículos. 
Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi/SP 
Link 

27 e 28/10/2008 
Seminário Autodata 
Setor Automotivo Perspectivas 2009 
Hotel WTC – São Paulo/SP 
A indústria automotiva planeja 2009. 
Presidentes e alguns dos principais executivos das 
maiores montadoras e fornecedores da Indústria 
Automobilística no país vão discutir questões de 
perspectivas futuras. 
Link 
 
28 e 29/10/2008 
SIMPÓSIO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS 
Milenium Centro de Convenções/SP 
Link 

 
30/10 a 9/11/2008 
25º SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL 
Pavilhão de Exposições do Anhembi – SP 
Clique aqui para informações 
www.salaodoautomovel.com.br 
 
4, 5 e 6/11/2008 

 
IEL PARANÁ PROMOVE FEIRA DE ESTÁGIOS E 
PROFISSÕES 
Processos seletivos, workshops, exposições e 
palestras fazem parte da programação da Feira, que 
acontece em novembro, em Curitiba. 
As empresas interessadas em participar da 
Expotalentos 2008, podem entrar contato com o IEL, 
pelo e-mail expotalentos@ielpr.org.br ou telefone (41) 
3271-9410. Para visitação, participação nos eventos e 
seleções, as inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas no site www.ielpr.org.br/expotalentos. 

 
13/11/2008 
SEMINÁRIO DE NOVAS TECNOLOGIAS 
AEA – Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva 
Link 
 



12 a 14/11/08 
NANOTEC 2008 
Centro de Exposições Imigrantes 
São Paulo/SP 
Link 
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