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DESTAQUES 
Brasil vai produzir diesel de cana-de-açúcar a 
partir de 2010  
O mesmo caldo de cana que serve como 
matéria-prima para a produção de açúcar e 
álcool servirá em breve, também, para a 
produção de diesel. A nova tecnologia, 
desenvolvida pela empresa AMYRIS, da 
Califórnia, vai ser colocada em prática no interior 
paulista em 2010, em sociedade com a 
Votorantim Novos Negócios e a Usina Santa 
Elisa, de Sertãozinho. A meta é produzir 400 
milhões de litros no primeiro ano e 1 bilhão de 
litros, em 2012. 
O processo é muito parecido com o da produção 
de álcool combustível, que utiliza leveduras - um 
tipo de fungo microscópico - para fermentar os 
açúcares presentes na cana e secretar etanol. A 
diferença crucial - que foi a grande inovação 
produzida pela AMYRIS - está no DNA da 
levedura, que foi geneticamente modificada para 
secretar diesel no lugar de álcool.  
Link 

 
 

Biocombustíveis: a energia renovável 
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NOTÍCIA COMENTADA PELO ODI/PR 
Crise financeira mundial e o impacto no setor automotivo 
Ainda em 2007, as grandes montadoras americanas conseguiram incluir cerca de 25 bilhões de dólares 
em financiamentos de baixo custo na nova lei de energia dos EUA, sob uma condição: reduzir o consumo 
médio dos veículos para 15 km/l até o ano de 2020. Necessitando de capital de giro, as “Detroit 3” não só 
se comprometeram com a meta, como também alavancaram mais algumas dezenas de bilhões de 
dólares advindos de linhas de crédito nos bancos privados. Empréstimos estes que financiam seus 
atuais planos de reestruturação (a Ford forneceu suas fábricas e até sua logomarca como garantia; GM 
colocou à venda até a sua sede). 
Entretanto a crise econômica, iniciada com o estouro da bolha imobiliária norte-americana, se propagou 
para o sistema financeiro como um todo e assume a forma da maior crise de crédito já vista. Os 
resultados não demoraram em atingir a indústria automotiva. As vendas na Europa e EUA já 
reportam baixas. Na China onde se esperava um crescimento de 30% nas vendas, hoje se estima em 
torno de 7%. No Brasil, a produção de setembro já caiu 4,3%, mas ainda sem redução de vendas. Em 
contrapartida surgem ameaças aos investimentos para a indústria de autopeças. 
Neste contexto local a contaminação da crise já é preocupação no Paraná. Líderes empresariais 
confirmam a redução do ritmo de produção inclusive na indústria automotiva. São sugeridas estratégias 
como alongamento dos prazos dos financiamentos e desoneração de investimentos.   
Menores vendas significam também menor faturamento e menor disponibilidade de caixa para manter 
suas atividades (somente a GM necessita de USD 1 bilhão/mês para manter-se operando). Isso significa 
um aperto no fluxo de caixa das companhias, ao ponto que analistas de mercado consideram o risco de 



concordata das Detroit 3 como “muito alto”, podendo acontecer já em 2009. Eles acreditam ser melhor 
que uma (ou as 3) companhias americanas entrassem com seus pedidos de concordata antes que seus 
fornecedores o façam. Desse modo, elas estariam melhor posicionadas nas mesas de negociação. A 
estratégia aqui, seria uma ação conjunta: somente assim o poder de barganha não ficaria nas mãos dos 
credores. 
Apesar dos planos de reestruturação terem sido feitos há algum tempo, as medidas tradicionais de 
fechamento de plantas e demissões devem se acelerar, e notícias de planos de fusão já começam a 
surgir (GM-CHRYSLER?). Analistas acreditam que o fechamento de plantas, fusões e aquisições 
são saídas viáveis para a crise. Já que possibilitariam o surgimento de montadoras mais focadas e 
enxutas, preparadas para a concorrência global e para os tempos de vacas magras. Como o setor 
automotivo representa até 10% dos empregos industriais, o desencadeamento de uma crise no setor 
tornaria a crise atual ainda mais forte, em todo o mundo. 
 
Para informações complementares: 
Fusão GM-Chrysler? 
Newsweek - The next bailout: Detroit 
Newsweek - Hanging by a finger 
Newsweek - Running on empty - Can Detroit survive in this economy? 
Indústria do Paraná aponta redução nas vendas e adia projetos 
Setor Automotivo avalia impacto da crise financeira 
Cara a cara com a crise, consumidor não quer saber de juros 
Crise financeira põe grandes economias a caminho da recessão 
BC´s da América Latina dizem que região está em melhores condições 
 

NOTÍCIAS 

Projeto de design "Meu Primeiro Renault" – Um aluno de CURITIBA é finalista neste prêmio! Link 

Universal lança kits para vidro elétrico. Link 

Nissan anuncia corte de empregos na Espanha. Link 

O que vem aí, antes do Salão do Automóvel de São Paulo. Link 

Daimler irá demitir 2.300 pessoas até 2010. Link 

UNICAMP desenvolve novo modelo de catalisador automotivo. Link 

Zapatero e Sarkozy tentam regular emprego em montadoras. Link 

PSA Peugeot Citroën vai produzir carro de baixo custo. Link 

Ford Europa desenvolve novo Mercury. Link 
GM Europa é contra compra da Chrysler. Link 

Tata lançará veículo elétrico na Europa em 2009. Link 
Vendas mundiais da Renault crescem 1%. Link 

Brasil: Empresa de peças de automóvel Sabó inicia produção na China. Link 

Fiat estaria testando motor SGE no Brasil. Link 

Vendas no varejo caem 1,2% em setembro nos EUA.  Link 

VW confirma produção de modelos a diesel nos EUA. Link 
Mundo Volkswagen leva diversas atrações ao Salão do Automóvel. Link 
Crise na indústria automotiva cria rumores de fusões. Link 

Chrysler pode negociar fusão com Renault-Nissan. Link  

Porsche vai aumentar posição na Volkswagen até pelo menos 50%.  

SP: Renault terá conceito 100% nacional. Link 
 

Publicação Especial 

O FUTURO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 
BRASILEIRA 
Ricardo Balistiero 
Economista e Professor do Centro Universitário do Instituto 
Mauá de Tecnologia 

 
A indústria automotiva brasileira experimentou 

Datas Importantes  
 
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 



uma acentuada elevação no volume de 
investimentos na década de 1990. A 
estabilização da moeda, que acompanhou a 
redução da inflação, ensejou um aumento da 
procura por veículos automotores, o que ativou o 
fluxo real da economia e propiciou uma 
ampliação no volume de investimentos por parte 
das montadoras, que ultrapassou US$ 2,4 
bilhões em 1996, sendo a produção superior a 2 
milhões de unidades em 1997. 
A sucessão de crises internacionais, aliada aos 
problemas de infra-estrutura enfrentados pelo 
Brasil no final da década de 1990 e início deste 
século, com destaque para o racionamento de 
energia em 2001, conduziram a uma ampliação 
da capacidade ociosa desta indústria, 
materializada na queda do volume de 
investimentos e na redução do volume de 
vendas para o mercado interno.  
Os dados disponibilizados pela Anfavea 
demonstram que ocorreu um deslocamento das 
vendas do mercado interno para o mercado 
externo, estimuladas principalmente pela 
depreciação do câmbio ocorrida no início de 
1999. 
O quadro de crise do início desta década foi 
agravado pela redução no volume de 
investimentos, os quais refluíram para 
patamares próximos aos vigentes no início da 
década de 1990, evidenciando que as 
montadoras não estariam dispostas a continuar 
ampliando a capacidade produtiva da indústria, 
considerando o modesto mercado interno, a 
elevada taxa de juros e o reduzido volume de 
crédito disponível.  
O setor automotivo permaneceu estagnado no 
tocante às vendas ao mercado interno até 2004, 
com os acréscimos de produção estando 
predominantemente voltados para as 
exportações. 
 
Confira aqui o texto na íntegra.    
 

Montadoras podem sofrer efeitos da crise 
Link 

“Crise financeira não afeta as franquias”, diz 
especialista. Link 

Crise vai gerar 20 milhões de 

desempregados até 2009, diz OIT 
Link 

Automobilística no país vão discutir questões de 
perspectivas futuras. 
Link 

 
28 e 29/10/2008 
3º Encontro Nacional da Indústria 2008 
Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21  
Setor Hoteleiro Sul Quadra 6 Lote 1 Conjunto A  
Brasília - DF 
Fone: (61) 3039-8880 
Link 

www.convencoesbrasil21.com.br 
 
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. 

 
10/11/2008 
SAE BRASIL 
Simpósio Propulsão Veicular e a Matriz Energética 
A revolução da eficiência no powertrain 
Milenium Centro de Convenções, São Paulo, SP 
Link 
 
11/11/2008 
Seminário Nota Fiscal Eletrônica no Setor 
Automotivo 
Milenium Centro de Convenções - São Paulo/SP. 
Link 

 
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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