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DESTAQUES 
Lula confirma que Banco do Brasil poderá 
financiar automóveis 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que 
a medida provisória enviada quarta-feira ao 
Congresso autoriza o Banco do Brasil a fazer 
financiamento automotivo.  
De acordo com Lula, O BB poderá se associar a 
algum banco de investimento para poder fazer a 
transação.  
- Não é investir no setor automotivo. A decisão está 
contida na MP que foi assinada e facilita tanto o BB 
quanto a Caixa Econômica Federal (CEF) poder 
adquirir bancos e, obviamente, o BB não tem 
expertise para fazer financiamento de automóvel e 
teria de ter parceria com banco de investimento que 
tivesse expertise em financiamento de automóveis 
para poder fazer os investimentos em automóveis - 
afirmou o presidente.  
- E por que tomamos essa decisão? Porque a 
indústria automobilística tem uma cadeia 
produtiva extraordinária e nós não queremos que 
a indústria automobilística deixe de ser um dos 
carros-chefes da economia brasileira. Por isso é 
que tomamos essa decisão, que está contida na MP 
- justificou.  
Link 
Link Agência Brasil 

Nissan leva esportivo GT-R de 473 cavalos a Salão 
de SP 
 

 
Feito à mão, o GT-R faz de 0 a 100 km/h em 3,5 
segundos. Segundo a montadora, seu sistema de freio 
permite que o automóvel volte a 0 km/h em 37 m. Com 
câmbio dual clutch, tecnologia que surgiu nos carros 
de Fórmula 1, o GT-R possui tração nas quatro rodas.  
Segundo a assessoria de imprensa, a montadora 
estuda trazer o veículo para o Brasil, que no exterior é 
vendido por US$ 80 mil (R$ 185,6 mil). 

A exposição, que conta com 40 marcas 
confirmadas, vai até 8 de novembro no Pavilhão de 

Exposições do Anhembi. 
  
Link 

NOTÍCIA COMENTADA PELO ODI/PR 
CENÁRIOS FUTUROS APRESENTADOS NO SEMINÁRIO DE PERSPECTIVAS 2009 – AUTODATA 
 
A escolha de profissionais dos diversos setores envolvidos no setor automotivo demonstrou a importância do 
bom relacionamento entre seus players. Apresentações do setor financeiro, do varejo, de matérias-primas, 
peças, montadoras e consultorias apresentaram perspectivas semelhantes. Em suma: a atual crise afetará a 
economia global no curto prazo, mas o crescimento econômico deve ser retomado no médio prazo.  
 
No que diz respeito ao setor automotivo em específico, alguns pontos de preocupação foram destacados, 
como uma menor disponibilidade de crédito e a fragilidade das montadoras norte-americanas (importante 
ressaltar que o crédito no Brasil se encontra em níveis nunca antes atingidos). Algumas pressões cederão no 
curto prazo para retornarem logo em seguida, como a continuidade da elevação dos preços das matérias-
primas e a retomada do preço do petróleo. Por outro lado, alguns fundamentos importantes para o setor como 
o crescimento populacional e a maior representatividade dos países emergentes na economia global, 
conduziram as análises para cenários futuros com uma convergência entre a estabilidade nos mercados 
maduros e um crescimento mais sustentado nos países emergentes.  



 
Ficou claro que o momento agora é propício para o house-keeping. Ou seja, as indústrias devem aproveitar o 
momento para se reestruturarem e ganharem produtividade. No Brasil (e na maior parte dos países 
emergentes), os investimentos serão mantidos no médio prazo, de modo que uma diminuição no ritmo de 
crescimento representa uma oportunidade para se posicionarem melhor quando os mercados desenvolvidos 
retomarem o seu ritmo natural. Novos entrantes, principalmente chineses e indianos, demonstrarão força e as 
indústrias dependentes dos países em maior crise sofrerão mais. Conforme demonstrado no evento, há 
alguns players que se destacam exatamente por sua posição privilegiada em termos de capacidade de crédito 
e produção, enquanto que outros já são classificados como “de alto risco”. Esse fato corrobora com a idéia 
que a crise funcionará como um catalisador de mudanças no setor, que privilegiará aqueles que agirem com 
rapidez e visão de longo prazo. 
Link - apresentações 

NOTÍCIAS 

Protótipos do utilitário esportivo Stark já começaram a passar por testes em Joinville. Link 
Carro movido a ar chega em 2009. Link 
Grupo francês de reciclagem investe R$ 2 milhões em São José dos Pinhais. Link 
Motorola testa conectividade automotiva em WiMAX móvel. Link  
J.B. Duarte vai vender parte da Masaflex. Link 
Dacia registra alto crescimento mesmo com crise automotiva na Europa. Link 
Venda de carro cai mais de 10% na primeira quinzena de outubro. Link 
ALD Automotive reduz 20 por cento de emissões com eco-driving. Link 
Crise causa demissões e férias coletivas na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Link 
Vendas de carro apontam queda de 6,62%. Link 
Nissan vai fabricar carros na Índia para exportar para Europa. Link  
Nissan vai reduzir produção de carros para o mercado dos EUA. Link 
IPEA: produção industrial cresceu 9,5% em setembro. Link 
Grupo PSA e Volkswagen em dificuldades. Link 
Volkswagen foi a única empresa do setor na Europa a aumentar as vendas em Setembro. Link  
Volvo e Scania sentem os efeitos da crise. Link 
Chrysler elimina 5.000 empregos e Peugeot-Citroen + Renault lutam contra a maré. Link 
Renault e Peugeot param produção - As duas marcas de automóveis fecham temporariamente as suas 
fábricas na França por causa da falta de encomendas. Link 
Montadoras no Paraná revêem as admissões. Link 
Segurança no trânsito e redução de poluentes. Link 
Sem medo da crise: promoções incentivam consumidor a comprar carros. Link  
Montadoras são atingidas em cheio pela crise financeira. Link 
Volks dá férias coletivas para 1.800 no PR. Link 
 

Publicação Especial 

OS NOVOS CENÁRIOS PARA A INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA 
Seminário Perspectivas 2009 
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Letícia Costa 
 
A Booz & Company é uma firma de consultoria líder no 
mundo, que apóia as principais empresas, instituições 
governamentais e organizações internacionais.  
Visite www.booz.com para saber mais sobre a Booz & 
Company. 
 

Tema da Palestra: 
Desafio dos Gargalos e da Competitividade 

 

Datas Importantes  
 
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 
 
3/11/2008 
SEMINÁRIO AUTODATA 
Mercosul e Transportes Perspectivas 2009. 
A integração dos mercados, cadeias de suprimento e 
transporte. 
Hotel Intercity – Caxias do Sul/RS. 
Link 
 
4, 5 e 6/11/2008 



 
 

 
 

 
 
Confira aqui o material da palestra.  

 
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 
 
15 A 23/11/08 
XII SALÃO DO AUTOMÓVEL 
Expotrade Convention & Exhibition Center - 
Pinhais/PR.  
Link 
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