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DESTAQUES 

Salão de Curitiba abre as portas no dia 
22 

Feira automotiva reúne 22 marcas e seus últimos 
lançamentos nacionais e importados. Carros-

conceito e pista off-road para test-drive em veículos 
4x4 fazem parte das novidades 

 

 
Uma das atrações da Peugeot será o 207 CC, que poderá ser 

importado a partir de 2009.  
 
Salão do Automóvel de Curitiba, de 22 a 30 de 
novembro, na Expo Unimed Curitiba. 
Endereço: Rua Professor Viriato Parigot de Souza, 
5.300 - no Ecoville.  
Horário: sábados e domingos das 14 às 22 horas.  
De segunda a sexta-feira das 17 às 22 horas.  
Mais informações: (041) 3077-7151. 
Link 

Prospectiva Estratégica – Setor Automotivo 
da RMC  Horizonte 2020. 

2º Encontro do Comitê Técnico de RH 
 

 
Aconteceu no dia 13 de novembro o 2º Encontro do 
Comitê de RH que tratou da criação de projetos 
específicos para a temática “Pessoas”. Foram propostos 
dois projetos, um relacionado ao desenvolvimento de 
competências técnicas para o setor automotivo e outro 
visando o desenvolvimento de lideranças.  
O próximo passo será validar estes projetos junto ao 
Comitê Gestor do Setor Automotivo, agendado para 
10/12/2008.  
 

NOTÍCIAS 
Equipamento captura dióxido de carbono diretamente da atmosfera. Link 
PR entrega lista de obras do PAC da Mobilidade. Link  
Volvo despede 900 trabalhadores na Suécia. Link 
Nissan despede em Espanha. Link 
Fábricas da Renault interrompem produção para reduzir estoque. Link 
Trabalhadores de Nissan e Volvo sofrem crise na pele. Link 
Carro zero tem alta de 0,23% em outubro. Link 
Volkswagen vai pedir liquidez ao BCE. Link 
Volkswagen cria robô chamado Giga. Link 
3Crise financeira afeta atividades da GM nos EUA e Brasil. Link 
Crise da GM pode respingar aqui. Link 
GM amplia férias coletivas no Brasil. Link 
Para GM, falência em setor automotivo nos EUA seria devastadora. Link 



Montadoras americanas pedem socorro. Link 
Casa Branca se diz disposta a acelerar ajudas para setor automotivo. Link 
Casa Branca não confirma pressão de Obama sobre indústria automotiva. Link 
Chrysler precisa de ajuda para sobreviver. Link 
Democratas redigem projeto para liberar socorro às montadoras. Link 
Sul América obtém lucro recorde e não teme crise. Link 
Cadeia automotiva resiste à crise financeira. Link 
Governo de SP abre linha de crédito para compra de veículos. Link 
Toyota prepara modelo de baixo custo. Link 
Nissan levará utilitário-conceito para Detroit. Link 
Seat trabalha em veículo híbrido. Link 
Futura pick-up Volkswagen. Link 
Paulson diz que esboçou projeto para ajudar setor automotivo. Link 
Pacote de ajuda à indústria automotiva é insuficiente. Link 
Mantega: não haverá interrupção do crescimento no País. Link 
Pneus Verdes Michelin: compromisso com o desenvolvimento sustentável. Link 
Falta de crédito deixa pátios das montadoras abarrotados. Link 
Honda CB 1300 Super Four com freios ABS. Link 
Comunicação entre veículos e estradas. Link 
Produtos do setor automotivo podem baixar de tarifa no comércio Mercosul-México. Link 
Fiat leva carro flex para Lula na Itália. Link 
Nissan reduz o uso de metais em catalisadores. Link 
Inadimplência cresce em financiamento de veículos. Link 
Ministro da Economia Alemao é contra plano de salvação para indústria automotiva. Link 

Sindicato descarta fazer mais concessões à indústria automotiva americana. Link 
REFORMA TRIBUTÁRIA 

Comissão deve votar reforma tributária nesta semana. 

A Comissão Especial da Reforma Tributária da Câmara deve votar nesta semana o parecer do relator da 
proposta, deputado Sandro Mabel (PR-GO). O presidente da comissão, deputado Antonio Palocci (PT-SP), disse 
na semana passada que pretende encerrar a discussão da reforma tributária na terça-feira e votar o relatório final 
na quarta. 
Antes de encaminhar o parecer para votação, Mabel deve se reunir com secretários estaduais de Fazenda. Na 
semana passada, 16 secretários pediram um prazo maior para discussão e votação da matéria. Mabel se disse 
disposto a mudar itens do relatório que possam prejudicar algum Estado. 
Link 
Crise exige atenção com reforma tributária 
Publicação Especial 

O consumidor constrói a marca no “novo 
marketing”. 
Philip Kotler 
Marketing 
 

Para Philip Kotler, maior nome do marketing na atualidade, 
ferramentas antigas perdem a eficácia numa sociedade em 

que os próprios clientes são cada vez mais responsáveis 
pela imagem de um produto.  

“A marca de marketing mais valiosa do mundo.” 
Foi assim que o diretor de marketing do HSBC, 
Marcelo Velloso, chamou ao palco o professor Philip 
Kotler, palestrante que abriu o Fórum de Marketing 
Curitiba 2008, promovido pela Rede Paranaense de 
Comunicação em parceria com a Universidade 
Positivo. A “retribuição” não demorou – o maior nome 
do marketing mundial começou sua palestra dizendo 
como ele, e “todos”, se sentiam “impressionados” 
com o Brasil e com a posição de liderança que o país 

Datas Importantes  
 
22 a 30/11/2008 
XII SALÃO DO AUTOMÓVEL 
Expotrade Convention & Exhibition Center - Pinhais/PR.  
Link 
 
24/11/2008 
SAE BRASIL 
Seminário Biocombustíveis e a Indústria da 
Mobilidade. 
Parque Tecnológico – São José dos Campos/SP. 
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vem assumindo na América Latina e no mundo. 
Para uma platéia de mais de 2,5 mil pessoas, Kotler 
falou sobre os desafios do novo marketing e as 
mudanças que a crise econômica vai provocar. 
“Ninguém sabe quando ela vai acabar. Acredito que 
em dois anos a situação será ainda pior. Será 
preciso cortar custos, agir de forma mais ‘magra’. 
Mas, para quem tem liquidez, a recessão pode ser 
uma oportunidade de ouro.” 
Para Kotler, o momento é de oportunidades 
inclusive para o Brasil. “É uma chance para o 
Brasil e para pensarmos nas mudanças que estão 
acontecendo e em como tirar vantagem delas. Não 
posso dizer o que especificamente cada um deve 
fazer, mas sei que muitas companhias, e muitos 
países, vão emergir mais fortes”, disse o professor, 
em entrevista exclusiva à Gazeta do Povo. 
Para Kotler, as empresas precisam ter 
profissionais “sonhadores”, capazes de pensar 
no futuro dos seus negócios.” É preciso inovar. 
Não basta oferecer um produto novo que alguém 
copia em seguida. É preciso ser criativo, sonhar e 
responder perguntas sobre como será o futuro.” 
Novo marketing 
Além da crise, as constantes mutações do marketing 
foram tema recorrente do Fórum. Para Kotler, em 
três anos, muitas novas idéias surgem, exigindo 
mudanças nas estratégias de marketing. Uma das 
mais recentes, e talvez o maior desafio dos 
profissionais da área hoje, é o poder que ganharam 
os clientes. “Antes, as informações eram muito 
limitadas. Hoje você vai ao Google, ou ao Orkut, 
quando quer comprar um carro da Volvo, e sabe o 
que 10 mil pessoas têm a dizer sobre a marca”, diz. 
“É este ‘burburinho’ que vai influenciar a sua decisão 
de comprar um Volvo ou um Renault.” 
Para Ricardo Guimarães, especialista em gestão de 
marcas, a sociedade vive um momento único de 
mudanças fundamentais, e as empresas que não 
entenderem isso vão ficar para trás. “O pequeno 
agora também provoca grandes mudanças. Os 
instrumentos de regulamentação que funcionavam 
antes não servem mais. Estamos saindo de um 
cenário estável e previsível para uma sociedade 
conectada e de informações rápidas.” 
Um sinal destas mudanças é o “fim da 
comunicação”, diz o empresário. “O que existe agora 
é interação. Você é emissor e receptor ao mesmo 
tempo.” 
Este novo cenário, diz o diretor da Thymus Branding, 
exige que as empresas e os profissionais de 
marketing sejam mais sensíveis. “É preciso ser 
criativo e pró-ativo. As empresas têm que ser 
capazes de influenciar o cenário em que vivem, e 
não apenas serem vítimas dele.” 
 
Confira aqui o texto na íntegra.  

 
LANÇAMENTO! LANÇAMENTO! LANÇAMENTO! 

 
12 PUBLICAÇÕES DAS ROTAS ESTRATÉGICAS 
PARA O FUTURO DA INDÚSTRIA PARANAENSE 
Local: CIETEP – 19h 
 
ROTAS ESTRATÉGICAS PARA O FUTURO DA 
INDÚSTRIA PARANAENSE é o nome do projeto criado 
pelo Sistema FIEP em 2006 para traçar mapas dos 
caminhos a serem percorridos em direção a um futuro 
industrial sustentável para o Paraná. 
Os Roadmappings do projeto Rotas Estratégicas para 
o Futuro da Indústria Paranaense foram concebidos 
para apoiar a formulação e a implementação de 
estratégias. Eles trazem também informações sobre 
tecnologias necessárias para permitir à indústria avançar 
em direção ao futuro desejado.  
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O Sistema Fiep é contra o SPAM. As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do 



Sistema Fiep. 
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br 

      
 
 
 


