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DESTAQUES 

Salão de Curitiba tem conceito Sand'up 
O conceito Sand'up, um dos destaques da 
Renault no Salão do Automóvel de São 
Paulo, realizado no início desse mês na 
capital paulista, faz sua segunda aparição 
pública em Curitiba, Paraná. Ele é uma das 
atrações do 12º Salão do Automóvel de 
Curitiba. O Sand'up é o primeiro carro-
conceito totalmente desenvolvido pela 
Renault no Brasil, mais precisamente pela 
Renault Design América Latina (RDAL), o 
centro de estilo da empresa instalado no 
País. 
 

 
O Sand'up é um protótipo 2+2 lugares, com teto 

rígido e capaz de transformar-se um conversível ou 
picape. 

 
Link 

Demanda reprimida garantirá mercado para veículo 
comercial em 2009 

 
Os fornecedores de componentes para a indústria de caminhões 
projetam um impacto menor para o mercado de veículos 
comerciais em 2009. “O Brasil vai sofrer com a crise mundial, 
mas não na mesma proporção que os Estados Unidos e a 
Europa”. “O mercado brasileiro ainda tem muita demanda para 
ser atendida”, disse Roberto Alves, gerente de marketing da 
MWM International, fabricante de motores. Alves afirma que os 
pedidos dos seus clientes ainda mostram um crescimento dos 
negócios em 2009, mas num ritmo menor. “A agricultura vinha 
registrando forte crescimento neste ano e, se a safra do próximo 
ano for idêntica à de 2008, vai continuar exigindo demanda de 
transporte para a área agrícola e industrial”. 
Link 

NOTÍCIAS 

Tecnologia permite qualquer tipo de imagem para iluminação de veículos. Link 
China pretende bancar trem-bala Curitiba - São Paulo. Link 
ALL anuncia investimentos de R$ 4 bi em trens. Link 
Volkswagen comemora marco dos bicombustíveis. Link  
Fiat confirma investimento de R$ 5 bi em Minas. Link 
Jipe Stark chega ao mercado em 2009. Link 
Opel Insignia é «Carro do Ano 2009». Link 
Chrysler e Chery cancelam projeto desenvolvido em parceria. Link 
Moto biocombustível. Link  

Volvo e Audi lançam carros exclusivos para o mercado chinês. Link 
Fiat e Renault apresentam novas versões para compactos na Europa. Link 
D.Paschoal recicla 5,9 mil toneladas de resíduos. Link 



Pneus de baixa resistência também respondem pela economia. Link 
Nissan reduz utilização de metais preciosos nos catalisadores. Link 
Nissan alugará baterias de seus modelos elétricos. Link 

Lula critica taxa sobre etanol e pede produção de biocombustível. Link 
BlueMotion é a inovação ecológica da Volkswagen. Link 
Crise global já afeta empresas no Paraná. Link 
Volks anuncia férias coletivas a 3 mil funcionários.  Link 
Vendas de veículos caem 20% na primeira quinzena. Link 
GM do Brasil nega crise e diz que ajuda unidade dos EUA. Link 
Setor de autopeças deve demitir 5.000 no PR, diz sindicato. Link 
Renault cortará 25% de sua produção global. Link 
Mesmo com crise, Grupo Volkswagen registra aumento em vendas. Link  
Partes dos três mil trabalhadores da Autoeuropa param uma semana. Link  
Ajuda a setor automotivo não deve sair de resgate financeiro, diz Casa Branca. Link 
EUA: setor automotivo se une para conseguir ajuda do governo. Link 
Disputa no Senado ameaça medidas de ajuda a montadoras dos EUA. Link 
Goshn prevê lucro zero para Nissan no segundo semestre. Link 
Desvalorização do real favorece a Ford. Link 
Crise nos EUA pode durar até uma década, dizem especialistas. Link  
Calote afeta mais de 11% do crédito automotivo. Link 
GM perde US$ 1,5 bi com desaceleração. Linkh 
Vendas da Volvo caem 12% em outubro. Link 
Crise do sector alastra à Europa e multiplicam-se pedidos de ajudas. Link 
GM anuncia fechamento temporário de fábrica na Tailândia. Link 
Peugeot vai cortar 2.700 empregos por queda nas vendas. Link 
Líderes mundiais estimam 18 meses para fim de crise. Link  
Chanceler alemã pede a empresas que não demitam. 

Linkhttp://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=590859 

REFORMA TRIBUTÁRIA 
Entidades manifestam apoio à tramitação da Reforma Tributária. 
Representando 18 importantes entidades de representação empresarial de todo o país, o presidente da ABINEE, 
Humberto Barbato, apresentou durante o Seminário sobre Reforma Tributária, promovido pela CNI, em Brasília, 
um manifesto de apoio à imediata tramitação no Congresso Nacional do substitutivo do Relator Sandro Mabel à 
PEC 233/08, que visa implementar a Reforma Tributária. O documento afirma que, no entender das entidades, a 
proposta do Relator é a melhor que poderia ser apresentada, pois evolui na discussão federativa e na 
simplificação dos tributos, e, ainda, procura harmonizar o sistema tributário nacional com a experiência 
internacional para criar um modelo adaptado às condições brasileiras. Ao destacar os avanços apresentados 
pelo substitutivo do Relator e, também, os aspectos que merecem aperfeiçoamentos, o manifesto das entidades 
empresariais conclui que é preciso distinguir o ideal do que é possível ser alcançado, visto que os 
aperfeiçoamentos deverão ser feitos no decorrer do debate legislativo. 
Link 
Mabel cede para votar Reforma Tributária na comissão especial  

Publicação Especial 

 
Liderança tecnológica intermediária e 
desenvolvimento de competências 
tecnológicas: estudo de caso em uma 
subsidiária do setor automotivo 
brasileiro.  
Raoni Barros Bagno e Lin Chih Cheng.  
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR 

 

 
 
Resumo  
O objetivo do presente artigo é mostrar como 
vem sendo feita a construção de 
competências tecnológicas em inovação de 

Datas Importantes  
 
22 a 30/11/2008 
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produto em uma subsidiária do setor 
automotivo brasileiro norteado pelo conceito 
de ‘Liderança Tecnológica 
Intermediária’(LTI) como propósito 
empresarial. Após uma abordagem histórica 
focada na evolução tecnológica da indústria 
automobilística no Brasil, uma breve análise 
da literatura estabelece uma relação direta 
entre o papel desempenhado pelas 
subsidiárias brasileiras de organizações 
globais e a busca de conhecimentos 
gerenciais e tecnológicos, associada à 
estrutura organizacional necessária para sua 
plena efetivação. A discussão é ilustrada 
pela análise da construção de competências 
aplicada ao desenvolvimento de um sistema 
‘robotizado’ de transmissão veicular. Esta 
análise é realizada por meio de imersão no 
ambiente organizacional, coleta de 
informações de documentos internos e 
entrevistas não-diretivas com lideranças e 
engenheiros diretamente envolvidos no 
processo. Por intermédio do caso 
apresentado são identificados pontos 
fundamentais para a construção de 
competências como a necessidade de 
implementação de mecanismos de 
aprendizado organizacional, 
desenvolvimento de pesquisa tecnológica e 
estabelecimento prévio de estruturas 
pessoal e física. Dentre os principais 
benefícios de uma postura ativa das 
subsidiárias locais na construção destas 
novas competências, destacam-se o 
desenvolvimento de indústrias envolvidas na 
cadeia produtiva e o incremento em 
qualidade dos empregos gerados no setor. 
 
Confira aqui o texto na íntegra.  
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Rotas estratégicas para o futuro da indústria paranaense 
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