
  

                                                                                

ODI Automotive News     
 

INFORMATIVO DO OBSERVATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL/PARANÁ 

  

 

  Ano 3 nº 30 – 07 de janeiro de 2009. 

  DESTAQUES 

  

DETROIT 2009 - Salão em clima de 
turbulência 
O que esperar do Salão de Detroit, o 
primeiro grande evento do setor 
automotivo em 2009. Sempre marcada 
pelas presenças dos carrões, com 
motores potentes e beberrões, a festa 
que ocorrerá entre os dias 17 e 25 de 
janeiro, na cidade berço da indústria 
automotiva mundial, ainda está cercada 
por inúmeras interrogações. 
O quadro econômico, como já é 
possível notar, é crítico. General 
Motors e Chrysler, duas das principais 
marcas norte-americanas e eternas 
protagonistas no Salão de Detroit, 
obtiveram recentemente uma ajuda de 
US$ 17,4 bilhões junto ao governo 
George W. Bush depois de informar 
que corria o risco de decretar falência. 
Diante desta situação incômoda, as 
apostas são de um salão cheio de 
novidades européias e asiáticas - 
apesar de marcas famosas, como 
Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, 
Mitsubishi e Nissan já terem anunciado 
que não participarão do evento. 
Link 
Salão de Detroit terá cara estrangeira 
Volkswagen apresenta novo Passat 
Coupé 2009 
Galerias de imagens - Salão de Detroit 
2009  

 

  NOTÍCIAS 



  

Retrospectiva 2008: destaques internacionais. Link 
Veja a lista dos 10 carros que se destacaram no Brasil em 2008. Link 
Fiat bate recorde e fecha 2008 na liderança. Link 
Venda de usados diminui após redução de IPI. Link 
Cresce estoque de carro usado e preços desabam 30%. Link 
Redução de IPI confunde o consumidor. Link 
Dacia Sandero entre os melhores na proteção dos mais jovens. Link 
Renault Symbol chega ao Brasil neste ano. Link 
Fisker anuncia Karma descapotável para Detroit. Link 
Volkswagen: 16 novidades em 2009 – Tiguan, Passat CC e Eos devem ser as primeiras novidades. Link 
Rússia apresenta seu primeiro carro esportivo híbrido. Link 
Peugeot Citroën e Bosch fazem parceria em tecnologia híbrida. Link 
Toyota terá novo conceito elétrico. Link 
Conheça mais sobre as siglas e os 'sobrenomes' dos automóveis. Link 
Carros vão ficar mais seguros. E bem mais caros! Link 
SsangYong salva pela Shanghai Automotive. Link 
Indústria: 64% dos itens pesquisados tiveram produção menor. Link 
Volkswagen e BMW à conquista do fragilizado mercado norte-americano. Link 
Venda de automóveis na França cai 15,8% em dezembro e 0,7% em 2008. Link 
Ford encontra dificuldade em vender a marca Volvo. Link 
Uma fusão Volvo/Saab poderá ser a solução para ambas as marcas suecas ultrapassarem a crise. Link 
Montadoras japonesas registram queda nas vendas e na produção. Link 
Renault vai suspender contrato de mil trabalhadores. Link 
GM no Brasil quer investir mais US$ 1 bi. Link 
Venda de carros no Japão cai ao menor nível desde 1974. Link 
Novas resoluções do Contran já estão em vigor e alteram CNH. Link 
Contran aumenta rigor para dar CNH ao condenado por trânsito. Link 
Crise no centro do capitalismo. Link 
Crise da indústria automobilística chegou até a Ásia. Link 
Bolsa de Tóquio tem pior ano de sua história, com queda de 42,12%. Link 
Toyota advertiu que seus ganhos devem cair neste ano. Link 
Toyota registra pior venda mensal desde 2000. Link 
Argentina deve ter redução de 15% na produção de carros em 2009. Link 
Besaliel Botelho preside a SAE Brasil em 2009. Link 
Rejeitada criação do Programa de Controle de Segurança Automotiva. Link  

  NOTÍCIA COMENTADA 

  

Ano de contrastes chega ao fim!  
2008 começou no mesmo ritmo acelerado de 2007, depois enfrentou obstáculos no último trimestre, mesmo 
assim encerra com recorde.  
A marca de 4.849.497 unidades vendidas de veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, 
motocicletas e implementos rodoviários) foi comemorada! 
Anunciado pela FENABRAVE o índice de vendas de veículos cresceu 14,15% no varejo comparando o 
acumulado de 2008 com o mesmo período de 2007, o quadro apresentado é muito melhor do que o setor 
imaginava no início da crise. Diante deste cenário a FENABRAVE revisou suas previsões para 2009, que 
vislumbra um crescimento aproximado de 3% para todos os segmentos. Claro que esta estimativa depende dos 
movimentos dos primeiros 60 dias do ano, ou seja, o mercado deve sair da queda para um crescimento 
moderado, que muito representará para o setor. 
De acordo com a instituição o governo tem se mostrado disposto a atender as necessidades do setor, 
principalmente no que se refere às dificuldades na concessão de crédito. O momento de recessão vivido no setor 
toma dimensões que ultrapassam os limites da razoabilidade, pois a cada notícia bombástica das multinacionais 
segue uma corrente de influência nas decisões das empresas de menor porte. A reflexão que se faz é sobre a 
necessidade de empregos, tão importante quanto a liberação de crédito, uma vez que enquanto o crédito cresce 
a confiança de consumo decresce. 
As perspectivas para 2009 por segmento podem ser resumidas conforme índices abaixo, anunciando um cenário 
positivo e alinhado com as condições de crescimento para os próximos 15 anos, rumo à maturidade do setor: 

� Automóveis e comerciais leves = crescimento de 4,20% 
� Caminhões = crescimento de 2,30% 
� Ônibus = crescimento de 3,70% 
� Motos = crescimento de 1,70 

Link 



FENABRAVE  

  REFORMA TRIBUTÁRIA 

  

Congresso empurra para 2009 projetos que podem mudar a vida dos brasileiros. Link 
"Precisamos manter a economia aquecida". Link 
Governo mantém objetivo de aprovar reforma tributária ainda este ano. Link 
Comissão conclui votação da reforma tributária. Link 

  

Publicação Especial 

Artigo – Crise Rumos e Verdades 
10/12/2008.  

Secretário projeta que crise vai 
aproximar países sul-americanos.  
 
Dificuldades que serão enfrentadas 
decorrentes da crise financeira e 
econômica, alternativas para evitar 
maiores estragos em cada país e a 
importância da integração da América 
do Sul foram os temas abordados pelo 
secretário de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral paranaense, Enio 
Verri, no seminário internacional “Crise 
– Rumos e Verdades”, nesta quarta-
feira (10), em Curitiba. Ele participou da 
primeira mesa-redonda do dia no 
evento promovido pelo governo do 
Paraná, cuja programação segue até a 
quinta-feira (11), no Canal da Música.  
Ao apresentar uma visão pessoal e não 
a da administração pública estadual, 
conforme fez questão de frisar, Verri, 
que é professor do Departamento de 
Economia da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) e doutor em Integração 
da América Latina pela Universidade 
de São Paulo (USP), disse acreditar 
que a atual crise vai aprofundar o 
processo de integração sul-americana. 
“Nossos países vão conversar muito 
mais e não tenho dúvidas de que 
vamos construir políticas mais rápidas 
e incisivas, fortalecendo esse 
processo”, afirmou.  
Ele lembrou que a integração não tem 
a ver somente com o fluxo comercial, 
mas também com a construção social, 
e vai desenhar a União de Nações Sul-
Americanas (Unasul). “Essa é a saída 
mais sólida”, observou. “Para isso, 
serão necessários harmonia mínima de 
nossas políticas macroeconômicas, o 
controle do capital especulativo – que é 
um debate que temos que ampliar – e 
uma integração política”, ressaltou. A 
partir da integração política, segundo 
Verri, será possível discutir outras 
questões, como as das áreas 
industriais, da saúde e da educação.  

Datas Importantes  

 
Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – RHAE - Pesquisador na 
Empresa 
Informações importantes - clique aqui 
 
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 

 
 
Março  
Perspectivas do Pólo de Minas Gerais 
Belo Horizonte  
6 de abril 
Compras Automotivas 
Hotel WTC – São Paulo 
18 de maio 
Revisão das Perspectivas 
Hotel WTC - São Paulo 
17 de agosto  
Budget 2010 
São Paulo 
Outubro  
Perspectivas 2010 
Hotel WTC – São Paulo 
9 de novembro  
Transportes e Mercosul 
Hotel Intercity, Caxias do Sul, RS 

SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 

 

13 de abril 
TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS 
Centro de Convenções Milenium – São Paulo, SP 
8 de junho 
MANUFATURA AUTOMOTIVA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 
27 de abril 
TESTES E SIMULAÇÕES 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 
31 de agosto  
TENDÊNCIAS NO SETOR AUTOMOTIVO 
Hotel WTC, São Paulo, SP 
Novembro 
PROPULSÃO E MATRIZ ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 
6 a 8 de outubro 
CONGRESSO SAE BRASIL 
 



O secretário avaliou que a integração 
deve ser pensada também no âmbito 
de relacionamento com países de 
outros continentes, como a África e a 
Europa. “Isso levaria a uma grande 
diferença, para daí sim discutirmos a 
soberania norte-americana e 
chegarmos a um enfrentamento dela. 
Essa parceria com países de outras 
regiões é que vai permitir que façamos 
a revisão do papel dos Estados Unidos 
na nova ordem mundial”, destacou.  
MEDIDAS – Segundo Enio Verri, não 
há dúvidas que os países sul-
americanos enfrentarão grandes 
dificuldades com a crise atual. “Ela é 
fruto de pelo menos duas décadas de 
políticas neoliberais”, opinou. Ele 
salientou que é preciso pensar em 
políticas para cada país, além das 
alternativas coletivas. “Uma delas é 
ampliar, mais do que nunca, o 
investimento em infra-estrutura, que vai 
gerar a dinâmica necessária para o 
nosso desenvolvimento. Outra medida 
é a redução da taxa de juros, que 
incentivaria o investimento produtivo e 
o capital nacional. Também é preciso 
pensar no consumo do mercado 
interno”, enumerou.  
 
Agência Estadual de Notícias  
 

 

Confira aqui o artigo na íntegra.  

FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS 2009 
31 de março a 3 de abril 
Manutenção 2009  
Expocentro Edmundo Doubrawa -  
Av. José Vieira, 315, Joinville, SC 
www.marktevents.com.br 
Telefax 47 3028-0002 
14 a 18 de abril 
Automec - 9ª Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e 
Serviços 
Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo, SP 
www.automecfeira.com.br 
Reed Exhibitions Alcantara Machado 
Tel. 11 3060-5000 
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