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Chicago desafia crise e promove salão 
do automóvel 
Começam hoje as coletivas de imprensa no 
Salão do Automóvel de Chicago, em Illinois, 
nos Estados Unidos, que tem 121.000 m2 
de área para mais de mil veículos expostos. 
Os organizadores ofereceram aos 
expositores, como cortesia, um palco para 
as entrevistas, poupando investimentos 
expressivos dos interessados.  
As portas estarão abertas ao público de 13 
a 22 de fevereiro.  
Algumas das atrações serão o Honda 
Insight, Toyota Prius, Toyota TC RS 5.0, o 
Suzuki Equador e o Ford Transit Connect 
em versão para o mercado norte-americano.  
Link 

 
Saiba mais em: www.chicagoautoshow.com  

ANFAVEA faz projeção positiva para fevereiro 
Depois de o governo brasileiro intervir com a redução do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o setor 
automotivo voltou a fazer projeções positivas. A Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) 
informou que prevê uma expansão de 9,4 mil de média diária de 
licenciamentos para 9,8 mil unidades vendidas por dia em 
fevereiro. 
No mesmo sentido, a expectativa é que a produção em 
fevereiro cresça de 8,8 mil unidades produzidas por dia para 
10,8 mil unidades. "A dificuldade de projeção é grande em 
função das variáveis do mercado, porém há uma expectativa 
positiva para o setor, mas longe do que registramos no ano 
passado", afirma Jackson Schneider, presidente da ANFAVEA. 
Em janeiro, as vendas de veículos novos apresentaram o 
segundo mês consecutivo de expansão. No período foram 
comercializadas 197,5 mil unidades, frente a 194,5 mil unidades 
reportados em dezembro de 2008. O dado mostra um 
incremento de 1,5%. 
Na contramão, as vendas na comparação com janeiro de 2008 
recuaram 8,1%, quando foram comercializadas 215 mil 
unidades. Neste período, a média diária de vendas caiu 3,8%, 
para 9.403 unidades vendidas.  
Link 

 NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Futuro Renault nacional na Suíça. Link 
Fiat Strada cabine dupla se chamará Gran Venture. Link 
Renault: novo Clio com aparição agendada para Genebra. Link 
Kia apresentará MPV em Genebra. Link 
Salão de Genebra. Link 
Leitor flagra novo Renault Symbol no Paraná. Link 
GM promove a estréia do Spark em Genebra. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
WTCC com biocombustível. Link 
Carro sem catalisador polui cerca de 20 vezes mais. Link 
Técnicos canadenses e franceses conhecem tecnologia paranaense. Link 
Agricultura: inclusão de produtor familiar no pnpb é mostrada a africanos. Link 
Bardhal apresenta linha automotiva: descarbonizadores. Link 
Porsche pode ter mais modelos a diesel. Link 



2009 Electric Cars. Link 
Novo Gol, imbatível nas vendas mesmo com poucos equipamentos de série. Link 
EMPRESAS 
Fabricantes de autopeças demitem cerca de 3.700. Link 
Funk criado pelo humorista para comercial é sucesso na net. Link 
Nissan anuncia que vai cortar 20 mil trabalhadores em todo mundo. Link 
Montadoras de caminhões dão férias a 11,3 mil. Link 
Volvo tem prejuízo de US$ 165 milhões no 4º trimestre. Link 
Geely nega compra de Volvo. Link 
Volvo America Latina tem novo presidente. Link 
Prejuízo faz Volvo ter lucro 33% menor em 2008. Link 
Ford corta 850 postos de emprego no Reino Unido. Link 
Cresce participação do Grupo Renault nos países emergentes. Link 
Ford e GM caem mais de 40% em janeiro. Link 
EUA: vendas da Hyundai sobem 14,3% em janeiro. Link 
RESULTADOS 
Produção de veículos em janeiro se aproxima de 174 mil unidades. Link - ANFAVEA - Resultados de 
Janeiro/2009. 
Indústria acelera e produção de veículos quase dobra em janeiro. Link 
Vendas: emergentes atingem alta em 2008. Link 
Indústria automotiva brasileira cai 27,1% em relação a um ano. Link 
Vendas da Audi em janeiro caem 28,6%. Link 
Vendas de caminhões caem 24,45%. Link 
Mercado chinês ultrapassa o norte-americano. Link 
Vendas de carros novos sobem 5,11% em janeiro. Link 
Lista dos carros mais vendidos em janeiro. Link 
Ajuste na indústria começa em janeiro. Link 
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES  
Contran muda regras para rebaixar suspensão de carros. Link 
Sindicato dos metalúrgicos é contra a redução de salários. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Pagamento do seguro-desemprego sobe para até 7 meses. Link 
Revenda de carros terá R$ 200 mio para manter empregos. Link 
Dois anos depois, grandes obras do PAC patinam no Paraná. Link 
Governo francês anunciará plano de apoio ao setor automotivo. Link 
Preço do GNV em São Paulo subiu 15% em janeiro. Link 
IPI menor faz produção de veículos dobrar em janeiro. Link 
CNI: primeiro trimestre será perdido. Link 
Indústria automotiva mundial terá ano difícil, aponta pesquisa da PwC. Link 

 NOTÍCIA COMENTADA 

 

Minicarros 
As mudanças sociais e de comportamento já dispararam uma revolução no consumo de muitos itens, a 
indústria automotiva respondeu com a concepção de produtos denominados de smart cars. O conceito desta 
solução de transporte é discutido desde a 2ª Guerra Mundial, em que a Europa devastada visualizou a 
oportunidade de reconstrução a partir de um pequeno carro com uma ou duas portas, com motor de no 
máximo 700 cilindradas, com preço acessível, mecânica fácil e com grandes vantagens econômicas.  
Atualmente o projeto dos carros pensados para suprir a necessidade de uma pessoa só, mantém o luxo e o 
conforto característico da sua marca de origem. É o caso para as opções da Ferrari, Lamborghini, Audi, 
Porsche e outros.  
Registra-se que a maioria deles seja movida a álcool exclusivamente para as cidades e alinhados com a 
preocupação ambiental.  
Esta solução deve povoar as ruas européias e americanas nos próximos anos.  



 
Smart Porsche – Mini Porsche para duas pessoas 

Os divertidos micro-carros do pós-guerra. 
smartusa.com/ 
Smart-cars mini-carros para dois -- Ferrari Audi Porsche 
www.smart.com 
www.howstuffworks.com/smart-car.htm 

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Os desafios do Congresso Nacional. Link - Clipping 05.02.09 
CNI prepara Agenda Legislativa atenta à crise. Link 
CNI - Reforma Tributária: A hora da competitividade 
CNI quer que reforma trabalhista seja discutida no Congresso. Link 
Líder do PR sugere independência e aprovação da reforma tributária. Link 
Temer diz que reforma tributária será uma das prioridades de 2009. Link 

 

Publicação Especial 
 
 
 
MOBILIDADE URBANA  
Autor: PLANUTS - Sistema de Suporte à Decisão 
Espacial para o Planejamento Urbano e de Transportes 
Integrado e Sustentável. 
 
 
 
PLANUTS ���� É um sistema computacional 
que visa a participação popular no processo 
de avaliação da Mobilidade Urbana em 
cidades de médio porte brasileiras.  
Este sistema poderá ser implementado nos 
municípios para auxiliar planejadores  e 
decisores nas fases de Planejamento e 
Monitoramento - desenvolvimento do Plano 
Diretor do Município e Avaliação do Plano 
Diretor depois de sua implementação. 
 
DEFINIÇÃO 
 
"Mobilidade Urbana é o resultado da 
interação dos deslocamentos de pessoas e 
bens entre si e com a própria cidade. Isso 
significa que o conceito de mobilidade 
urbana vai além do deslocamento de 
veículos ou do conjunto de serviços 
implantados para estes deslocamentos. 
Pensar a mobilidade urbana é mais que 
tratar apenas transporte e trânsito". 
(Ministério das Cidades, 2006) 
“Mobilidade Urbana Sustentável é o 
resultado de um conjunto de políticas de 
transporte e circulação que visam 
proporcionar o acesso amplo e democrático 

Datas Importantes  

 
Datas e horário 
17 e 18 de fevereiro de 2009, das 8h às 12h. 
Local 
Unindus - Universidade da Indústria 
Av. Comendador Franco, 1.341.  
Bairro Jardim Botânico - Curitiba/PR 
Link 

 
Call for Action 

Etapa "Destino" da Investigação Apreciativa para 
participantes do Global Fórum América Latina Curitiba.  

Data: 18 de fevereiro de 2009.  
Horário: Das 14 às 18 horas.  
Local: UNINDUS - Auditório II - Av. Comendador Franco, 1341 - 
Jardim Botânico – Curitiba/PR 
Call for action - inscrições aqui 
Link 
 
Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – RHAE - Pesquisador 
na Empresa 
Informações importantes - clique aqui 
  



ao espaço urbano, através da priorização 
dos modos de transporte coletivo e não 
motorizados de maneira efetiva, 
socialmente inclusiva e ecologicamente 
sustentável” (ANTP, 2003b). 
 
OBJETIVO  
Segundo a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana adotada pelo Ministério das 
Cidades, o objetivo da discussão das 
questões relacionadas à Mobilidade Urbana 
na cidade é para que as cidades adotem as 
seguintes medidas: 

� Enfatizar o uso do transporte 
coletivo e não do transporte 
individual;  

� Reduzir os congestionamentos na 
cidade;  

� Diminuir a poluição ambiental 
gerada pelos meios de transporte;  

� Diminuir o número de acidentes de 
trânsito;  

� Incentivar a utilização de 
combustíveis não poluentes e 
renováveis;  

� Orientar os investimentos públicos 
no setor de transportes;  

� Orientar os equipamentos, a 
distribuição de infra-estrutura de 
transportes, a circulação e 
distribuição de mercadorias e 
pessoas na cidade.  

Em decorrência das discussões de um 
Plano Diretor de Mobilidade Urbana para a 
cidade, há também, segundo o Ministério 
das Cidades, a elaboração de um Plano 
Municipal de Acessibilidade que determine 
as diretrizes e ações na área da 
acessibilidade. 
 
DIRETRIZES 
  
De acordo com a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana Sustentável coordenada 
pelo Ministério das Cidades (MCidades, 
2004,V. 6, pg. 63-66), devem ser 
observadas na elaboração de Planos 
Diretores municipais e da legislação 
urbanística, as seguintes diretrizes: 

� Diminuição do número de viagens 
motorizadas;  

� Revisão do desenho urbano;  
� Revisão da circulação de veículos;  
� Desenvolvimento de meios não 

motorizados de transporte;  
� Reconhecimento da importância do 

deslocamento dos pedestres;  
� Proporcionar mobilidade às pessoas 

com deficiência e restrição de 
mobilidade;  

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 
  

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 

Automotivebusiness 
EVENTOS INTERNACIONAIS 



� Priorização do transporte público 
coletivo;  

� Qualificação do espaço urbano 
(investimento em calçadas, em 
arborização urbana, equipamentos 
públicos com acessibilidade a todos 
os cidadãos e construção de 
espaços mais acessíveis sem 
barreiras arquitetônicas), 

� Estruturação da gestão local.  
 
 
Confira aqui o trabalho na íntegra.  
 
Sites relacionados: 
 
SAEBRASIL - A mobilidade urbana pede 
socorro.  
 
Projeto Rua Viva 
 
Ministério das Cidades 
 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental - PDDUA 

 
Link 

 
  

 

O informativo Automotive News é uma produção semanal do Observatório de Desenvolvimento Industrial/Paraná. 
Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

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 
     

 
 
 
  

     
 

  
  
 
 
 


