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DESTAQUES 

Lula sanciona lei que torna obrigatório uso do airbag. 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que torna 
obrigatória a instalação de airbag dianteiro em todos os 
veículos novos fabricados no Brasil ou importados. As unidades 
destinadas exportação não precisarão obedecer a nova lei. A 
sanção está publicada no Diário Oficial da União do dia 19/03/09. 
A obrigatoriedade da instalação do airbag foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados em fevereiro. A nova lei será 
regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 
e começa a valer em cinco anos a partir da regulamentação. 
Atualmente, o Código Brasileiro de Trânsito estabelece como 
equipamentos obrigatórios para os veículos o encosto de cabeça, 
cinto de segurança e o dispositivo destinado ao controle de 
emissão de gases poluentes e de ruídos.  

 
Link 1  Link 2  Link 3  Link 4  Link 5 

Amphibus é ônibus anfíbio 

 
O Amphibus traz atributos necessários para rodar tanto na terra 
como no mar. Segundo a montadora, ele atende todas as normas 
impostas pela União Européia para poder rodar nestes dois 
ambientes. Equipado com motor de potência entre 250 cv e 300 
cv, o coletivo traz os mesmos requintes que um transporte de 
luxo. Transporta mais de 50 pessoas sentadas, com direito a telas 
de cristal líquido e sistemas de DVD-player. 
Link 

NOTÍCIAS 

LANÇAMENTOS 
Carro mais barato do mundo começa a ser vendido na Índia. Link Autoshow  
Link Automotivebusiness -- Link FENABRAVE -- Link G1 Globo 
Hyundai cria projeto de carro que faz fotossíntese. Link 
Symbol, o sucessor do Clio. Link 
Motor do Symbol compensa falta de espaço. Link 
Nissan apresenta Livina; a partir de R$ 46.690,00. Link 
Livina inaugura a era flex da Nissan. Link 
Audi A1 chega ao País até 2011. Link 
Audi apresentará Q7 no Salão de Xangai. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Cientista britânico prevê 'catástrofe' mundial em 2030. Link 
Ecogerma 2009 supera expectativas. Link 
Lactec estréia novo site. Link 
Competição de carros motiva alunos a aprender mais. Link 
Paraná quer aumentar em seis vezes capacidade da hidrovia Paraná-Tietê. Link 
Brasil é considerado exemplo na produção de energia. Link 
Hora do Planeta. Link 
EMPRESAS 
Rastreamento traz benefícios para clientes e corretores. Link 
Programa incentiva transformação de pesquisa em negócios. Link 
Toyota cortará contratações pela metade. Link 



MAN conclui compra da Volks Caminhões e Ônibus. Link 
Plano da GM para novo modelo tem potencial de 2 mil vagas. Link 
Citroën muda identidade da marca. Link 
Funcionários da Pirelli entram em greve, após demissões. Link 
Renault aumenta produção de carros pequenos em França. Link 
ThyssenKrupp pode demitir 3 mil. Link 
GM pode expandir fábrica de Gravataí com incentivos fiscais. Link 
Vauxhall lança acessório “de luxo”. Link 
Renault reconvoca 500 empregados no Paraná. Link 
RESULTADOS 
Pesquisa revela os melhores das oficinas. Link 
Vendas reagem na primeira quinzena de março. Link 
CESVI divulga novo ranking do custo de reparação. Link 
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES  
Lei proíbe motorista de dirigir com fone no ouvido. Link 
Contran quer freios ABS em todos veículos novos do país até 2014. Link 
Após antifurto e airbag, Contran quer freios ABS nos carros. Link 
Campo Mourão terá delegacia do SINDIREPA. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Paraná gera mais de dois mil empregos no mês de fevereiro. Link 
Concursos ficam para depois. Link 
Tesouro anuncia ajuda de US$ 5 bi a setor automotivo. Link 
Setor automotivo liderou rankig das exportações alemãs em 2008. Link 
Lula: vamos continuar fortalecendo indústria automotiva. Link 
País deixa de vender 320 mil carros para exterior. Link 
Preço da gasolina vai subir em todo o Paraná. Link 
Bolsa sobe mais de 4% com melhora do apetite ao risco. Link 
Estudo mostra que redução do IPI gera maior arrecadação de impostos. Link 
Período mais difícil da crise no Brasil já passou, diz Lula. Link 
NOTÍCIA COMENTADA 

TRIVIA - um projeto paranaense premiado internacionalmente! 

  
O TRIVIA é um triciclo para as cidades de trânsito caótico. Ágil, pouco maior que uma moto, destina-se a um ocupante; inclui 
vantagens como bagageiro, assento, iluminação, ar e abrigo contra chuva, vento e pó. Equipado com motor elétrico na roda dianteira, 
não polui o ar e é extremamente econômico; possui um sistema de pedais, como uma máquina de "step", e marchas como uma 
bicicleta que proporcionam a chance de pedalar enquanto dirige, praticando exercício contribuindo para o rendimento do motor. 
E todos estes atributos renderam ao projeto paranaense o mais importante título internacional para a área de design, no quesito 
conceito. Realizado na Alemanha durante a feira CeBIT, em Hannover, o projeto TRIVIA foi premiado com o 1º lugar. 
Concorreu com outros 3.200 projetos do mundo todo, o TRIVIA, como é chamado o projeto representa a primeira vez que um protótipo 
brasileiro é reconhecido nesta categoria pela premiação, é como ter recebido o Oscar do design, destacou Felipe Aranega em 
entrevista à equipe ODI/Paraná - Setor Automotivo. 
Fruto de um trabalho de conclusão do curso de Design - PUC/PR, os estudantes: Felipe Aranega, Felipe Costacurta e Sergio Almeida, 
agora profissionais de design premiados internacionalmente; comentam que localmente o projeto recebeu apoio do Centro de Design 
do Paraná, através do Programa Design excellence Brazil, que viabilizou a logística de envio para a central do evento. 
O prêmio confere ao produto o selo IF Design de qualidade, item que corrobora a utilidade do projeto, uma vez que a viabilidade deste 



produto é real, inclusive comprovado pelos inúmeros contatos de interesse no produto. De acordo com o designer Felipe Aranega, o 
objetivo da equipe é encontrar parceiros para aperfeiçoar pesquisas de aceitação do produto e o desenvolvimento do plano de 
negócios, garantindo assim uma condição melhor para negociar com investidores a produção de um exemplar para testes e 
comercialização.  
Notícias relacionadas:  
TRIVIA - Vídeo BAND CIDADE 
TRIVIA - Vídeo PARANÁ NO AR 
Trivia já tem mais de oito mil views no YouTube 
Projeto curitibano é destaque internacional 
Triciclo ecológico desenvolvido por estudantes paranaenses é destaque internacional 
Estudantes da PUCPR mais uma vez premiados no IF Design Award 
Veículo funciona a energia elétrica ou a pedaladas e reduz as emissões de poluentes 

Contato com: 
Fone: (41) 3271-7651 

felipe.aranega@fiepr.org.br  

 
Felipe A. Costacurta, Sergio T. Almeida e Felipe D. Aranega, esquerda para direita. 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Seis passos para sair do caos. Link 
OCDE alerta que Mercosul é fraco e Brasil precisa de reformas. Link 
PEC da Reforma Tributária é empurrada para 2011. Link 
Reforma Tributária: Seminário aprofunda debate sobre o projeto. Link 
Reforma Tributária poderia deslanchar, mas falta coesão. Link 
Reforma Tributária: ANFIP e APAFISP promovem seminário em São Paulo. Link 
EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – RHAE - Pesquisador na Empresa 
Informações importantes - clique aqui 
Edital de Subvenção Econômica Finep 2009 
FINEP - Mais informações 
SENAI e SESI lançam edital de inovação com aporte de R$12,5 milhões. 
Inovação Tecnológica 
Link adicional 
Publicação Especial 
  
Ardila abre simpósio da SAE BRASIL sobre novos desafios 
do setor automotivo 
Fonte: Maxpress 

 
Encontro, que acontecerá em SP no dia 13 de abril, debaterá 
readequação das operações do setor frente à nova realidade de 
mercado.  
O cenário econômico global impôs readequações à indústria 
automobilística. O momento é de rever programas e processos 
para enfrentar a nova configuração de mercado. Para debater os 
próximos desafios de montadoras e fornecedores e as soluções 
da engenharia diante do novo cenário, será realizado no dia 13 
de abril, em São Paulo, o Simpósio SAE BRASIL de Novas 
Tecnologias na Indústria Automobilística, que reunirá grandes 
especialistas e executivos da indústria.  

Datas Importantes  
 



O simpósio será realizado no Centro de Convenções Milenium, à 
rua Doutor Bacelar, 1.043, Vila Clementino, São Paulo, a partir 
das 8h30. “Depois de um ano de investimentos recordes em 
pesquisa, desenvolvimento de produtos, novas tecnologias e 
formação de pessoal, o momento é de readequação da indústria 
à nova realidade. E o nosso evento vai discutir estes novos 
tempos”, ressalta Robson Galvão, diretor de Simpósios e 
Programas Estudantis da SAE BRASIL. 
Entre os temas a serem debatidos no encontro estão: a 
preservação dos núcleos de engenharia para um novo ciclo de 
atividade plena, desafios para montadoras e fornecedores, 
continuidade de projetos e investimentos e mudanças no 
powertrain para atender às legislações de emissões.  
Jaime Ardila, presidente da General Motors para o Mercosul, fará 
a palestra de abertura, às 8h45, explicando como ficam os 
programas globais de desenvolvimento de produtos e de novas 
tecnologias e a autonomia do Brasil no momento.  
Na sequência, Carlos Eugênio Fonseca Dutra, diretor de 
Planejamento e Estratégia de Produto da Fiat, irá contar a 
estratégia da montadora para dar um salto de produtividade e 
competitividade na América Latina, em novo patamar tecnológico. 
Sobre o atual momento, o executivo adianta que a crise 
internacional afetará não só as operações da indústria 
automobilística, mas a forma de desenvolver e produzir novos 
automóveis. 
Também estão confirmadas as presenças de Besaliel Botelho, 
vice-presidente da Bosch; Gábor Deák, presidente da Delphi; e 
Virgilio Cerutti, presidente da Magneti Marelli. Os três executivos 
estarão no painel “Novos sistemas e componentes automotivos”. 
Já Ricardo Munerato, advanced engineering manager da Ford, 
falará sobre o papel da engenharia brasileira nos projetos globais, 
na palestra “Os novos avanços no projeto automotivo”. 
O simpósio contará ainda com Marc Barral, diretor de Engenharia 
da Renault do Brasil, Marco Saltini, diretor de Assuntos 
governamentais da VW Caminhões e Ônibus e Reinaldo Muratori, 
diretor de Engenharia da Mitsubishi, para falarem sobre as 
novidades que as montadoras estão desenvolvendo neste 
momento. Por fim, Haroldo Prates, chefe do Departamento da 
Indústria Pesada do BNDES, fará palestra para esclarecer os 
mecanismos de financiamento para as empresas do setor 
automotivo que pretendem investir em tecnologia e inovação.  
Confira o programa do simpósio: 
PROGRAMA: 
8h30 – Abertura – Besaliel Botelho, presidente da SAE BRASIL. 
8h45 - Inovação e Competitividade na Indústria 
Automobilística – Os novos cenários no setor automotivo. 
Tendências em tecnologias e projetos. Estratégias da GM - com 
Jaime Ardila, presidente da GM Mercosul.  
Participante convidado: William Bertagni, diretor de Engenharia 
da GM Coréia. 
9h45 - Tendências no Desenvolvimento do Produto – Os 
desafios do projeto e desenvolvimento visando a competitividade 
– com Carlos Eugênio Fonseca Dutra, diretor de Planejamento e 
Estratégia de Produto Fiat Automóveis. 
11h45 – Painel: Novos sistemas e componentes automotivos 
– O desenvolvimento de sistemas e componentes inovadores e 
adequados à realidade brasileira - com Besaliel Botelho, vice-
presidente da Bosch, Gábor Deák, presidente da Delphi e Virgilio 
Cerutti, presidente da Magneti Marelli.  
14h15 – O desafio das operações globais – Projeções para os 

 
 

13 de abril de 2009 
Milenium Centro de Convenções, São Paulo/SP. 
Rua Dr. Bacelar 1043 Vila Mariana.  
Link 
 
ABINEE TEC 2009 
Data: 1º a 5 de junho de 2009. 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - São Paulo/SP. 
Link 
  
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 
Março  
Perspectivas do Pólo de Minas Gerais 
Belo Horizonte  
 

6 de abril 
Compras Automotivas 
Hotel WTC – São Paulo 
Mais informações:  
www.autodata.com.br  
www.automotivebusiness.com.br  
E-mail: seminarios@autodata.com.br  
Tel. (11) 5189 8940 
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 



mercados de veículos leves e megatendências - com Marcelo 
Cioffi, sócio, PricewaterhouseCoopers. 
15h - Os novos avanços no projeto automotivo - O papel da 
engenharia brasileira nos projetos globais. A Ford no Brasil – com 
Ricardo Munerato, advanced engineering manager da Ford. 
16h15 – O papel do BNDES na indústria automobilística – 
Financiando tecnologia e inovação - com Haroldo Prates, diretor 
do Departamento da Indústria Pesada do BNDES. 
16h55 – Painel: As novidades que as montadoras 
desenvolvem - Novas tecnologias e projetos – Competitividade e 
Inovação - Carros de baixo custo, com Marc Barral, diretor de 
Engenharia da Renault do Brasil, Marco Saltini, diretor de 
Assuntos Governamentais da VW Caminhões e Ônibus e 
Reinaldo Muratori, diretor de Engenharia da Mitsubishi. 
Link 
 
Notícias relacionadas: 
 
Equipe da Poli USP é a campeã da 15ª Competição BAJA 
SAE BRASIL-PETROBRAS.  
Vice-campeã foi a equipe FEI BAJA 2, do Centro Universitário da 
FEI, de São Bernardo do Campo; seguida pelas equipes Tupy 
Uiraçu, da Universidade Federal de Santa Catarina; FEI BAJA 1, 
da FEI; e pela Mangue BAJA 1, da Universidade Federal de 
Pernambuco.  
Link 
 
Competição Baja SAE BRASIL-PETROBRAS comemora 15 
anos com 73 equipes inscritas.  
Estudantes de 57 instituições de ensino, de 14 estados, Brasília e 
EUA, disputam a competição, de 19 a 22 de março em 
Piracicaba, SP.  
Link 
 

 

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 – 2009 
  

Link - Calendário Automotive Business 
23 de fevereiro a 1 de março 
2009 Greater Milwaukee Auto Show 
www.motortrendautoshows.com  
3 a 15 de março 
Geneva, 79th International Motor Show 2009 
www.salon-auto.ch  
13 a 15 de março 
2009 Virginia Motor Trend International Auto Show 
www.motortrendautoshows.com  
26 de março a 5 de abril 
Belgrade International Motor Show 2009 
www.pupdvscg.co.yu  
26 a 29 de março 
2009 First Hawaiian International Auto Show 
www.motortrendautoshows.com  
31 de março a 11 de abril 
AutoRai - Amsterdam International Motor Show 2009 
www.autorai.nl  
2 a 12 de abril 
Seoul International Motor Show 2009 
www.motorshow.or.kr  
15 a 17 de abril 
EMC Japan 2009  
www.jma.or.jp/TF/en/index.html  
17 a 19 de abril 
2009 New Mexico International Auto Show 
www.motortrendautoshows.com  
21 a 25 de abril 
Zagreb International Motor Show 2009 
www.zv.hr/transport  



22 a 25 de abril 
Vilnius, Baltics Motor Show 2009 
www.laa.lt  

  
O Informativo do ODI/Paraná – Setor Automotivo 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 
   

  
  
  
  

     
  

  
  
  
  
  


