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 DESTAQUES 

 

Ônibus brasileiro movido a hidrogênio começa a rodar em 
São Paulo 
O primeiro ônibus brasileiro equipado com células a 
combustível a hidrogênio foi fabricado em Caxias do Sul e 
começará a rodar na cidade de São Paulo ainda neste mês de 
Abril. 
Ônibus nacional movido a hidrogênio 
O primeiro ônibus nacional movido a hidrogênio vai trafegar no 
Corredor Metropolitano ABD (São Mateus - Jabaquara), um 
ponto ideal para este tipo de experimento devido à alta 
concentração de emissões. 
Além disso, na via exclusiva o veículo pode desenvolver 
velocidade média superior a 25 km/h, o que favorece atingir 
rapidamente a quilometragem que permite avaliar seu 
desempenho de forma mais aproximada. Este trabalho será 
feito ao longo de 2009 e 2010. 

 
Link 

TAC quer produzir 100 unidades do carro de SC 
por mês em 2012 

 
Produzir 100 unidades por mês em 2012 e atingir os 
R$ 100 milhões de faturamento. Estes são os 
audaciosos planos da Tecnologia Automotiva 
Catarinense (TAC), de Joinville. A empresa, que 
produz o Stark 4x4, teve o seu primeiro lote de 25 
unidades vendido em apenas quatro dias durante o 
Salão do Automóvel. Os compradores, inclusive 
estrangeiros, apostaram no carro com conceitos off-
road e que se diferencia pela relação entre peso e 
potência.  
Mas se engana quem pensa que a empresa de 
Santa Catarina está se preparando para concorrer 
com as grandes montadoras multinacionais. 
Link 

 

 
Em comemoração ao Ano da França no Brasil, 



Renault do Brasil 
Governo do Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Cultura 
Casa Andrade Muricy 

 
Convidam para exposição de fotos de ROBERT DOISNEAU 

De 24 de abril a 14 de junho de 2009. 
Terça a sexta, das 10 às 19h 

Sábado, domingo e feriado das 10 às 16h 
Agendamento de visitas guiadas: (41) 3321.4816 

Mais informações: 
www.cam.cultura.pr.gov.br 

cmuricy@pr.gov.br 
relacoesinstitucionais@renault.com  

 NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Picape exótica é destaque no Salão de NY. Link 
De volta para o futuro: novas versões de antigos sucessos. Link 
Terrafugia projeta automóvel voador. Link 
Mini chega ao Brasil a partir de R$ 92.500,00. Link 
MINI Cooper cobra pela exclusividade. Link 
Smart Fortwo tem vocação urbana. Link  
Feito para quem gosta de ser diferente. Link 
Nissan GT-R é o Carro Mundial de Performance 2009. Link 
Livina chega ao mercado com preço a partir de R$ 46.690,00. Link 
Fiat 500 ganha título de design do ano em Nova York. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Inaugurada Usina de biodiesel em MG. Link 
Grupo investe US$ 85 milhões em carro híbrido. Link 
Petrobras e Embrapa fazem acordo. Link  
Volt, o elétrico da GM, em dúvida outra vez. Link 
EMPRESAS 
Randon implementa nova etapa de governança. Link  
VW desiste de vender Scirocco nos EUA. Link 
Volks cresce duas vezes mais que mercado na disputa pela liderança. Link 
Volvo cresce 20% acima do que previa. Link 
Daimler vê prejuízo trimestral e inicia corte de custos. Link 
Fábrica do Karmann Ghia vai à falência. Link 
Vendas da Volvo crescem no primeiro trimestre de 2009. Link 
Ségal assume direção geral da Citroën no Brasil. Link 
Grupo Ruas amplia em 50% a produção de carrocerias de ônibus Caio. Link 
RESULTADOS 
Veja a lista dos carros mais beneficiados com o IPI baixo. Link 
Blindagem automotiva continua em alta no país. Link 
Após 2 meses ruins, setor de motos ensaia recuperação. Link 
Vendas e produção de motos crescem em março. Link 
AUTOMEC 2009 abre com 43 mil pré-inscritos. Link  
Número de motos emplacadas deve cair 12%. Link 
Troller, reformulada, bate recorde de vendas em março. Link  
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES  
Instalação obrigatória de airbag e ABS deve reduzir custo dos itens. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Reino Unido diz que avalia plano de incentivo à troca de carro. Link  
Inadimplência dos consumidores avança 22,6% em março, aponta Serasa Experian. Link 
Na Rússia, auxílio a montadoras é garantia contra revoltas. Link 
Curitiba ganha Shopping de Automóveis. Link  
Crise afasta as grandes fabricantes. Link  
'Não temos plano B' para montadoras. Link 
Mudanças do cenário econômico – março 2009. Link  



 NOTÍCIA COMENTADA 

 

GM revela planos para sair da crise.  
Para o novo CEO da GM, Fritz Henderson, as medidas deverão ser “profundas e sérias”, sendo que a principal delas 
está na divisão da GM atual em duas companhias distintas. 
Assim, uma delas controlará as marcas lucrativas pertencentes ao grupo, basicamente composta pela Chevrolet e 
Cadillac. A Buick, GMC e Pontiac farão parte desta nova empresa, mas com seus produtos condensados na estrutura 
mais integrada, sem existir dois representantes em um mesmo segmento. 
A outra empresa será composta com a Saturn, Hummer e Saab, ainda indefinida, mas que não tornará a situação 
mais fácil ou mais difícil do que esta vivida atualmente. Essas três marcas deverão ser vendidas a um preço muito 
barato ou simplesmente fechadas, caso não apareçam interessados. 
O executivo sustenta que “antes vale encarar esse prejuízo do que ficar sem nada em uma eventual falência da 
empresa”. 
Link 
Notícias relacionadas: 
Governo dos EUA quer concordata da GM em junho 
Obama: 'não deixaremos nossa indústria automotiva sumir' 
EUA pedem para GM preparar plano de concordata, diz 'NYT' 
GM ganha dinheiro em 2009 e renova veículos até 2012 

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Projeto prevê negociação de dívidas tributárias. Link  
União tem opções para cortar imposto sem afetar repasses. Link 
IPEA e Receita vão pesquisar novas fontes de riqueza e tributação. Link  
Revista Indústria Brasileira - A importância da Reforma Tributária 

 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 
  
Conscientizar é preciso.   
Fonte: Fernando Calmon 
 
As preocupações mundiais com qualidade do ar, poluição, 
aquecimento terrestre continuam na ordem do dia. Nessa 
ampla discussão, que deveria ser técnica pela complexidade 
do tema, os componentes políticos e interesses econômicos 
misturam-se com movimentos passionais. Afinal, quem não 
deseja ser aplaudido por ajudar a poupar nossos pulmões e 
salvar o planeta? O problema reside no diagnóstico correto e 
nas soluções. O doutor em física, José Carlos Azevedo, não 
cansa de afirmar que “o clima na Terra sempre sofreu 
transformações profundas e alternou períodos de aquecimento 
e resfriamento, antes e depois da Era Industrial”.  
De qualquer forma, as emissões crescentes desse gás podem 
e devem ser monitoradas. Mas não no nível de histeria atual. 
Na outra ponta, a de gases realmente tóxicos que saem pelo 
escapamento dos veículos, a batalha está praticamente 
vencida. Vários exemplos vieram do recente seminário em São 
Paulo sobre emissões veiculares e os futuros impactos na 
saúde, legislação e tecnologia, promovido pela Associação 
Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA).  
A capital paulista ainda tem problemas de qualidade do ar, 
porém graças ao programa federal de controle por meio de 
cinco etapas de redução, iniciado em 1988 e plenamente 

Datas Importantes  
 
World Economic Forum on Latin America  
Rio de Janeiro, Brazil, 14-16 April 2009 
"Implications of the Global Economic Crisis for Latin 
America" 
Link 
 
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
 
Congresso Acadêmico Global Fórum está 
recebendo artigos 
Link 
 
ABINEE TEC 2009 
Data: 1º a 5 de junho de 2009. 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - São 
Paulo/SP. 
Link 
 
XIX Congresso FENABRAVE  
Datas:  
12, 13 e 14 de setembro de 2009 (sábado, domingo 
e segunda-feira) 
Local: 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães 
Endereço: 
Eixo Monumental Canteiro Central - SDC Setor de 



cumprido pela indústria, o cenário já é bem diferente. A nova 
exigência para veículos a gasolina/etanol/gás – L6 – está em 
fase de discussão final para 2013. Infelizmente, as normas 
para motores Diesel – que exigem uma série de “muletas” 
técnicas para ser limpo – não se cumpriram como esperado, 
em especial pela qualidade do combustível.  
As entidades ambientais ainda se preocupam com dois 
poluentes: material particulado (originado em quase 100% nos 
motores a diesel) e ozônio ao nível do solo (formado por 
óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos sob luz solar). O 
primeiro muito mais perigoso que o segundo. Mesmo assim, os 
dias de atenção em função do ozônio caíram de 219 para 92 
entre 2002 e 2006.  
A prefeitura paulistana implantou a inspeção ambiental, 
naturalmente bem-vinda. No entanto, outra vez se comprovou 
que começou errado. Em 1985 um carro novo poluía 20 vezes 
mais do que hoje; o mesmo carro com 40.000 quilômetros 
rodados, sem manutenção adequada, emitia o dobro. 
Atualmente a diferença entre um automóvel novo e com 
40.000 quilômetros não chega a 5% nas emissões 
ponderadas. O resultado é uma constatação óbvia pela própria 
empresa Controlar, encarregada da vistoria: apenas 4% dos 
automóveis produzidos entre 2008 e 2003 tinham restrições. A 
empresa não revelou, no seminário, o percentual para aqueles 
com até três anos de uso. Certamente por se aproximar de 
zero de reprovação.  
Como o número de motoristas ligados na importância da 
manutenção já é escasso, esse programa desperdiça uma 
chance de ouro. Conscientiza quem não precisa; deixa de 
conscientizar quem precisa. Se a preocupação fosse de fato a 
qualidade do ar, bastaria começar pelos carros fabricados 
entre 2000 e 2005. E em 2009 deixar de fora os automóveis 
com até três/quatro anos de uso, como se faz no resto do 
mundo. O problema é semelhante no Rio de Janeiro e sua 
precária vistoria de segurança e ambiental, a partir do segundo 
ano.  

Confira aqui material na íntegra. 
 

Quem não quer ser aplaudido por 
poupar nossos pulmões e salvar o 

planeta? 
 
Notícias relacionadas: 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
Laboratório de Emissão Veicular 
Combustíveis 
Fumaça Preta 
Inspeção/Manutenção 
Transporte Sustentável 
 
 
Fernando Calmon (fernando@calmon.jor.br) é jornalista especializado desde 
1967, engenheiro, palestrante e consultor em assuntos técnicos e de mercado 
na área automobilística e de comunicação. Sua coluna Alta Roda começou em 
1999. É publicada no WebMotors, na Gazeta Mercantil e também em uma 
rede nacional de 44 jornais, sites e revistas. É, ainda, correspondente para a 
América do Sul do site Just Auto (Inglaterra). 

Divulgação Cultural - Região Central do Plano 
Piloto. 
Link 
 
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 
  

11 de maio 
Revisão das Perspectivas 
Hotel WTC - São Paulo 
17 de agosto  
Budget 2010 
São Paulo 
19 e 20 de 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 
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 
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 
     

  
  
  
  

     
  

  
  
  
  
  


