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Crise muda mapa da produção de carros 
A mudança de sócios da Chrysler e a disputa por pedaços da 
General Motors, dois ícones da indústria automobilística 
americana, tem um peso mais do que simbólico. São sinais de 
uma grande mudança no jogo de forças da indústria 
automobilística global. Países de periferia passarão ao centro 
do mapa das montadoras. Marcas poderosas, que dominaram 
o mercado por um século, estão cedendo espaço para novos 
competidores, alguns deles pouco conhecidos fora de seus 
países de origem. 
Os Estados Unidos, líder mundial da produção de carros por 
décadas, já perderam o posto para o Japão, que ficará por 
pouco tempo no topo. Este ano, pela primeira vez, a China 
deve ocupar o posto. No lugar de Detroit, Xangai será a nova 
capital do automóvel. 
Link 
Xangai vai desbancar Detroit e será capital do automóvel 
Link 

Brasil sobe para 5º lugar no ranking de vendas de carros 
 
 
O Brasil está no grupo de países que ganhou posições no ranking 
mundial do setor automotivo em 2008. Passou de sétimo a sexto 
maior produtor, posição que já havia alcançado na metade do 
ano e conseguiu segurar mesmo com a queda brusca nos 
negócios no último trimestre, por causa da crise. Em vendas 
internas, o pulo foi ainda maior. Com 2,82 milhões de veículos, 
saiu da oitava para a quinta colocação, desbancando Reino 
Unido, Itália e França. 
A produção brasileira encerrou 2008 em 3,22 milhões de 
unidades, atrás de Japão (11,5 milhões), China (9,3 milhões), 
EUA (8,7 milhões), Alemanha (6 milhões) e Coreia do Sul (3,8 
milhões). Neste ano, de janeiro a março, o País mantinha-se no 
quinto lugar, com 668 mil veículos vendidos. 
Link 

 

 
Gostaríamos de convidá-lo a responder a pesquisa sobre os Cenários da Indústria Automotiva 2020 - Região Metropolitana de 

Curitiba (RMC). 
A pesquisa é parte de um projeto de Prospectiva Estratégica realizado pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná (FIEP), com participação da indústria automotiva instalada na região. O objetivo do projeto é subsidiar reflexões, análises e 
recomendações de projetos e políticas que promovam o desenvolvimento do setor automotivo no horizonte de 2020. 

Abaixo segue o link da pesquisa que ficará disponível até o dia 30/05/2009. 
http://www.fiepr.org.br/pesquisa/index.php?sid=23112&newtest=Y 

 

Participe!!! 
 NOTÍCIAS 



 

LANÇAMENTOS 
Volkswagen apresenta seus novos importados. Link 
Charme e tecnologia são marcas do Smart fortwo. Link 
Volkswagen apresenta seus novos importados. Link 
Mille Economy: Modelo muda trem de força, mas carroceria continua a mesma. Link 
Novo Doblò é flagrado em testes. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Seminário reunirá engenheiros automotivos para debater sobre tecnologia TMC. Link 
EMPRESAS 
Ghosn assume Conselho da Renault. Link 
Nissan tem perda líquida de US$ 2,32 bilhões. Link 
Ford quer prorrogação de IPI até dezembro. Link 
GM prevê produção no País 37% maior no 2º trimestre. Link 
Concordata deve atrasar novos Chrysler. Link 
GM quer vender nos EUA automóveis fabricados na China. Link 
Toyota terá menor produção em 7 anos. Link 
Porsche deve ter 50% de nova empresa com Volkswagen. Link 
RESULTADOS 
Vendas de veículos caem 13,7% em abril. Link 
Toyota termina ano fiscal com prejuízo. Link 
Produção de veículos recua 7%; vendas cedem 13,7%, diz ANFAVEA. Link 
Sem exportação, caminhões buscam alternativas internas. Link 
Carta da ANFAVEA. Link 
Informativo FENABRAVE 2009 – abril. Link 
SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES 
Cenário de implantação obrigatória de rastreamento é confuso. Link 
Alemães protestam contra demissões em fábrica de peças de automóveis. Link 
Código de Trânsito Brasileiro. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Ações da GM caem mais de 20% e atingem menor nível em 76 anos. Link 
Setor automotivo defende desoneração de exportações. Link 
Volta do crédito deve reduzir volume de compra de veículos à vista. Link 
Produção industrial da China aumentou 7,3% em abril. Link 
Stephanes pedirá redução do preço do óleo diesel. Link 
Poupança acima de R$ 50 mil pagará imposto em 2010. Link 

 NOTÍCIA COMENTADA 

 

Fusões e Aquisições 

 
 
Nos últimos dias muito se tem especulado sobre fusões, aquisições e possíveis sobreviventes da indústria automotiva diante da 
crise financeira global:  



 

Alemanha França Japão Estados Unidos Coréia do Sul Itália 

� Volkswagen 
� BMW 
� Mercedes 

� PSA 
� Renault 

 

� Toyota 
� Honda 

 

� GM 
� Ford 
 

� Hyundai 
 

� Fiat 
 

 
Para agitar a semana, a Fiat anunciou intenções de fundir a fabricante italiana com a Opel, Saab e Chrysler, para criação de um 
grupo automotivo global tão grande quanto a Volkswagen. E a alemã Porsche Automobil Holding SE aumentou sua participação na 
Volkswagen para mais de 50 por cento, com o intuito de criar um grupo que envolverá 10 marcas independentes, incluindo as 
operações de carros esportivos da Porsche. 
Vale lembrar também: 
FORD / TATA – Em 2008, a indiana Tata Motors comprou as divisões de luxo da Ford, Jaguar e Land Rover, por 2,6 bilhões de 
dólares. 
VOLKSWAGEN / SCANIA – Em 2008 a Volkswagen comprou fatia majoritária da Scania, o valor total do negócio chegou a 2,8 
bilhões de euros e elevou o capital votante da Volkswagen para quase 69%. 
Links relacionados: 
Fiat inicia era de reforma do setor automotivo 
Volkswagen suspende conversas de fusão com Porsche 
Executivo da Volkswagen define termos para fusão com Porsche 
Porsche anuncia fusão com a Volkswagen 
Famílias proprietárias de montadoras continuam no controle 
Miguel Jorge sugere fusão entre empresas de autopeças 
Líder do setor automotivo da China anuncia fusão 
Ações de Peugeot e Renault avançam com rumores de fusão 

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 
Instalação da Comissão Especial da Reforma Tributária – TV Câmara. Vídeo Link 
Crise financeira faz economia subterrânea aumentar participação no PIB. Link 
Revista Indústria Brasileira - A importância da Reforma Tributária 

 EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

 

CNPq comemora 58 anos de apoio ao desenvolvimento da ciência brasileira.  
Informações 
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 
  
O Final de Vida dos Veículos no Brasil: Um estudo 
preliminar  
Fonte: Marcio Lazzari 
 

DATAS IMPORTANTES  
 

ATIVIDADES CULTURAIS 
Uma Aventura Moderna – Coleção de Arte Renault 
Patrocínio: Renault 
Realização: MAC – USP 
Visitação: de 16 de maio a 09 de agosto 
Museu Oscar Niemeyer 
Rua Marechal Hermes, 999. 
Aberto de terça a domingo, das 10h às 18h. 
R$ 4,00 inteira e R$ 2,00 estudantes 
Link 
 
A RENAULT DE DOISNEAU 
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 



 
 
A indústria automotiva brasileira teve um aumento 
considerável em sua produção e vendas por razões que 
variam desde novas condições de financiamento para 
aquisição de veículos até a entrada de investimentos de 
diversos fabricantes. Conseqüentemente, a frota de veículos 
nas ruas também aumentou, contribuindo, por exemplo, para a 
geração de problemas logísticos (congestionamentos) e 
impactos ambientais diversos (aquecimento local e global, 
poluição atmosférica, acidificação, entre outros). Além destes 
aspectos, o Brasil nunca teve um programa bem definido que 
envolvesse o gerenciamento do ciclo de vida de veículos. Por 
exemplo, a não definição dos requisitos da cadeia de 
suprimentos para atender às necessidades dos processos de 
reciclagem contribuiu para que os resíduos que eventualmente 
fossem produzidos de veículos fora de uso não se 
transformassem em matéria-prima para novos veículos. Diante 
disso, este artigo objetiva contribuir fornecendo informações 
pertinentes aos cenários (destinos) dos veículos fora de uso no 
Brasil, os principais atores envolvidos, as devidas 
responsabilidades, a parte legislativa existente e os requisitos 
para se obter uma condição mínima de ciclo fechado e 
reaproveitamento de material. 

Palavras-chave: Veículos, Final de Vida, Ciclo Fechado, 
Gerenciamento do Ciclo de Vida. 
Link - SAE BRASIL 2008 
Link - artigo completo 
 

Comentário ODI/Paraná - Setor Automotivo 
 
 
Congresso SAE BR 2008 entregou prêmio para Márcio 
Lazzari, mestrando da UTFPR 
A Sociedade de Engenharia Automotiva (SAE) é uma entidade 
sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos. O 
Congresso que é realizado todo ano no Brasil, é o segundo 
maior evento fora dos EUA. Confira aqui as informações para 
a edição de 2009. 
O paranaense premiado é Márcio Lazzari, ecoprojetista e 

Link Notícia - Fotos de Doisneau abrem calendário do Ano da 
França 
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  
 
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
 
ABINEE TEC 2009 
Data: 1º a 5 de junho de 2009. 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - São Paulo/SP. 
Link 
 
IX Conferência ANPEI de Inovação Tecnológica 

 
8 a 10 de junho de 2009-05-18 
Local: FIERGS – Porto Alegre/RS. 
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 Divulgação 
Cultural - Região Central do Plano Piloto. 
Link 
 
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 
  

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 
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 



pesquisador do Programa de Mestrado em Engenharia 
Mecânica e Materiais da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), que atualmente trabalha com a pesquisa 
“Avaliação ambiental do EcoTransporte”, um veículo elétrico 
coletor de resíduos sólidos urbanos recicláveis, sob a 
orientação da Profª Drª Cássia Maria Lie Ugaya, e de co-
autoria da aluna de graduação em Engenharia Ambiental da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Carla Monich.  
O trabalho premiado abordou o tema de resíduos automotivos 
e a possibilidade de reinserção dos componentes automotivos 
no reciclo de novos automóveis. Assim como na Europa esta 
prática já é bastante comum há alguns anos, devido às 
legislações européias serem bastante exigentes quanto às 
taxas de reciclabilidade e de valorização, os fabricantes 
automotivos europeus atuam na fase de projeto considerando 
a possibilidade de reinserção de componentes em um novo 
projeto. Ou seja, um pára-choque de um veículo popular, feito 
geralmente de plásticos como o polipropileno, depois de 
desmontado, é enviado para reciclagem. Após a reciclagem, 
ao invés de servir de matéria-prima para outros produtos, é 
utilizado na produção de um novo veículo. É claro que isto 
funciona por motivos como: 

� Programa de coleta dos veículos usados  
� Legislação européia bastante exigente quanto às taxas 

de reciclabilidade e de valorização  
� Fabricantes automotivos europeus atuam na fase de 

projeto considerando a possibilidade de reinserção de 
componentes em um novo projeto.  

A análise feita por Márcio, aponta que no Brasil os veículos 
duram no mínimo de 20 à 25 anos nas mãos dos 
consumidores, além disto o preço do veículo usado possui 
uma valor relativamente alto para o consumidor; sem contar 
que o consumidor brasileiro possui valor sentimental pelo 
veículo, denotando em aspecto cultural que contribui para a 
extensão do ciclo de vida dos automóveis no Brasil. 
Para os cenários de final de vida, o autor destaca quatro 
possibilidades existentes: 

� Pátios dos Departamentos de Trânsito (DETRAN) e 
das Polícias Rodoviárias  

� Mercado negro  
� Ferros-velhos  
� Acidentes  

A conclusão do estudo aponta que a existência de um 
programa eficaz para a coleta de automóveis em final de vida 
no Brasil pode funcionar como um celeiro de oportunidades de 
desenvolvimento, contribuindo para os aspectos: social, 
econômico, ambiental e técnico. 
 
 
Links relacionados: 
 
 
Proficiens Ecodesign  
ACVBrasil 
PPGEM - Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica e de Materiais da UTFPR 
TIDEP - Núcleo de Tecnologia da Informação aplicada ao 
desenvolvimento de produto 

 
Contato: 

CONGRESSO SAE BRASIL 
 
EVENTOS AEA 2009  
28 de maio 
XI Seminário sobre Eletro-Eletrônica Aplicada a Mobilidade 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - SP  
8 de junho 
Jantar do Meio Ambiente – Prêmio AEA de Meio Ambiente 
Espaço Rosa Rosarum - São Paulo - SP  
25 de junho 
Simpósio Internacional de Combustíveis, Biocombustíveis e 
Aditivos 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - SP  
27 de agosto 
Seminário sobre Segurança Veicular 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - SP  
16 a 17 de setembro 
XVII Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva – SIMEA 
2009 
Centro de Convenções Milenium - São Paulo - SP  
  

FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS 2009 
18 a 23 de maio 
Feimafe 
Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo - SP 
www.feimafe.com.br  
Reed Exhibitions Alcantara Machado 
Tel. 11 3060-5000 
16 a 19 de junho 
Brasil Offshore - Feira e Conferência Internacional da Indústria 
Offshore de Petróleo e Gás Macaé Centro - Centro Municipal de 
Convenções, Rod. Amaral Peixoto, km 170, Macaé, RJ.  
www.mgdobrasil.com.br   
Tel. 11 3816-2227 
14 a 17 de julho 
Intertooling Brasil 2009 – Feira e Congresso Internacional de 
Tecnologia de Ferramentais Expo Center Norte - R. José 
Bernardo Pinto, 333, São Paulo, SP 
www.messebrasil.com.br  
Messe Brasil Feiras e Promoções 
Tel. 47 3451-3000 
Automotivebusiness 

  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2009 
Kiev International Motor Show 
26 a 31 de maio de 2009 
Promovido no Expocenter of Ukraine pela Ukrainian Motor 
Vehicle Manufacturers Association, com o dia 26 de maio 
reservado para a imprensa.  
www.sia-motorshow.com.ua  
Brno, Autosalon  
4 a 14 de junho de 2009 
Promovido pelaTrade Fairs Brno no Veletrhy Brno, com os dias 4 
e 5 de junho reservados para a imprensa.  
www.bvv.cz  
Sofia International Motor Show  
12 a 21 de junho de 2009 
Organizado pela Union of the Importers of Automobiles in 
Bulgaria, no Inter Expo Center, com o dia 12 de junho reservado 
para a imprensa.  
www.svab.bg  



Márcio Lazzari 
CITEC TIDEP UTFPR 
Av. Sete de Setembro, 3165. 
80230-901 - Curitiba – PR 
Fone: 41-3310.4648 
www.utfpr.edu.br 

 

  

Link - Calendário Automotive Business 

 
  

 

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 

     
  
  
  
  

     
  

  
  
  
  
  


