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08/julho -  Setor Automotivo 
Mais informações sobre Fóruns Setoriais 

Começam agora as negociações para redução do IPI  
Para as montadoras associadas à ANFAVEA é 
interessante que um eventual anúncio da prorrogação na 
redução do tributo, que vence em 30 de junho, seja feito 
apenas na última hora.  
Parece não haver dúvidas de que o benefício será 
estendido por mais três meses. O próprio presidente 
Lula já sinalizou que pretende manter o estímulo à 
indústria automobilística e até estudar um rebaixamento 
definitivo dos patamares do IPI.  
A ANFAVEA quer preservar o estímulo vendas internas, 
uma vez que as exportações despencaram de janeiro a 
maio deste ano, em relação ao mesmo período do ano 
passado: 47,4% no conjunto, 46,5% para veículos leves 
e 67,4% no caso de caminhões.  
A Anfavea já demonstrou em estudos que a redução do 
IPI traz maior arrecadação de impostos. O único 
problema é que os governos estaduais são os 
beneficiados, já que o federal perde com a queda no IPI. 
Link 
Redução do IPI impulsiona vendas de caminhões-
cegonha. Link 
Indefinição sobre IPI rende boas vendas. Link 
Lula deve aceitar aumento gradual do IPI para carros, 
diz fonte. Link 

 

 

Aguarde, em breve, novidades!!! 
 NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Nissan planeja construir carros elétricos nos EUA. Link 
Acessórios com o carimbo de fábrica. Link 
Exclusivo: fotos oficiais da nova Ranger. Link 
Fiat revela Strada cabine dupla. Link 
Renault argentina confirma novo Mégane argentino. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Baltimore adiciona ônibus elétricos híbridos em seu sistema de trânsito e espera 40% em economia de combustível. Link 
EMPRESAS 
Volvo vendida à Geely? Link 
Fiat muda setor de engenharia da Chrysler. Link 
Fábrica mexicana da VW para até agosto. Link 
Goodyear anuncia corte na produção e de empregos. Link 
Johnson Controls anuncia a primeira fábrica de baterias de íon de lítio dos EUA. Link 
CEO da Gerdau vê melhora da demanda por aço. Link 
Marcopolo completa entrega de 300 ônibus para Angola. Link 
Bosch demite 900 e dá férias para 3 mil em Curitiba. Link -- Video -- Audiência de conciliação entre metalúrgicos e Bosch  
Decisão surpreendeu funcionários antigos -- Bosch demite 900 funcionários em Curitiba 
Siemens: R$ 41 bi em pedidos, 40% meio ambiente. Link 
RESULTADOS 
No ritmo atual, frota de veículos de Curitiba dobrará em 10 anos. Link 
Vendas aumentam na primeira quinzena. Link 
FENABRAVE – resultados. Link 
Desempenho do Setor de Autopeças está circulando. Link 



SINDICATOS & ASSOCIAÇÕES 
CONTRAN torna assento infantil item obrigatório. Link 
SAE: manufatura automotiva mais flexível e competitiva. Link 
Sindicato informa que a Volkswagen contrata mais 200 funcionários. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Setor automotivo dos EUA elogia programa de estímulo à compra de veículos. Link 
Setor automotivo elimina 36 mil empregos em 2009. Link 
OCDE vê retomada da economia no segundo semestre, mas retração no ano. Link 
Ford, Nissan e Tesla recebem quase US$ 8 bilhões em empréstimos do governo dos EUA. Link 
Oferta de empregos prossegue em alta, mas metalurgia e materiais de transporte encolhem quadros. Link 

 NOTÍCIA COMENTADA 

 

Pólo de Competitividade 
Com a intenção de apoiar a cooperação internacional, no dia 19 de maio foi realizado pela FIEP um seminário sobre Clusters, 
Pólos de Competitividade e APL´s, que contou com a participação de empresários franceses e paranaenses.  
A cooperação entre instituições e empresas francesas e brasileiras já ocorre de longa data, e eventos e encontros em 
comemoração ao Ano da França no Brasil em 2009 podem trazer boas oportunidades para novas experiências de cooperação 
franco-brasileiras.    
Para os interessados em obter mais informações sobre como estabelecer parcerias e cooperação o governo Francês disponibiliza 
no site www.competitivite.gouv.fr informações sobre os 71 pólos de competitividade estabelecidos até o momento na França, 
apresentando descrição detalhada de cada pólo, suas características, atividades, objetivos e temáticas. 
Para os envolvidos com o setor automotivo em especial, pode ser interessante verificar o pólo de competitividade denominado 
“Vehicule Du futur”.  
O pólo trata sobre temáticas relacionadas ao veículo do futuro, sendo sua visão tornar-se referência de âmbito mundial em 
soluções para veículos e mobilidade no futuro a partir de três temáticas: “Veículo limpo”, “Veículo e redes inteligentes” e 
“Excelência das empresas”.    

 
Links relacionados: 
Para mais informações sobre os pólos de competitividade da França acesse: www.competitivite.gouv.fr  
Para mais informações sobre o pólo de veiculo do futuro http://www.vehiculedufutur.com  
Para mais informações sobre cooperação internacional Brasil/França - http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?article499  

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 

Análise Crítica do Substitutivo da Câmara dos Deputados. Link 
Análise Comparativa do Substitutivo da Câmara dos Deputados. Link 
Reforma cortará carga tributária, diz relator. Link 
Governo e oposição discutem votação da Reforma Tributária. Link 
Ministério da Fazenda participa de debate sobre reforma tributária. Link 
Sem pressão externa, votação da reforma tributária não sai, diz relator. Link 
Todos pela reforma tributária. Link 
''O bode na sala é o spread''.  
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 



 

 
Mais informações - Faça a sua reserva! 

 

Publicação Especial 
 
Guia do Investidor 2009 - 2ª EDIÇÃO 
Fonte: Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A 

 

 

A publicação Informações Socioeconômicas - Guia do Investidor 
2009 apresenta informações que compõem o cenário econômico do 
município. A proposta do documento é subsidiar decisões estratégicas 
de negócios empresariais e de políticas de desenvolvimento 
econômico. Este anuário reúne os seguintes temas: 

• População  
• PIB - Produto Interno Bruto  
• Renda  
• Comércio Exterior  
• Curitiba e o Mercosul  
• Mercado de Trabalho  
• Educação Profissional  
• Segmentos de Mercado  
• Curitiba, Cidade Turística  
• Ciência, Tecnologia e Inovação  
• Logística e Infra-Estrutura  
• Tributação  

Os indicadores socioeconômicos de Curitiba confirmam que o Município 
é atualmente um dos melhores do país para se viver e investir, fato 
confirmado pela 4ª posição no ranking das maiores economias do 
Brasil. 
 
O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é um amplo projeto de 
integração concebido por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 
Envolve dimensões econômicas, políticas e sociais. A Venezuela é 
Estado Parte em processo de adesão e se tornará membro pleno, uma 
vez que esteja em vigor o Protocolo de Adesão da República 
Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL.   
Considerando apenas a Argentina, Paraguai e Uruguais, o PIB 

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 
 
É lançado o livro de Avaliação Social do Ciclo de 
Vida. 

 
Da extração ao descarte de produtos, ocorrem diversos 
impactos ambientais e sociais. A fim de complementar 
as metodologias de avaliação ambiental e de custos do 
ciclo de vida, um Projeto da Iniciativa do Ciclo de Vida 
do Programa das Nações para o Meio Ambiente e da 
Sociedade de Química Ambiental e Toxicológica vem 
sendo realizado desde 2004 para incluir as questões 
sociais na avaliação de produtos.  
Como resultado, foi publicado pelo PNUMA, em maio 
deste ano, o livro Guidelines for Social Life Cycle 
Assessment of Products (Diretrizes para Avaliação 
Social de Produtos), tendo como um dos autores a 
professora Dra. Cássia Maria Lie Ugaya do Programa de 
Pós Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais 
e do Departamento Acadêmico de Mecânica da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná.  
A versão digital do livro pode ser obtida em 
http://lcinitiative.unep.fr. 
 
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
 
3ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
Presença da China na América Latina 
São Paulo – 30 de junho de 2009. 
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 



ultrapassa US$ 313 bilhões e a população atinge cerca de 50 milhões 
de potenciais consumidores, demonstrando-se assim como um 
importante bloco econômico.  
Nesse contexto, o acesso a esse mercado é de grande relevância para 
os produtos brasileiros, tornando Curitiba potencial pólo estratégico 
para empresas exportadoras. 
Geograficamente, a capital paranaense situa-se a um raio de no 
máximo 1.800km das capitais dos países membros (Buenos Aires, 
Assunção e Montevidéu), onde se concentram 11% da população total 
e a maior parte do PIB desses países.  
 

 
 

 
 

 
 

Leia material na íntegra aqui 

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 
31 de agosto  
TENDÊNCIAS NO SETOR AUTOMOTIVO 
Hotel WTC, São Paulo, SP 
6 a 8 de outubro 
CONGRESSO SAE BRASIL 
Novembro 
PROPULSÃO E MATRIZ ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 
 
EVENTOS AEA 2009  
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 
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 
 

Frankfurt, 63rd International Motor Show  
15 a 27 de setembro de 2009 
Organizado pela Verband der Automobilindustrie e.V. 
(VDA) no Messegelände, com os dias 15 e 16 de 
setembro reservados para a imprensa.  
www.iaa.de  
 
Sydney International Motor Show  
8 a 18 de outubro de 2009 
Organizado pela Federal Chamber of Automotive 
Industries no Sydney Convention and Exhibition Center, 
com o dia 8 de outubro reservado para a imprensa.  
www.sydneymotorshow.com.au  
 

Tokyo, 41st Tokyo Motor Show  
21 de outubro a 8 de novembro de 2009 
Organizado pela Japan Automobile Manufacturers 
Association no Makuhari Messe, com os dias 21 e 22 de 
outubro reservados para a imprensa.  
www.tokyo-motorshow.com  
 
Athens, 8th International Motor Show  
6 a 15 de novembro de 2009 
Organizado pela Association of Motor Vehicle Importers 
Representatives no Former Athens International Airport 
(East). Dia 6 de novembro reservado para a imprensa.  
www.amvir.gr  -  www.seaa.gr  

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 

     
 


