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Segue Informativo ODI/Paraná – Setor Automotivo. 
Atenciosamente 
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Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
e-mail:carla.fontana@fiepr.org.br  
           camila.bruning@fiepr.org.br 
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  REDE DE COMPETÊNCIAS 

  

 
  13 de novembro de 2009. 
  DESTAQUES 

  

ANFAVEA DIVULGA RESULTADOS DE OUTUBRO 
  

 
  

Acesse a carta da Anfávea de novembro na íntegra aqui. 

RESULTADOS DE OUTUBRO 
  

A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores) divulgou nesta segunda-feira (9) o balanço do 
mês de outubro no qual aponta que foram licenciados 294, 5 
mil veículos no mercado nacional, entre automóveis, 
comerciais leves, ônibus e caminhões, o que corresponde a 
uma queda de 4,6% em relação a setembro.  
Os resultados da indústria automobilística no mês de outubro 
mostram, no entanto um aumento na produção de 15,7% se 
comparado a setembro. Por sua vez as vendas acumuladas 
entre janeiro e outubro de 2009 registram evolução de 6,1% 
em relação a 2008.  
A volta do crédito, a diminuição da inadimplência e a queda 
das taxas de juros são razões para boas vendas no mercado 
interno. Porém, com o cenário externo desfavorecendo 
exportações, a Anfavea prevê uma produção em 2009 5,2% 
menor que a de 2008, visto que, entre janeiro e outubro de 
2008, o Brasil exportou 592 mil veículos (montados e CKD) e 
neste ano até outubro, o País exportou 352 mil carros, o que 
representa uma diminuição de 40%. 
  
Notícias relacionadas 
Agenda traz produção de automóveis em outubro. 
Anfavea: vendas têm melhor outubro da história. 
Produção de automóveis contabiliza alta de mais de 
15% em outubro 
Outubro: Vendas caem e produção sobe 
Vendas em alta, empregos também 

  NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS 
Triciclo Pompéo é o mais novo veículo elétrico brasileiro. Link 
Em briga retrô, vitória do Fiat 500. Link 
Citroën apresenta sua versão para o Mitsubishi i-MiEV, o C-Zero. Link 
Volvo divulga as primeiras imagens do novo sedã S60. Link 
SEGREDO - Novo Fiat Uno deve chegar no próximo ano. Link 
Renault promete carro mais barato que o Nano. Link 
Nissan exibe primeira imagem do futuro NV200 elétrico. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Entenda o que é um ‘recall branco’ e saiba como agir. Link 
Concurso de design mostra finalistas. Link 
Indústria quer ampliar para 10% a mistura obrigatória de biodiesel. Link 
Com flex, não há pressa pelo elétrico. Link 
Renault cria site de mobilidade sustentável. Link 
FPT comemora eleição do T-Jet como motor do ano. Link 
Brasil esqueceu combustíveis 'verdes' após descobrir pré-sal, diz FHC. Link 
Novas Eco-Tecnologias no Salão Automóvel. Link 
EMPRESAS 
Renault confirma produção do Zoe Z.E. Link. 
Renault começará eletrificação com o Twizy. Link 
Renault anuncia carro elétrico para 2012. Link 
Renault Kangoo também será elétrico. Link 
Renault relança a grife ‘Gordini’. Link 
Chrysler e Dodge abandonam mercado europeu. Link 
Geely aposta na China para expandir a Volvo. Link 
GM anuncia a contratação de 600 empregados em São Paulo. Link 
Nissan anuncia recall para Sentra 2008. Link 
BMW investe 560 milhões em 2ª fábrica na China. Link 
MARKETING 
Volkswagen utiliza código 2D -Mobile Marketing. Link. 
Oficinas mecânicas contestam comercial da VW. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
IPVA fica em média 9,3% mais barato em 2010 em São Paulo. Link 
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Após redução do IPI, Anfavea prevê estabilidade. Link 
Aumento da participação de importados preocupa montadoras.Link 
Montadoras querem reduzir férias de fim de ano. Link 
Brasil barra autopeças argentinas. Link 
Demanda do Brasil estimula indústria de automóveis da Argentina. Link 
Montadoras já compram mais autopeças importadas. Link 
RESULTADOS 
Fiat comemora liderança em outubro. Link 
Renault e Nissan batem recorde de vendas em outubro. Link 
Toyota tropeça e Volkswagen é a maior do mundo. Link 
  

  

REFORMA TRIBUTÁRIA 
CNI propõe prazo menor para o fim do adicional pago pelas empresas sobre o FGTS 
  
EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Edital SENAI SESI de Inovação. Informações 
Pappe-Subvenção abrange 13 estados e o DF. Informações 
Abertas inscrições para programa de inovação entre Brasil e França. Informações 
  
NOTICIA COMENTADA 
Global Forum encerra com avanços na participação e nas propostas. Link 
Durante três dias empresários, executivos, representantes do meio acadêmico, poder público e sociedade civil, estiveram reunidos na Federação das Indústrias do 
Paraná – FIEP para debater propostas e sugerir ações com foco na educação e sustentabilidade na indústria.  
O debate deu origem a 13 projetos cujo foco comum demonstrou ser o desejo de uma transformação social, ligada à educação, a mudanças de comportamento e 
necessidade de políticas públicas incentivadoras de ações em prol da sustentabilidade. Os principais problemas priorizados pelas ações propostas foram questões 
de energia, escassez de água e gerenciamento de resíduos. 
Exemplos das ações propostas nos projetos desenvolvidos durante o Global Fórum incluem a criação de leis incentivadoras da sustentabilidade que prevejam 
punições financeiras para empresas e instituições que não contribuem para a preservação de recursos naturais, e que, por outro lado, premiem organizações 
sustentáveis com incentivos como a diminuição de impostos.  
Mais relacionadas à formação dos profissionais que atuam na indústria, algumas ações propostas visavam a inserção do conceito de sustentabilidade no currículo 
de cursos, como por exemplo, os cursos de graduação, visando conscientizar desde a formação os profissionais sobre a necessidade de uma atuação sustentável 
da indústria.  
O próximo passo para o Global Forum América Latina é chegar a outras localidades do País. Na próxima semana, nos dias 9, 10 e 11, o evento vai para Cuiabá, 
no Mato Grosso e em 2010, a agenda está programada para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. 
  
EVENTOS DA INDÚSTRIA 
Fiep promove em novembro Top Innovation - Feira de Tecnologia e Informação e a  
I mostra de pesquisa e inovação Universidade indústria: Link 
  

 
  

  
  

  
  

O Top Innovation está se consolidando como um evento essencial para o 
segmento industrial paranaense. Prova disso, é a presença confirmada 
do Ministro da Ciência e Tecnologia, Sergio Rezende, que vem para 
reforçar a importância da parceria entre universidade e indústria para o 
desenvolvimento de pesquisas, que resultam em geração de conhecimento 
e de novas tecnologias, além da criação de produtos, processos, gestão e 
patentes nacionais 
  
Para se inscrever é simples e rápido Clique aqui e faça sua inscrição! Mas 
lembre-se que o prazo está se esgotando, pois o evento acontece na 
próxima semana – de 17 a 19 de novembro, no CIETEP. Av. Comendador 
Franco, 1341, Jardim Botânico - Curitiba | PR 

  
  

  

PUBLICAÇÃO ESPECIAL 
  

O CARRO QUE OS BRASILEIROS QUEREM 
  

 
  
Edição 2137 da revista Veja de 4 de novembro de 2009 traz reportagem sobre o projeto Fiat Mio, 
lançado em 2006 pela Fiat e que promete para lançamento em 2010 o primeiro carro feito a partir de 
creative commoms no Brasil. 
Creative commons são licenças que permitem padronizar a criação e distribuição de conteúdos livres. 
Ao contrário do Copyright, elas facilitam o compartilhamento de conteúdo entre usuários. O projeto da 
Fiat utiliza essas licenças para agregar e propagar as idéias enviadas por qualquer pessoa interessada 
através do site www.fiatmio.cc, a partir das quais as equipes de engenharia e estilo da construtora se 
propõem a produzir um carro conceito que seja o primeiro carro do mundo criado pelos e para os 

DATAS IMPORTANTES  
  
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
  
17 de novembro 
Palestra com Jaime Lerner:  

 
Dock Dock e Rua Portátil: Inovação, Mobilidade e 
Sustentabilidade Urbana. 
Horário: 12h30 

Local: Átrio - CIETEP / Av. Comendador Franco, 
1341, Jardim Botânico - Curitiba/PR 
Inscrições 

  

De 17 a 19 de novembro 

Top Inovation 
Local: CIETEP   
Av. Comendador Franco, 1341,  
Jardim Botânico - Curitiba | PR 
Inscrições e informações 

Page 2 of 3

13/11/2009



  

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.392 / Virus Database: 270.13.38/2274 - Release Date: 07/31/09 05:58:00 

  

usuários. 
O croqui acima apresentado foi feito pelos desenhistas da Fiat com base em mais de 7000 idéias 
apresentadas pelos brasileiros, por meio das quais os projetistas puderam concluir algumas das 
principais características do carro desejado por sua clientela, quais sejam: um carro compacto, com 
possibilidade de ser conversível, com configuração interna fácil de ser alterada, equipado com uma 
central de conectividade e movido à eletricidade.  
O presidente da Fiat, Cledorvino Belini, afirma que o novo carro conceito da Fiat a ser apresentado 
em outubro de 2010 no Salão do Automóvel de São Paulo contará com estas características.  
  
Acesse a reportagem na íntegra aqui. 
  
Para saber mais sobre o projeto Fiat Mio acesse aqui. 
  
  
  

  
19 de novembro 
8º. Seminário Internacional da UFPR em 
Gerenciamento de Projetos.  
Tema: Gerenciamento de projetos e economias 
emergentes.  
Local: CIETEP   
Av. Comendador Franco, 1341,  
Jardim Botânico - Curitiba | PR 
Inscrições e informações 

  
27 de novembro 
Capacitação empresarial: 
TUDO SOBRE DRAWBACK (TEORIA E PRÁTICA). 
Horário: 8:30 às 18:30 
Local: CIETEP – Centro de Inovação, 
Empreendedorismo e Tecnologia do Estado do 
Paraná. (Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim 
Botânico – Curitiba – Paraná) 
Informações: michelle.mazur@fiepr.org.br  

  

SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 

  

Novembro 
PROPULSÃO E MATRIZ ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 

  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2009 

  

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 
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