
Oi Ari,  
Segue versão preliminar do News para sua apreciação.  
Bjs 
  
  
Caros! 
Segue Informativo ODI/Paraná – Setor Automotivo. 
Atenciosamente 
  
Carla Fontana e Camila Bruning 
Observatório de Desenvolvimento da Indústria 
Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
e-mail:carla.fontana@fiepr.org.br  
           camila.bruning@fiepr.org.br 
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  DESTAQUES 

  

  

 

  
CARTA DA ANFAVEA 

  
A ANFAVEA  divulgou esta semana os resultados do setor 
automotivo referentes ao mês de novembro.  
As vendas sofreram recuo de 14,5% em relação ao mês de 
outubro, no entanto o acumulado entre janeiro e novembro de 
2008 representam um aumento de 8,5% em relação ao mesmo 
período do ano passado.  
A produção também diminuiu em relação ao mês de outubro, 
queda de 8%, no acumulado do ano a produção representa uma 
queda de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.  
As exportações do setor tiveram um leve declínio de 0,6% ante 
outubro e queda de 12,7% na comparação com novembro de 
2008.  
 
Notícias Relacionadas: 
  
Anfavea: vendas de veículos caem 14,5% em novembro. Link 
Venda de carros e comerciais leves cai em novembro. Link 
Anfavea divulga balanço de 2009. Link 
  

  NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS 
Volkswagen divulga imagens da Amarok. Link 
Volkswagen mostra protótipo que faz 41km/l. Link 
Amarok é aposta da VW para voltar ao topo. Link 
VW apresenta Up! Lite e anuncia fim do New Beetle. Link 
Renault lançará no Brasil utilitário Duster em 2011. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Lactec promove o XII ENBAT – Encontro Nacional de Produtores de Baterias Chumbo-Ácido.Link 
Governo divulga ranking dos carros mais poluentes fabricados em 2009. Link 
Governo estuda criação de selo para indicar motores menos poluentes. Link 
Estrelas substituem nota verde dos carros. Link 
Aveiro em Portugal é a cidade escolhida para nova fábrica da Nissan. Link 
É cedo para falar de ‘carro verde’, diz Anfavea. Link 
Renault e Think promovem elétricos na COP15. Link 
Fenabrave defende desconto definitivo para veículos menos poluentes. Link 
EMPRESAS 
Executivo-chefe da GM renuncia e começa busca por sucessor. Link 
Fiat vai investir R$ 1,8 bilhão em 2010. Link 
Presidente-executivo da GM pede demissão. Link 
Ford tem vendas estáveis nos EUA em novembro e elevará produção. Link 
Volvo anuncia 2º turno e contratação de 250 em Curitiba. Link 
Volkswagen New Beetle vai sair de linha. Link 
Mitsubishi Motors e Peugeot negociam possível aliança. Link 
Nissan vai trocar peças de 345 mil veículos. Link 
FIAT vai construir nova fábrica na China. Link 
Fiat anuncia contratação de 350 pessoas para janeiro. Link 
Ainda líder, Fiat já supera total de vendas de 2008. Link 
Volkswagen compra 49,9% de participação na Porsche. Link 
MARKETING 
Carros com perfil aventureiro se destacam no Brasil. Link 
Pesquisa aponta o carro como segundo item com maior intenção de compra no fim de 2009. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Fiat diz que Brasil tem como exportar mais mesmo com dólar baixo. Link             
Ritmo nas montadoras gera protesto de trabalhadores. Link 
2010 promete surpreender, diz Anfavea. Link 
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Fabricantes estão otimistas para 2010. Link 
Vendas de veículos importados devem bater recorde neste ano. Link 
Brasil e China viraram “portos seguros” diante da crise de Dubai, diz Financial Times. Link 
RESULTADOS 
Automóveis; China prevê vender mais de 13 milhões em 2009, ultrapassando EUA pela primeira vez. Link 
  

  
  
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 
TCU impede que FINEP barre Cooperativas em Editais. Informações 
Fundação Araucária lança edital de R$ 4 milhões. Informações 
PMEs do Paraná terão R$ 11,4 milhões para Inovação. Informações 
Governo prorroga financiamento do BNDES para negócios com caminhões. Informações 
  
DESTAQUE   

  

LACTEC INAUGURA 1º. LABORATÓRIO INDEPENDETE DE ENSAIOS DE EMISSÕES 
DE GASES EM CICLOMOTORES DO PAÍS 
  
Foi inaugurado nesta segunda-feira (07) o Laboratório de Ensaios de Emissões em 
Ciclomotores do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec). 
O evento contou com a presença do governador Roberto Requião, da diretoria da 
Petrobras, empresa que incentivou e financiou o projeto e de diretores da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). 
O laboratório será utilizado na análise de emissões de poluentes para motocicletas, e como 
ferramenta para o desenvolvimento de novos combustíveis e adequação dos atuais para o 
segmento ciclomotor. 
O Ministério do Meio Ambiente, por meio do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente) publicou a resolução nº 297, de 26 de fevereiro de 2002 que estabelece os 
limites para emissões de gases poluentes por motociclos e veículos similares novos e dá 
um prazo para seu cumprimento. A legislação determina que  as motos devem respeitar 
novos limites que exigem dos fabricantes a adoção de novas tecnologias para serem 
atendidos. 
O Brasil conta atualmente com três laboratórios de emissões para motociclos instalados 
em Manaus e um na região de Campinas. Estes são laboratórios cativos de fabricantes não 
sendo, portanto, considerados independentes. 
É expressiva a evolução da venda de motos no Brasil, como pode ser observado em dados 
extraídos da Abraciclo. Um crescimento sustentado da ordem de 13% ao ano, desde 2000, 
quando foram produzidos 4.03 milhões de veículos e hoje em 2009, chega a 13, 743 
milhões. 
Há no Brasil 11 fabricantes de motocicletas e outros 10 estão com projetos aprovados. 
O Laboratório do Lactec recebeu investimentos para a sua construção de R$ 4,62 milhões 
de reais, e é o primeiro laboratório independente do país. 
  

  
EVENTOS  

  
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
  
Fenabrave: Seminário “Gestão de Veículos Usados”.  
DATA: 10 e 11/12, em São Paulo (SP). 
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 
5582-0030 e 5582-0063, com Rosana ou Flávia, ou pelo e-
mail universidade@fenabrave.org.br. 
  

  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2009 

  
   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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