
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 

  

  Informativo do ODI/Paraná - Setor Automotivo 

  

 
  REDE DE COMPETÊNCIAS 

  

 
  26 de janeiro de 2010 

  
DESTAQUES 

  

  

NISSAN ENTRA NO NEGÓCIO DE ABASTECIMENTO  
DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 

  

Acesse a notícia na íntegra aqui. 
  
Notícia Relacionada: 
Nissan North America selects aerovironment to install home-charging stations 
for nissan leaf. Link 

 
  

A Nissan anunciou esta semana durante a 
feira do automóvel de Detroit que planeja 
oferecer um programa de recarga em casa 
para os compradores de seu modelo LEAF.  
O programa inclui a visita de eletricistas à 
casa dos clientes, que, entre outras coisas, 
visa averiguar a qualidade de seu sistema 
elétrico e a instalação da estação caseira de 
abastecimento (foto ao lado). 
A idéia é garantir que desafios relacionados 
à infra-estrutura não sejam obstáculos na 
escolha pela compra de veículos elétricos.  

MONTADORAS PODEM TER QUE DESTINAR  
1% DOS LUCROS AO FNMA 

  

Acesse a notícia na íntegra aqui. 
  
Notícias relacionadas: 
Automóveis poderão custear uso sustentável dos recursos naturais. Link 
Montadoras poderão ser obrigadas a contribuir com o FNMA. Link 

A Câmara dos Deputados analisa 
o Projeto de Lei 6288/09, do 
deputado Marcio Junqueira (DEM-
PR), que estabelece a cobrança 
de 1% dos lucros obtidos pela 
indústria automobilística nacional 
e fabricantes de pneus para o 
Fundo Nacional do Meio Ambiente 
(FNMA).  A verba seria aplicada 
em projetos de uso sustentável de 
recursos naturais na chamada 
Amazônia Legal. 

 
  

  NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS 
SpaceFox revelada Link 
SEGREDO - Peugeot 207 Pick-Up surge sem disfarces. Link 
New Civic 2010 chega com nova versão. Link 
Honda apresenta compacto conceitual. Link 
Peugeot mostra o protótipo cupê-conversível SR1. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Pequeno carro apresentado no Japão usa energia eólica e solar. Link 
Renault já tem interessados para os eléctricos. Link 
Toyota anuncia mais um mega-recall nos EUA. Link 
GM faz recall de mais de 4 mil carros na Coreia do Sul. Link 
MPF/RS é contra resolução abusiva do Contran sobre rastreadores. Link 
Michelin apresenta rodas e pneus do futuro. Link 
Setor automotivo avança para garantir lítio. Link 
Montadoras aperfeiçoam conectividade em carros. Link 
MARKETING 
Pesquisa americana indica forte demanda por carros elétricos. Link 
EMPRESAS 
Renault anuncia queda de 3,1% nas vendas em 2009 Link 
Volks se torna a maior acionista da Suzuki Link 
Suzuki rompe parceria com a GM. Link 
Suzuki não quer vender mais ações à VW. Link 
CEO da Suzuki não quer que fatia da Volks aumente. Link 
Volkswagen reduz previsão de vendas globais até 2018. Link 
Lançada a pedra fundamental das instalações do programa "Renault Solidária". Link 

Crescimento do Brasil faz MAN elevar produção de caminhões no RJ. Link 
Volvo registra recorde de vendas no Brasil. Link 
Honda tem dúvidas sobre o mercado para carros elétricos. Link 
Effa Motors inicia produção no País em fevereiro. Link 
Chery é a 22ª associada da Abeiva. Link 
Fiat se mostra otimista com mercado brasileiro em 2010. Link 
Faturamento da Fiat cai 16% em 2009. Link 
Venda da marca sueca Saab volta a ser negociada. Link 
Conheça a Oxxor Motors , agora no brasil. Link 
Toyota prevê alta de 6% nas vendas em 2010, para 8,27 mi de veículos. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Venda de veículos importados no Brasil cresce 34,28% em 2009. Link 
Empréstimo para concessionárias cresce mais de 50% no BB em 2009. Link 
Emprego na indústria de transformação em novembro é o maior em seis anos. Link 
Indústria automotiva diminui uso da capacidade instalada. Link 
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Analistas prevêem retomada do nível pré-crise em 2010. Link 
GM e Volkswagen são as mais fortes no BRIC. Link 
Seguro sobe 14% em Curitiba. Link 
Indústria começa 2010 pressionada pela alta de custos. Link 
Indústria deve puxar crescimento em 2010, prevê CNI. Link 
Veículos chineses vão conquistar mais espaço no Brasil. Link 
Consórcio para veículos automotores cresce 16%. Link 
Com dólar favorável, importados vendem bem. Link 
Montadoras japonesas registram produção recorde no exterior. Link 
Segmentos da indústria automotiva com IPI menor lideram vendas. Link 
RESULTADOS 
Venda de leves cai 21% na 1ª quinzena do ano. Link 
Confira lista dos 50 modelos mais vendidos no mercado nacional até dezembro de 2009. Link 

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Empresas têm até dia 31 para destinar IR a projetos sociais. Informações 
Entidades setoriais terão recursos para apoiar empresas inovadoras. Informações 
Fundação Araucária investe R$ 140 milhões em pesquisas. Informações 
Empresas paranaenses terão R$ 11,4 milhões para investir em inovação. Informações  
Governo libera R$ 57 milhões para parques tecnológicos. Informações 
Senai Boqueirão abre inscrições para 2010. Informações 
R$ 15,5 milhões: SENAI , SESI e CNPq preparam lançamento do Edital Inovação 2010. Informações 
Chamada Pública prevê R$ 11,4 milhões para projetos de inovação no Paraná. Informações 
Empresas paranaenses têm R$ 11,4 milhões para investir em inovação. Informações 
BNDES cria linha de R$ 2,5 bi para reservas de etanol. Informações 
  

  

NOTÍCIA ESPECIAL 
  
Projeto de lei concluído pelo Ministério da Justiça determina que 5% do 
lucro líquido de cada empresa terão de ser divididos entre seus 
funcionários  
A companhia que não cumprir a lei terá seu IR elevado no mesmo 
percentual. As medidas não atingem as estatais nem as micro e pequenas 
empresas 
  

A proposta faz parte de um pacote trabalhista do governo com dez projetos 
que foi apresentado no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre.  

A intenção do governo é que pelo menos 2% dos lucros de cada empresa 
sejam divididos de maneira igualitária entre todos os funcionários. Os 3% 
restantes poderiam ser distribuídos de acordo com critérios internos de 
gestão, mérito e resultados de cada companhia.  

O texto prevê a criação de uma comissão paritária, com representantes da 
empresa e dos funcionários, responsável pela definição do montante a ser 
distribuído e os percentuais a que cada trabalhador terá direito. 

Outra medida polêmica do pacote é a obrigatoriedade de as empresas 
prestarem informações que, em muitos casos, são consideradas estratégicas 
e protegidas por sigilo. Pelo texto, as demonstrações contábeis das 
companhias terão de ser abertas até 31 de março de cada ano e as fiscais, 
até 5 de maio. 

Na justificativa para o projeto, o Ministério da Justiçaa aponta três objetivos 
básicos: O primeiro é construir uma relação de colaboração entre os 
trabalhadores e a empresa orientada para a obtenção de resultados. O 
segundo é reduzir as desigualdades salariais. O terceiro é criar incentivos 
para a produtividade. 
  
Leia a notícia na íntegra aqui. 
  
Notícias relacionadas: 
  
Projeto pune empresas que não distribuírem lucro a funcionários. Link 
Projeto do governo determina distribuição de 5% dos lucros das empresas a 
funcionários. Link 

  
  

  

  
EVENTOS 

  

11 a 15/03/2010 - Mecânica 2010, Feira Internacional da Mecânica 
Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo, SP 
Local: Pavilhão de Exposições, Área: Pavilhão Norte/Sul, Pavilhão Oeste 
Informações  
  
29/03/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Tecnologias automotivas 
Centro de convenções Milenium. São Paulo – SP 
Informações 
  
21/06/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Manufatura automotiva 
Centro de convenções Milenium. São Paulo – SP 
Informações 
  
30/08/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Tendências no Setor Automotivo 
Hotel WCT. São Paulo – SP 
Informações 
  
13/09/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Testes e simulações  
Centro de convenções Milenium. São Paulo – SP 
Informações 
  
08/11/2010 – Simpósios SAE- Brasil: Nanotecnologia e novos materiais 
Centro de convenções Milenium. São Paulo – SP 
Informações 

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010 

  
2 a 6/03/2010 – Feira CEBIT 2010 
Com Missão empresarial Prospectiva da rede CIN – da CNI realizada 
de 28 de fevereiro a 8 de março. 
Hanover - Alemanha 
Informações 

  

4 e 05/02/2010 - Advanced Automotive Battery Conference - AABC 
Europe 2010 

Rheingoldhalle Congress Centrum, Mainz, Germany 

Informações 

  

17 a 21/05/2010 - 10th International Advanced Automotive Batteries 
Conference & Symposia 

Omni Orlando Resort, ORLANDO, FLORIDA. 

Informações 

Calendário de eventos 2010 
  

    
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. 
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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 

  
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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