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Caros! 
  
Segue Informativo ODI/Paraná – Setor Automotivo. 
  
Atenciosamente, 
  
  
Carla Fontana 
Observatório de Desenvolvimento da Indústria 
Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
e-mail:carla.fontana@fiepr.org.br 

  

  Informativo do ODI/Paraná - Setor Automotivo 

  

 
  REDE DE COMPETÊNCIAS 

  

 
  22 de julho de 2010 

  DESTAQUES 

  

 
Faça sua inscrição! 

Montadoras liberam funcionários para aulas de 
sindicalismo 
  
Imagine uma empresa liberar toda sua mão de obra para ir ao sindicato dos 
trabalhadores para um dia de aula sobre sindicalismo. Imagine agora que a 
empresa, ou as empresas em questão, não são companhias pequenas, 
mas empregadoras de mais de 70 mil trabalhadores. É o que vai acontecer 
em São Bernardo do Campo, quando o sindicato dos metalúrgicos do 
ABC dá início às primeiras turmas de 120 trabalhadores da Mercedes-Benz, 
primeira fabricante a ratificar o acordo com o sindicato na convenção 
coletiva de outubro de 2009. Aos cerca de 12 mil funcionários da Mercedes 
serão somados os 4,5 mil trabalhadores da Ford, que assinaram acordo 
semelhante nesta semana. 

Perfil dos trabalhadores na indústria automotiva - RMC 
  
No Paraná – em relação à faixa etária, aproximadamente 59% dos 
empregados na fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e 
carrocerias estão compreendidos na faixa de 25 a 39 anos. 
  



  

Na Mercedes as inscrições para as aulas já estão abertas. Os 
trabalhadores serão levados por ônibus ao clube de campo do sindicato, 
onde ficarão por um dia inteiro em salas com televisões e professores. "O 
mundo mudou. O sindicato, as empresas e o Estado mudaram ao longo dos 
últimos 30 anos. E o trabalhador, mais jovem, não conhece essa evolução", 
diz Sérgio Nobre, presidente do sindicato. A ideia vem sendo discutida 
desde 2003 quando os membros eleitos nos comitês sindicais constituídos 
em 96 empresas da região passaram a incluir a reivindicação na pauta 
negociada anualmente. No ano passado, as montadoras e fabricantes 
de autopeças concordaram em liberar seus funcionários para o curso. 
A Mercedes foi a primeira a ratificar o acordo, no fim de junho. 
  
Quase 20 mil trabalhadores da indústria automobilística do ABC têm 
menos de 24 anos de idade. A parcela dos que têm mais de 40 anos, 
ainda maioria - representando cerca de 35% do total - perde espaço. Na 
Mercedes, a média de idade do trabalhador, segundo dados do sindicato, é 
de 32 anos. "Isso quer dizer que a maioria nasceu no fim dos anos 1970, 
justamente quando ocorreram as grandes greves e os conflitos do sindicato 
com as empresas e o Estado. Agora a situação é completamente diferente 
das últimas três décadas", diz Walter Souza, membro do comitê sindical na 
Mercedes e coordenador do curso, chamado de "Programa Trabalho e 
Cidadania". 
  
Segundo dados do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas 
Intersindical (Dieese), o salário médio dos metalúrgicos das quatro 
cidades representadas pelo sindicato do ABC - São Bernardo do Campo, 
Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - é de R$ 2,9 mil, sendo R$ 
2,1 mil nas autopeças e R$ 5,1 mil nas montadoras - os mais altos da 
indústria no país. 
  
A fabricação automotiva no Paraná encontra-se entre os destaques do 
cenário nacional, com 51.249 trabalhadores, sendo que a maioria destes 
(68%) encontra-se na atividade econômica de fabricação e montagem de 
veículos automotores, reboques e carrocerias. 
A fabricação automotiva participa com 6.8% do total de trabalhadores na 
indústria do Paraná encontrando-se na quarta posição, atrás do setor de 
alimentos e bebidas, construção civil e vestuário e acessórios. 
  
Notícias relacionadas: 
Dez perguntas aos sindicalistas. 
Metalúrgicos vão ter aulas para aprender sobre sindicalismo. 
Empresas liberam operários para aulas sobre sindicalismo.    
Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 

 
Fonte: Observatório SESI a partir de dados do BRASIL, 2008. 
  
  
No Paraná – de forma geral, a renda mensal dos trabalhadores da indústria 
de fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias é 
maior do que outros setores industriais. Em detalhes, cerca de 61% dos 
trabalhadores recebem de 3 a 7 salários mínimos e 21% recebem acima de 7 
salários mínimos. 
  

 
Fonte: Observatório SESI a partir de dados do BRASIL, 2008. 
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
 

Cerca de mil pessoas se reuniram neste sábado (17) no CIETEP, em Curitiba, para participar do Encontro de Agentes Cidades Inovadoras. O evento 
idealizado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) tinha como objetivo engajar moradores de Curitiba e Região Metropolitana em ações 
voltadas para o desenvolvimento econômico e social do local onde vivem. 

Confira aqui os objetivos e ações do tópico: Transporte e Mobilidade 

  
  NOTÍCIAS 

LANÇAMENTOS 
Protótipo do carro mais rápido do mundo é apresentado ao público.  
Prêmio Mobilidade Urbana 2009-2010.  
Chega ao Brasil o Mercedes-Benz S400 Hybrid. 
Nissan divulga imagens da nova minivan Quest.   
Volvo desvenda V60.  
Chegam versões 2011 do Siena e Doblò.  
Chery QQ 1.0 – Carro pode ser o mais Barato do Brasil.  
SpaceFox é uma das estrelas da temporada.  
Desafio Nissan Livina.  
Renault DeZir – Novo Carro Elétrico será apresentado no Salão do Automóvel de Paris.  
Audi R8 folheado a ouro chama atenção nas ruas.  
Linha do próximo ano chega mais cedo.  
Nissan lança compacto March no Japão.  
Chana lançará minivan Star no Salão de São Paulo.  
E-Retrô é nova opção de mobilidade nas cidades.  
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Video - O futuro do transporte. 
Nissan Tiida Sedã – Lançamento no Brasil.  
Hyundai i30 CW chega na medida para fãs de peruas. 
Nissan Micra terá novo motor.   
Táxis do futuro em NY. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Renault entra na corrida pelo carro mais barato do mundo.  
Oaris, el nuevo tren español de alta velocidad. 
Renovação agroindustrial.   
Projeto Bike Tour Elétrica. 
VE: Itaipu terá Uno Ecology.   
Estrangeiros dominam plataformas de petróleo.  
Biodiesel ou elétrico: mutuamente exclusivos? 
Fabricantes mostram carros “verdes” em Pequim.  
Bicicleta elétrica é o primeiro veículo de duas rodas da VW.  
Apoios aos veículos elétricos excluem os topos de gama.  
Sistemistas dominam tecnologia de painel reconfigurável.  
Carro magnético ajudaria futuro chinês.  
Why Is Power Density the Holy Grail? 
Nissan desenvolve motores mais limpos. 
Você ainda terá um carro chinês?  
"City Car" Ideal para cidades que pensam seu sistema de transporte. 
Renault Nano será o Carro Mais Barato do Mundo.  
Mercedes-Benz mostra carro movido a energia elétrica. 
Caixa preta automotiva está cada vez mais próxima.   
Petrobras Biocombustível quer triplicar capacidade instalada de produção.  
Brasil desenvolve tecnologia de ônibus movido a hidrogênio. 
O Setor Elétrico Brasileiro conhece um verdadeiro mercado? 
Carros elétricos poderão usar biocombustíveis no Brasil. 
Carro elétrico: os lançamentos continuam.  
Brasileiro cria catalisador reaproveitável para produzir biodiesel. 
Carro velho polui 28 vezes mais que novo, diz ANFAVEA.   
  
EMPRESAS 
Renault cresceu 21% nas vendas mundiais. 
Para Exame, Fiat foi a melhor da autoindústria.   
China Changan Automobile Group e PSA Peugeot Citroën assinam um contrato de Joint-Venture automotiva na China. 
Volkswagen já vendeu mais de 3,5 milhões de carros só este ano. 
Audi cresce 59% em vendas no primeiro semestre.  
Vendas do Grupo Renault crescem 21,6% no semestre.    
Volvo registra 26,7% de crescimento no semestre no Brasil. 
Volkswagen anuncia nova fábrica de motores na América do Norte. 
Volkswagen aumenta produção mexicana.    
Segmento de carros para forças policiais no Brasil.  
Grupo PSA bate recorde de vendas no Brasil.  
Toyota bate recorde de vendas no Brasil no 1º semestre.  
Fiat lidera vendas; Hyundai é a que mais cresce.  
Renault chega a 17 milhões de unidades feitas em Flins, na França.  
Grupo PSA Peugeot Citroën fecha parcerias na Ásia. 
Volkswagen inaugura em 2013 a 10ª fábrica na China. 
Montadora chinesa quer vender dois milhões de carros por ano até 2015.   
Toyota inicia construção de nova fábrica no Brasil em setembro.  
Projeto Toyota em SP encolhe e é adiado.  
Kia responde por mais da metade das vendas da ABEIVA.  
Montadoras fazem ''puxadinhos'' para crescer. 
GM promete cronograma para Joinville.  
Porsche disse que vai processar a Nissan.  
Renault investe na Rússia.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Carros 1.0 perdem espaço para mais potentes.  
Copa: Brasil terá R$ 11,5 bilhões para transporte.  
Emprego no setor automotivo cresce 0,9% em junho.  
No Brasil, exportação de carros esbarra na logística. 
Lei estadual de inovação do Paraná ganha fôlego 01/06/2010.   
Argentina prevê maior produção de carros.  
Exportação de veículos cresce 62,3% no primeiro semestre.  
Importados avançam e expõem fragilidades nacionais.  
Mantega: país deve crescer de 6,5% a 7% em 2010.  
Carro zero tem alta de 3,4%.  
País bate recorde na criação de empregos no 1.º semestre.  
Importadores da ABEIVA crescem 175%.  
ANFIR pede o fim da sobretaxa de pneu.  
Vendas de carros sobem 3,2% na primeira quinzena de julho. 
Importação de mão de obra é recorde.  
Montadoras chinesas devem desenvolver produtos no exterior.  
China consome mais energia e amplia influência no setor.  
Investimentos em mobilidade urbana, como as obras de extensão da Linha Verde, e implantação de binários aumentam endividamento até 2012.  
Setor automotivo paranaense pode ter conselho próprio. 
  
RESULTADOS 
Capital terá 1.ª ciclofaixa em 2011.  
Fiat Uno quase pega o Gol.  
Vendas de veículos crescem 9% no semestre - informa ANFAVEA. 
Importação de mão de obra é recorde.  
China lidera retomada de BMW, Mercedes-Benz e Audi.  
Primeiro semestre de 2010 confirma expectativas.  
SINDIPEÇAS prepara estudo para identificar gargalos na produção.  
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Revenda de carro importado retoma patamares de 2008.  
Carro zero fecha semestre com alta de 3,4% no preço.  
Importados reduzem fatia dos carros flex no Brasil.  
ANFAVEA lança anuário 2010.  
Montadoras divulgam balanços positivos. 
ANFAVEA: alta dos juros não esfria venda de carros.  
Produção nacional cresce 19,1% no semestre.  
Faltam pneus, diz ANFIR. A ANIP explica. 
Mais de 6 mil multas por estacionar em vagas especiais. 
Emplacamentos na primeira quinzena de julho crescem 4%.  
A cor do seu carro pode aumentar as chances dele ser roubado.   
Implementos projetam avanço de 30%.  

  

  

 
Mais informações 

  

No período de 10 a 13 de agosto de 2010 Curitiba será sede dos mais importantes eventos ligados a energias renováveis do 
Brasil.  
  

 

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Prêmio FINEP 2010 – Região Sul 
  

Participe do 13º Prêmio FINEP de Inovação e aproveite. 

 
Veja os detalhes no Regulamento e aproveite! 

Inscrições até 30 de julho de 2010             Clique aqui 
  
Editais promovem cooperação entre empresas brasileiras e estrangeiras.  
Curso capacita empresários e profissionais para atuarem no mercado externo 
Inserção de Pesquisadores nas Empresas 
Lula anuncia investimentos em pesquisas para 2011 
FINEP Inova Brasil 
Programa Juro Zero 
Pesquisador na Empresa 
Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 
Fundo de Capital Semente 
MDA abre chamada para projetos no setor de biodiesel.  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades    
Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovação Social 
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Finep lança chamada para empresas nascentes. 
Evento explica fontes de incentivo à inovação tecnológica para empresas. 

    

  

NOTÍCIA ESPECIAL      

             

  
Coleta de lixo eletrônico 

  
Para otimizar a coleta, reutilização e descarte eficiente do lixo eletrônico, o 
BIET está criando uma rede de Centros de Educação, Estudos e Pesquisas 
Ecotecnológicas, onde o material, entregue pelas entidades parceiras, 
demais instituições e sociedade em geral, é armazenado e reaproveitado.  
Por meio de cursos e oficinas abertas à comunidade, a matéria-prima 
coletada é utilizada para a confecção de produtos, como kits para escolas 
que promovam a inclusão digital e tecnológica, robótica e bijuterias, entre 
outros. Dessa maneira, os espaços representam uma oportunidade para 
geração de emprego, respeito ao meio ambiente e inclusão social. 
  
O que é o BIET?  

O Instituto Brasileiro de EcoTecnologia – BIET (Brazilian Institute of 
EcoTechnology), é uma sociedade civil, de caráter científico e educacional, 
apartidária, sem fins lucrativos. 
  
Quais seus objetivos?  
 
O BIET tem como finalidade prevista em seu Estatuto “defender o meio 
ambiente pela promoção de ações sócio-educacionais, de estudos ou 
pesquisas e de desenvolvimento regional e humano, preferencialmente 
auto-sustentáveis e necessariamente relacionadas com a reutilização, a 
reciclagem ou a destruição e disposição final, sem causar poluição 
ambiental, de resíduos da indústria mineral e de partes, peças, 
componentes ou resíduos de equipamentos de informática, incluídos os 
aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos (e-lixo).” 

  
O que o BIET recebe como doação para dar correto destino final?  
   

o        Computador, periféricos e acessórios (monitor, teclado, 
mouse, pen drive, impressora, cartuchos e fitas, scanner, 
caixas de som, leitor/gravador de CD/DVD/diskette,  etc.), 
laptop, notebook; 

o        Celular, telefone, fax, secretária eletrônica; 
o        Pequenos eletrodomésticos (ferro de passar, batedeira, 

liquidificador, mixer, ventilador,  secador de cabelos, 
máquina fotográfica, lanternas e luminárias; alarmes; etc.) 

o        Rádio, relógio e rádio-relógio, gravador, toca fitas e fitas k7, 
aparelho e fitas VHS, toca discos e discos - vinil/CD/DVD - 
aparelho de som 

o        TV até 22 polegadas (por enquanto); 
o        Brinquedo com movimento, som e luz; 
o        Videogame (controles e cartuchos); 
o        Materiais ferrosos de qualquer tamanho, etc. 
  

Como faço uma doação de lixo eletroeletrônico?  
   

o        Em Curitiba, agendando a coleta, ou a entrega no Centro 
de Educação, Estudos e Pesquisas Ecotecnológicas 
Prefeito Alexandre Gutierrez “Engenheiro” Beltrão. 

Sede  
Rua Juvenal Galeno, 477 – Jardim Social  

– CEP 82520-030 - Curitiba / Paraná -  
Fone [41] 9932-0168 + [41] 9932-0168        

Centro de Educação, Estudos e Pesquisas Ecotecnológicas   
Prefeito Alexandre Gutierrez “Engenheiro” Beltrão  

Rua Ignez de Lourdes Gomes de Macedo, 51 – Sitio Cercado  
– CEP 81920-090 - Curitiba/Paraná -  

Fones [41] 3289-8856 + [41] 9652-0741 

EVENTOS 
  

25 a 28 de julho - 10º ENEMET - Encontro Nacional de Estudantes de 
Engenharia Metalúrgica, Materiais e Minas 
Rio de Janeiro/RJ.  
  
27/07/2010 - 1º Workshop de Oportunidades de Negócios em 
Moçambique. 
  

 

  
11 e 12 de agosto – Conferência de Transportes – Soluções Avançadas e 
Painel Comex – Logística & Cadeias de Valor. 
  

 

  
30/08/2010 – Simpósio SAE - Brasil: Tendências e Inovação 
Hotel WCT. São Paulo – SP 
  
31/08/2010 e 01º/09/2010 - 7º Fórum SAE BRASIL de tecnologias de 
motores diesel 2010 
Universidade Positivo – Curitiba – PR 
  

 

  
13/09/2010 – Simpósio SAE- Brasil: Testes e simulações  
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
  
14/09 a 31/10/2010 – Bienal Brasileira de Design 2010 - “Design, Inovação 
e Sustentabilidade” 
Curitiba – PR 

 

  

17 à 19/10/2010 – SAE BRASIL Noise and Vibration Conference – NVH 
Florianópolis – SC 
  
24 a 28/10/2010 – 18º Salão Internacional do Transporte 
Anhembi. São Paulo – SP  
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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 

Notícias relacionadas: 
Lei municipal responsabiliza empresas por coleta de lixo 
Revista CREA/PR - Destino certo 

28/10 a 07/11/2010 – Salão do Automóvel de São Paulo 2010 
  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010 

  

Calendário de eventos 2010 
Calendário OICA 

    

  

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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