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FIEP lança movimento pela reforma tributária  
  

Campanha começa com a distribuição de 1,2 milhões d e cartilhas que 
apresentam a figura da “Sombra do Imposto”  

  

 
  

A FIEP lançou no último dia 27 um movimento pela reforma tributária. A primeira 
ação da campanha é a distribuição de cartilhas e cartazes que explicam como ocorre 
a cobrança de impostos no País e mostram como é a gestão dos recursos públicos. 
A comunicação é centrada na figura da “Sombra do Imposto”, que representa a 
onipresença dos tributos na vida de todos os brasileiros. A meta é distribuir 1,2 
milhões de cartilhas para o público em geral, começando pelos trabalhadores da 
indústria, comércio e prestadores de serviços. A iniciativa dá voz à percepção do 
setor produtivo de que a carga tributária no Brasil, beirando os 40% do Produto 
Interno Bruto (PIB), é pesada demais para um País em desenvolvimento, que tem 
urgência em elevar os investimentos e ganhar competitividade no mercado 
internacional. Além das cartilhas, serão veiculadas peças em jornais, revistas, tevê e 
internet. A campanha, uma iniciativa da Fiep e da Rede de Participação Política, tem 
apoio do SESI, SENAI, FACIAP, ACP, OAB, CIFAL, IPD, IBQP, ADVB, CREA, 
CORECON, CRC, entre outras instituições. 
  
Notícias relacionadas:  
TV FIEP – vídeo 
Cartilha A Sombra do Imposto 

Carro conceito é destaque no 26 º Salão do Automóvel  
  

 
  
Os chamados carros conceito são um dos grandes destaques da 26ª edição do Salão do 
Automóvel de São Paulo. Muitos deles ainda não são comercializados, mas as 
montadoras já pensam em uairá para resolver questões sobre sustentabilidade, 
velocidade, conforto, acessibilidade a informações e entretenimento dentro do automóvel.
  

Os novos crossovers no salão do automóvel  
  
Tendência nas ruas paulistanas, os crossovers chegaram com força total no Salão do 
Automóvel. Cruzamentos de van e utilitário-esportivo, usam plataforma de sedã, são altos 
como um SUV, tem tração nas rodas, pneus largos e interior confortável para, em geral, 
transportar 5 passageiros. 
  
Notícias relacionadas:  
Tem carro para todos os gostos e bolsos.   
Nissan leva séries especiais ao Salão.   
Nissan vai exibir Leaf no Salão de São Paulo. 
Salão gera negócios no primeiro dia. 
Honda apresenta carros do futuro em São Paulo. 
Executivos falam de novos planos durante o Salão. 
Chery chega ao salão com fome de tigre asiático.  
Volkswagen traz seus mais recentes lançamentos para o Salão do Automóvel 2010.  
Com 42 marcas, Salão do Automóvel vai bater recorde.  
Toyota apresenta elétricos e célula a combustível.   
Salão do Automóvel de São Paulo – As novidades das empresas expositoras.  
Ford aposta na sustentabilidade no seu stand no Salão do Automóvel.  

  

 
  

Aconteceu em outubro no auditório da Volvo – Curiti ba/PR, o IV Seminário Volvo de Tecnologia e Inovaçã o. 
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O evento envolveu cerca de 200 participantes, entre funcionários da empresa e convidados externos. As palestras abordaram diversos temas como: Modelagem e simulação 
aplicada a sistemas automotivos; Simulação de consumo e performance nos projetos Euro 5; Aplicação de ferramentas da Mathworks no processo de desenvolvimento de 
produto; Ensino de engenharia & inovação; Virtual manufacturing; Inovações em diesel de cana de açúcar.  
O Sr. Mario Massagardi, Diretor de Engenharia e Marke ting – Bosch  encerrou o evento com a palestra: Inovação tecnológica – estratégia, execução e gestão.  

    
  NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS  
Audi quer avançar no Brasil com A1.  
Os carros que invadem o Brasil em 2011.    
Fluence é a nova aposta da Renault.  
Ford lança Fusion híbrido a R$ 133,9 mil. 
Toyota apresenta elétricos e célula a combustível.   
Economia e silêncio são o forte do Leaf.  
Chery QQ – Novo Carro Compacto mais Barato do Brasil.  
Nissan apresenta novo sistema de mobilidade.  
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
TEX – Sistema de Transporte Expresso.   
Entenda o vai e vem das tendências de design automotivo.   
Entra em funcionamento trem-bala entre Shanghai e Hangzhou.  
Grupo chinês investe em fábrica de biodiesel em MT.  
Ford: primeira grande a apostar no híbrido.  
Hitachi quer investir em ferrovias no Brasil.  
Tendência ecológica marca Salão do Automóvel.  
Volvo 7700: um ônibus híbrido comercialmente viável em teste no Brasil. 
Ford promove workshop de eletrificação veicular.   
O Japão e o veículo elétrico: menos impostos.  

Custo de bateria emperra produção de carro elétrico.  
  
EMPRESAS 
Volkswagen fará Investimentos em nova Hidrelétrica em São Paulo.   
Fusão entre Porsche e Volkswagen é adiada para 2015.   
Volkswagen prepara rival barato para o Mille.   
Toyota corta produção pela 1ª vez em 11 meses.  
Ford: lucro recorde de US$ 1,7 bi.  
Carro chinês vendido no Brasil terá de passar por recall.  
Lucro da americana Ford sobe 71% no 3º trimestre.  
Hyundai quer vender 300 mil carros em 2013.  
Volkswagen ressalta desenvolvimento sustentável no Salão do Automóvel 2010 e apresenta projeto de sua Central Hidrelétrica.  
Johnson Controls é eleita empresa verde nos EUA.  
Demanda do Natal faz GM importar.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Montadoras e classe C.  
Montadoras miram nova classe média.  
Aumento das importações preocupa indústria.  
Asiáticos disputam espaço com grandes montadoras no Brasil. 
Entidades e governo debatem riscos de desindustrialização do País.  
Cheiro de CPMF no ar. 
Brasil é o país que mais avança em índice de desenvolvimento da ONU.   
FGV projeta inflação ao consumidor em 5% este ano.  
O setor automotivo à espera de Dilma.  
Emergentes mudam o mapa do setor automotivo global.  
  
RESULTADOS  
Vendas se mantêm estáveis na primeira quinzena.   
Montadoras prevêem crescimento de 5% nas vendas em 2011.  
Mercado de crédito é impulsionado por crescimento no setor automotivo.  
Setor automotivo cresce 9,11%, diz FENABRAVE.  
Frota brasileira de carros cresce muito e já há 1 veículo para cada 5 brasileiros.  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA  

  

Abertura das inscrições do programa de inovação Ose o / Finep  entre Brasil e França.   
FINEP apresenta novidades na captação de recursos.    
FINEP lança edital de R$ 500 milhões para empresas inovadoras.   
Você sabe elaborar projetos para captação de recurs os em edital de fomentos à inovação?  
Apoio à inovação ganha incentivo de R$ 98 milhões.   
CNPq lança dois editais para tecnologia.   
FINEP lançará editais no valor de R$ 835 milhões.   
Obstáculos para inovar.   
Editais promovem cooperação entre empresas brasilei ras e estrangeiras.   
Curso capacita empresários e profissionais para atu arem 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 biodiese l.  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades    
Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovaç ão Social  
FINEP lança chamada para empresas nascentes.  
Evento explica fontes de incentivo à inovação tecno lógica para empresas.  

    

NOTÍCIA ESPECIAL  

   
PELT 2020  

Plano Estadual de Logística e 
Transporte do Paraná – 2020  

  

EVENTOS 
  
28/10 a 07/11/2010 – Salão do Automóvel de São Paul o 2010 
  

  
  
10, 11 e 12/11/2010 – Seminário de Ônibus Híbrido  
Local: Rio de Janeiro/RJ 
  
  
17 e 18/11/2010 – TOP INNOVATION – Fórum Paranaense de Inovação em Energia
Local: CIETEP – Curitiba/PR.  
  

  
  
19/11/2010 – Seminário SAE BRASIL de Sistemas de Ma nufatura  
Local: Universidade Positivo – Auditório Bloco Bege – Curitiba/PR 
  
  
O evento pretende responder principalmente o que existe de diferente nos sistemas de 
produção das multinacionais; qual a vantagem de aplicar esforços na melhoria continua de 
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O Plano Estadual de Logística e Transporte – PELT 2020 é apresentado com o 
objetivo de consolidar, em um único documento, as intervenções e obras de 
infraestrutura de logística consideradas importantes e estratégicas para o 
desenvolvimento do Paraná. Os protagonistas  desta proposta são o Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná – CREA-PR, a 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP; o Instituto de Engenharia do 
Paraná – IEP e o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná 
– SICEPOT, todos sabedores da necessidade de ações que culminem com o 
resultado pretendido. 
  

Capítulo Modal Ferroviário  
  

O sistema ferroviário tem uma participação importante na economia paranaense. 
Ocupa 25% do modal de transportes do Estado. 
No setor meridional, atua a Estrada de Ferro Paraná Oeste (FERROESTE), que 
opera o trecho ferroviário de 248,6 km de extensão entre Cascavel, no oeste do 
Estado, a Guarapuava, na região central do Paraná. No sentido norte-sul, 
encontram-se as linhas da América Latina Logística (ALL), que faz a ligação do 
Paraná com os Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
  

Intervenções necessárias:  
  
1 – Contorno ferroviário de Curitiba (novo trecho)  
A construção desse contorno eliminaria o tráfego de trens na área urbana de 
Curitiba. Além disso, melhoraria o desempenho e a velocidade operacional na 
ferrovia. Até o presente momento discute-se qual o traçado que deve ser implantado. 
Os agentes intervenientes são a Prefeitura de Curitiba, por meio do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), o governo do Paraná, por 
meio da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) e o governo 
federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
Após a definição do traçado e da realização dos estudos de viabilidade será ainda 
preciso elaborar os projetos de engenharia e ambiental para implantar a obra. 
São basicamente três propostas. Na primeira seria utilizada grande parte do leito 
ferroviário atual, com rebaixamento nas intersecções. Essa uair está descartada 
devido ao grande número de cruzamentos em nível existentes no trecho. 
Na segunda proposta, o traçado correria pelo lado oeste de Curitiba, pelo Contorno 
Sul, passando pela Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e seguindo rumo a Campo 
Largo e Campo Magro. Na terceira proposta, o desenvolvimento do traçado seria 
feito pelo lado leste de Curitiba, passando por São José dos Pinhais, Pinhais e 
Piraquara. 
  
2 – Ligação Guarapuava-Paranaguá (novo trecho)  
A continuação do trecho ferroviário Guarapuava- Paranaguá viabilizaria de início o transporte de mais 
de 6 milhões de toneladas. Possibilitaria também a implantação das ligações ferroviárias entre Cascavel 
e uairá e Mundo Novo (MS) e entre Cascavel e Foz do Iguaçu. 
  
3 – Ligação Foz do Iguaçu-Cascavel (novo trecho)  
Servirá de alternativa para o escoamento da produção agrícola, além de representar um importante elo 
com a malha de transporte do Paraguai. São ainda necessários os projetos 
de engenharia e ambiental para o trecho. A obra promoveria a possibilidade de expansão do corredor 
ferroviário Cascavel-Guarapuava-Paranaguá até o Paraguai, a partir de Foz do Iguaçu, desde que haja a 
viabilização da operação ferroviária no trecho Ciudad Del Este-Presidente Franco.  
  
4 – Ligação Cascavel-Guaíra-Mundo Novo (novo trecho ) 
A extensão do trecho de Cascavel até uairá e Dourados já faz parte da concessão da Ferroeste. A ferrovia 
para uairá é uma antiga demanda do Mato Grosso do Sul, que precisa que a Ferroeste chegue a Maracaju 
e conecte a economia sul-matogrossense 
com os portos do Paraná. A ligação Cascavel-Guaíra já possui o projeto de engenharia finalizado. Trata-
se de um trecho ferroviário cortando áreas de intensa produção de grãos. O prosseguimento da linha até 
uairá, às margens do Rio Paraná e divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul, permitirá o escoamento 
das safras da região e o fornecimento de insumos em condições mais vantajosas de custo. 
  
5 – Trem de alta velocidade Curitiba-São Paulo  
As regiões de Curitiba e São Paulo fazem uma movimentação intensa, nos dois sentidos, de pessoas, 
cargas e mercadorias. As ligações entre as cidades ocorrem pela BR-116 ou por via aérea. A ligação no 
modal ferroviário é problemática, já que existe uma dificuldade de integração entre diferentes 
concessionárias que operam as malhas nos dois Estados. Na BR-116 ainda há trechos não duplicados no 
Estado de São Paulo, que atrapalham o trajeto entre as duas cidades e aumentam o risco de acidentes. A 
finalização dos projetos de engenharia do trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro e a 
priorização dessa obra pelo governo federal abre um espaço para discutir a implantação desse mesmo 
tipo de modal no Sul, entre Curitiba e São Paulo. 
  
6 – Trem de passageiros Londrina-Maringá  
O eixo linear que liga Londrina a Maringá concentra grande parte da riqueza do Estado e tem uma 
importância econômica de destaque para o País. Pode-se dizer que essas cidades formam uma metrópole 
linear, já que englobam muitas cidades ligadas entre si. Esses municípios fazem um intercâmbio de 
atividades econômicas e de pessoas. A extensão desse eixo chega a 100 quilômetros. Há 
aproximadamente dez anos, o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (COPPE/UFRJ) realizou estudos de viabilidade desse empreendimento. É importante que 
esses estudos sejam atualizados e complementados. 
  

Outras ações necessárias:  
  

� Recuperação da infraestrutura dos seguintes trechos ferroviários: 
Apucarana/Ourinhos/Ponta Grossa/Paranaguá e  

      Cianorte/Ponta Grossa/Curitiba. 
� Transporte de carga a partir de Rio Branco do Sul (PR).  
� Fiscalização das concessões ferroviárias.  
� Garantir o cumprimento de contrato de concessão que assegura o Direito de 

Passagem nas linhas ferroviárias do Paraná.  
  

Notícias relacionadas:  

processos produtivos e como utilizar adequadamente as ferramentas de gestão de 
processos. 
  

Palestras - Seminário SAE BRASIL de Sistemas de Manufatur a 
  

� Cenários da Indústria Automotiva – RMC 2020  
� Sistema de Produção Caterpillar  
� Sistema de Produção Renault/Nissan  
� Sistema de Produção Volkswagen  
� Ergonomia e processos produtivos – uma visão multidisciplinar  
� Fixação de peças em veículos automotivos  
� Caso prático de aplicação Kaizen na Delphi  
� Tecnologia de aperto a favor da manufatura enxuta  
� A metodologia Lean nas empresas MTM  

  
18/11/2010 - VER2010 - 2º Seminário Veículos Elétricos & Rede Elétrica aconte ce em 
novembro  
Associação Comercial do Rio de Janeiro. 

  

27/11/2010 à 05/12/2010 – Missão Empresarial à Poll utec Lyon 2010  
                      

  
EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010  

Calendário de eventos 2010 
Calendário OICA 
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PELT 2020 
    

  
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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