
Caros! Segue a edição especial do nosso informativo sobre Salão do Automóvel de Frankfurt – 2009.  
Boa leitura! 
  
Camila Bruning e Larissa Richter 
Observatório de Desenvolvimento da Indústria 
Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
e-mail:camila.bruning@fiepr.org.br 

  
  
  
  

                     Informativo do ODI/Paraná - Setor Automotivo   

 

 
 REDE DE COMPETÊNCIAS 

 

 
 30 de outubro de 2009. 

 

EDIÇÃO ESPECIAL: SALÃO DO AUTOMÓVEL DE FRANKFURT  

 

 

O 63º Salão Internacional do Automóvel (IAA, sigla em alemão) - a mais 
importante feira automobilística do mundo - foi realizada em Frankfurt, na 
Alemanha, em setembro deste ano. Mais de 750 expositores provenientes de 
30 países apresentaram novos modelos, tendências e tecnologias do setor 
automotivo. Neste ano, o número de expositores encolheu um terço, assim 
como a área ocupada pelos estandes na IAA. Não é à toa que a principal 
pergunta que preocupa os expositores é: como a indústria automotiva pode sair 
da crise? 

  

 
  
Site oficial do Salão do Automóvel de Frankfurt; 

Salão do Automóvel de Frankfurt abre as portas ao público  
Salão do Automóvel de Frankfurt procura saídas para crise do setor; 
Frankfurt 2009: Salão ganha maior importância, após crise mundial; 
Salão do Automóvel Frankfurt 2009; 

  

TENDÊNCIAS, LANCAMENTOS E NOVIDADES: 
  

Conheça mais sobre o que foi apresentado no  
Salão do Automóvel de Frankfurt...  

  

CITROËN No Salão De Frankfurt 2009: 90 Anos De Tecnologia Criativa  

Salão de Frankfurt 2009 - Citroën 
Salão de Frankfurt 2009 – Volkswagen 

Volkswagen apresenta lançamentos no Salão do Automóvel de 
Frankfurt 

Citroën No Salão De Frankfurt 2009: 90 Anos De Créative Technologie 

Renault exibe sedã conceitual em Frankfurt 
Renault mostra quatro carros conceito elétricos em Frankfurt 

Salão de Frankfurt 2009 – Fiat 
Fiat renova o seu campeão de vendas para Punto Evo 

Peugeot BB1 aposta na criatividade 
Peugeot apresenta o cupê RCZ que será exposto no salão de Frankfurt 

A Opel no Salão de Frankfurt: uma estreia mundial e um conceito 
revolucionário 

Volvo apresenta nova versão do carro C30 
Salão de Frankfurt: Volvo C30 Efficiency 

SB LiMotive,a joint venture entre a Samsung SDI e a Bosch no Salão do 
Automóvel de Frankfurt – Lançamento da tecnologia de ion-lítio para a 

bateria do futuro 
IAA 2009: Johnson Controls apresenta bateria de tecnologia avançada 

no Salao do Automóvel de Frankfurt 
Johnson Controls apresenta novo sistema de monitoramento da pressão 

de pneus no Salão do Automóvel de Frankfurt 
Denso expõe novas tecnologias 

Toyota no Salão do Automóvel de Frankfurt 
A experiência Ford em Frankfurt 

Ford lança minivan no Salão de Frankfurt 
MINI Coupe Concept estréia no Salão do Automóvel de Frankfurt 

Estrela em Frankfurt, carro elétrico ainda é caro e de difícil recarga  
  

 NOVIDADES EM MOBILIDADE URBANA 
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Com base na edição de 2009 do IAA, o Salão do Automóvel de Frankfurt, é possível verificar como o paradigma do setor automotivo está mudando. Embora 
ainda exista massiva presença de carros potentes e turbinados, novos conceitos de mobilidade começam a despontar. 
Um dos exemplos disso começa antes mesmo da entrada na feira: os visitantes que chegam à estação central de Frankfurt têm a sua disposição um serviço de 
“shuttle” até a feira – usualmente realizado através de ônibus – realizado por um veículo totalmente não-poluente, tendo como modo de propulsão o mecanismo 
de uma bicicleta. Outros exemplos podem ser encontrados nos muitos carros-conceito elétricos apresentados, como o “Toyota Prius Plug-in Hybrid”, 100% 
elétrico.  
Outro exemplo notável da mudança de paradigmas para soluções em mobilidade urbana verificadas no Salão do Automóvel de Frankfurt foi contemplada pela 
apresentação do “Carsharing” – compartilhamento de veículos, conceito idealizado pelo VCD (Verkehrsclub Deutschland – O Clube de Trânsito da Alemanha). 
Esta nova tendência de carsharing, leva em consideração o fato de que as pessoas costumam realizar suas atividades diárias muitas vezes com carro; este 
hábito contribui para o aumento de problemas como a falta de estacionamentos públicos, os engarrafamentos, a poluição sonora, os acidentes, entre outros. 
A prática de carsharing se caracteriza pela utilização comunitária sistemática de veículos, já que um veículo passa aproximadamente 23 horas por dia inutilizado. 
Esta é uma alternativa para aqueles que têm a possibilidade de seguir pelo menos uma parte seu caminho por meio de ônibus, metrô, bicicleta ou até mesmo a 
pé. Além dos benefícios ao meio-ambiente, este novo conceito apresenta um excelente custo-benefício. Atualmente, 116.000 pessoas distribuídas em 260 
cidades utilizam o serviço na Alemanha através dos mais diversos tipos de organização. A reserva pode ser feita por telefone ou internet e os veículos são 
entregues e devolvidos em estações especiais de carsharing, com locais de estacionamento reservados. 
Outra novidade que chama atenção são os protótipos de veículos que já possuem compartimentos próprios para veículos de transporte secundário, como bicicletas. Esta é uma 
proposta de solução para o transito em grandes cidades, principalmente relacionada à tendência de grandes centros urbanos de proibir o tráfego de veículos em áreas centrais, o 
que permite que o motorista faça as grandes distâncias de carro, e então, o restante do percurso com este veículo alternativo.  

  

 CONHECENDO POR DENTRO O SALAO DO AUTOMÓVEL DE FRANKFURT 

 

Apesar de ter diminuído neste ano em função da crise econômica que atingiu o mundo, a feira do automóvel de Frankfurt de 2009, ainda chama a atenção por 
sua grandiosidade. A feira, considerada como a mais importante do mundo, contou com a presença com mais de 700 expositores, distribuídos em 11 pavilhões, 
além de contar com uma grande área ao ar livre, onde aconteciam exibições da performance de vários veículos, além de ser possível realizar test-drives; no total, 
a área ocupada pela feira é de 275.000 m², o equivalente a mais de 25 campos de futebol. 

  

 
  

A organização do evento é notável. O visitante pode planejar sua ida ao Salão pela internet, onde são disponibilizados mapas da feira, bem como a venda de 
ingressos (que variam de € 4,50 até € 45,00, conforme a data e o horário). Dentro da feira existem placas sugerindo uma rota de visitação; estima-se que o tempo 
médio para visitar a feira inteira seja de aproximadamente 8 horas. 
  

  ENTREVISTA ESPECIAL 

O Observatório de Desenvolvimento Industrial do Paraná esteve presente na 63º 
Salão do Automóvel de Frankfurt por meio da participação da pesquisadora bolsista 
Larissa Cardoso Richert no evento. A Equipe do ODI News entrevistou a 
pesquisadora sobre as suas impressões da feira. 
  

 
  
ODI: O que mais chamou a sua atenção no Salão do Automóvel? 
Larissa Richert: Várias coisas me chamaram a atenção nesta ocasião. A primeira foi 
a estrutura do evento; parecia que estava na “cidade dos automóveis”, pois embora 
fosse muito grande, as indicações eram bem claras. Além disso, foi interessante 
constatar que os europeus levam em conta outros quesitos na compra de um veículo. 
  
ODI: E que quesitos seriam esses? 
Larissa Richert: O brasileiro costuma priorizar o preço, a potência do motor e os 
acessórios quando vai escolher um carro. Porém, pude perceber na feira, que, 
fatores como a quantidade de CO2 emitida pelos veículos, estão começando a se 
tornar um pré-requisito da compra de um carro. Um exemplo disso é que, nas 

ODI: E como você percebeu no salão do automóvel esta preocupação 
ecológica? 
Larissa Richert:Era possível observar esta preocupação em toda a parte. 
Praticamente todas as montadoras apresentaram um modelo que utilizasse 
alguma forma de combustível alternativo, sendo que os elétricos pareciam 
ser a tendência principal. Isso se refletia também nas estratégias de 
marketing de algumas montadoras. O estande da Fiat, por exemplo, foi 
decorado com motivos de natureza, fazendo uma alusão a sua preocupação 
com o meio-ambiente. 

  
ODI: Já que você apontou a questão do Marketing, sabe-se que muitas 
empresas utilizam a feira como uma vitrine para seus novos lançamentos. O 
que te chamou a atenção nesse sentido? 
Larissa Richert:Isso era visível em todos os estandes. A Renault estava 
distribuindo uma sacola com o slogan: “A Renault pode não ter sido a 
primeira a falar de carros elétricos, mas nós seremos os primeiros a permitir 
que todos dirijam um”. Uma outra tendência observada foi a apresentação 
dos modelos com um corte transversal, de forma que o consumidor possa 
visualizar o interior do carro. As cores também tiveram um papel importante 
na questão do marketing: alguns modelos da Peugeot eram expostos a 
jogos de luz e era possível por meio de lentes coloridas verificar como um 
determinado modelo ficaria com diferentes cores. 
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plaquetas explicativas de cada automóvel, o item “emissão de CO2” aparecia com 
mais destaque do que o preço. 
  

 
  

  
ODI: E em relação às novidades tecnológicas? 
Larissa Richert: A exposição dos automóveis como um todo era 
extremamente didática tecnologicamente. Vários “infográficos” faziam 
comparações entre quesitos de tecnologia dos carros, como a potência, as 
emissões, entre outros. 
  
ODI: E quais são suas impressões com relação aos lançamentos 
apresentados na feira? 
Larissa Richert:Gostei muito do estande da Ferrari, era o mais disputado 
entre os visitantes. O Audi R8 e o Aston Martin Rapide, que infelizmente não 
são comercializados no Brasil, foram os modelos mais bonitos que encontrei 
na feira. Enfim, a feira como um todo é impressionante e vale uma visita. 
  

Larissa Cardoso Richert é formada em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do 
Paraná, mestranda do programa de Administração da UFPR e pesquisadora bolsista do 

ODI/PR. Visitou a feira durante o período em que esteve participando de um programa de 
intercambio na Alemanha.  

  

 

  

 

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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