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 REDE DE COMPETÊNCIAS 

 

 
 29 de outubro de 2009. 
 DESTAQUES 

 

Apresentado Minicarro elétrico batizado de Dock Dock e idealizado por 
Jaime Lerner 

  

 
  

O Dock Dock é o menor carro elétrico já concebido: mede 60 centímetros de 
largura, 1,38 metro de comprimento e 1,5 metro de altura e atinge velocidade 
máxima de 20 km por hora. Foi projetado para ser alugado em terminais de 
transporte coletivo, percorrer pequenas distâncias e circular em faixas 
compartilhadas com pedestres, bicicletas.  

A proposta é que os carrinhos sejam alugados em áreas de grande circulação, 
próximas aos terminais de ônibus ou metrô, sendo que os usuários poderão 
retirá-los e devolvê-los em qualquer estação, pagando com cartão de crédito. 
Deste modo o Dock Dock funciona como complemento do sistema de transporte 
coletivo, uma vez que possibilita deslocamento mais rápido do que a pé e mais 
confortável do que de bicicleta.  
  
A idéia central é que o transporte de massa consegue resolver o problema de 
grandes deslocamentos, mas não acaba com a necessidade de deslocamento 
individual dentro de um mesmo bairro ou entre bairros vizinhos. 
  
O conceito de transporte complementar pode funcionar especialmente bem nas 
regiões centrais de grandes cidades que adotaram a opção de banir, ou reduzir 
drasticamente, a circulação de automóveis. É o caso de Nova York, que, desde 
maio deste ano, interditou ao tráfego parte da Broadway, na Times Square. O 
Brasil também se movimenta nessa direção. São Paulo aprovou em junho um 
projeto de lei que prevê a restrição gradativa dos automóveis particulares no 
centro. No Rio, existe a intenção da prefeitura de fechar ao tráfego uma das 
principais avenidas centrais, a Rio Branco 
  
Leia mais: 
Quase uma bicicleta. 
Jaime Lerner: “Cidade não é problema; cidade é solução” 

 NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Volks lança Gol e Voyage Automatizados. Link 
Fox chega sob suspeita. Link 
Motor Tritec da Fiat terá versões 1.4 16v e 1.6 16v, a princípio. Link 
Nissan Fuga terá versão híbrida em 2010. Link 
Rhodia lança inovações para o setor automotivo. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
FIEP integra projeto para criar rede de inovação no Paraná. Link 
Paraná leva a Brasília experiências de sucesso em Arranjos Produtivos Locais. Link 
Canadá anuncia financiamento para projetos de inovação entre empresas brasileiras. Link 
Fenatran quer superar 2007. Link 
Fenatran 2009 contará com 355 expositores e promete superar edição anterior. Link 
Conferência no Tecpar discute o futuro do biodiesel. Link 
Biodiesel: sucesso do programa antecipa aumento do percentual mistura. Link 
Lula propõe diversificar produção para biodiesel. Link 
Seminário Open Innovation; Impulso para a inovação. Link 
MAN Latin America inova em sustentabilidade ambiental. Link 
MARKETING 
Citroën usa Twitter para anunciar DS3 no Brasil. Link 
Volkswagen lança game gratuito para iPhone com novo Golf 2010 . Link 
Anunciantes tentam aperfeiçoar campanhas online. Link 
Volks faz eventos para comunicar entrada no Grupo MAN. Link 
EMPRESAS 
Volkswagen convoca os proprietários do Eos e Passat CC. Link 
Volks aponta óleo como causa de defeito em motor. Link 
Volkswagen prevê que defeito em motor atinja 400 unidades. Link 
Brasil pode se tornar segundo mercado da Volkswagen. Link 
Brasil pode ultrapassar Alemanha em vendas mundiais da Volkswagen. Link 
País se torna maior mercado de caminhões da Mercedes. Link 
Nissan do Brasil anuncia recall de 830 unidades do X-Trail. Link 
Negociações para a compra da Volvo pela Geely chegam a um impasse. Link 
Renault prevê crescimento das vendas no Brasil. Link 
Volvo reporta perdas de 322 milhões no terceiro trimestre. Link 
Presidente da MAN afirma “Investimentos estão mantidos”. Link 
Comando da General Motors: ‘Podemos lucrar e crescer no Brasil’. Link 
Indiana Reva vai produzir carros elétricos nos Estados Unidos. Link 
Microempresas lideram uso do cartão BNDES no Paraná. Link 
Nissan sela acordo com Cidade do México para vender carros elétricos. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Ressaca do IPI derruba vendas. Link 
Primeira quinzena de outubro, mais um recorde histórico de vendas? Link 
2009, em termos de vendas de automóveis, vai sair melhor que a encomenda. Link 
Setor de autopeças aquece economia com acordos. Link 
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Câmbio e custos pressionam fabricantes de autopeças. Link 
Real tende a se valorizar. Link 
Argentina tem superávit no comércio de carros com o Brasil. Link 
Como a China começa a moldar os futuros carros do mundo. Link 
RESULTADOS 
Faurecia factura menos 21% no terceiro trimestre. Link 
Venda de carros sobe 19,6% em outubro. Link 
Lucro da Fiat cai, mas supera previsões. Link 
Honda quase triplica previsão de lucro operacional anual. Link 
Goodyear tem lucro acima do previsto e vê crescimento em 2010. Link 
LEGISLAÇÃO 
Contran equipara bicicleta elétrica a ciclomotor. Link 
Combustível com 5% de biodiesel estreará em janeiro.Link 
  

 

NOTÍCIA ESPECIAL:  
  
Fenatran 2009 discute soluções eco-econômicas 
  
A 17ª edição do Salão Internacional do Transporte, Fenatran, teve início nesta 
segunda-feira, 26 de outubro, trazendo novidades em produtos, tecnologias e 
soluções eco-econômicas para o setor. 
O evento reunirá cerca de 355 expositores de 15 países. Considerada um dos 
principais geradores de negócios para o setor na América latina a proposta da 
feira é alavancar vendas e oportunizar a conquista de novos clientes.  
Nesta edição do evento, percebe-se uma maior preocupação das empresas, 
além do item segurança, com questões ligadas à sustentabilidade. Exemplo 
disso, são montadoras como Iveco, Volvo, Scania que apresentam soluções 
em suas fábricas que visam melhorias para conter a poluição e o desperdício. 
  

  
Informações 
FENATRAN 2009: Data: 26 a 30 de outubro de 2009. 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi Av. Olavo Fontoura, 12009 - São 
Paulo/SP 

  
Veja também: 
Site oficial do evento 
Confira a participação da volvo na FENATRAN 
Novo Master e Kangoo Express são os destaques da Renault na Fenatran.  
Novidades na FENATRAN 2009 
Feira mostra pesados e leves adaptados para várias operações 
Bosch leva para a Fenatran equipamentos da linha undertruck Hofmann de alta 
tecnologia 

 

REFORMA TRIBUTÁRIA 
Fiesp: mudança na tributação só deve ocorrer em 2011. 
Carga tributária atinge 36,6% do PIB e prejudica exportações brasileiras. 
  
EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

 

Edital SENAI SESI de Inovação. Informações 
Pappe-Subvenção abrange 13 estados e o DF. Informações 
  
EVENTOS DA INDÚSTRIA 
  

 

  
  

Data: 4 a 6 de Novembro 
  

Local: Unindus – CIETEP 
Av. Comendador Franco, 1341. 
Jardim Botânico – Cuiritiba/ PR 

  
  

PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÕES 
Acesse aqui. 

  
  

 

PUBLICAÇÃO ESPECIAL:  
  

MEIRELLES DIZ QUE BRASIL JÁ ESTÁ SAINDO DA CRISE E DEVE 
CRESCER DE FORMA SUSTENTÁVEL 

  
Reportagem da revista Abinee de outubro de 2009 traz o presidente do Banco 
central: Henrique Meirelles que fala sobre como fica o Brasil após a crise.  
  

 
  
Henrique Meirelles afirmou durante sua participação do Conselho Consultivo da 
Abinee, realizada no final de setembro deste ano, que o Brasil além de já estar 
saindo do crise, sai fortalecido.  
  
O Presidente do Banco Central relata ainda que espera que o Pré-Sal 
sirva como vetor de crescimento, podendo levar competitividade a 
outros setores da economia, dada sua grande capacidade de geração de 
empregos e riquezas ao país. Em suas palavras, “Se tudo der certo, o governo 
terá fôlego para enfrentar os problemas estruturais, fazendo a reforma tributária e 
trabalhista, investindo em tecnologia, infraestrutura e mãode-obra”.  

DATAS IMPORTANTES  
  
Eventos automotivos 2009 - mais informações  
  
26 a 30 de outubro: FENATRAN 2009 
Horário: 13h às 21h 
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi Av. Olavo Fontoura, 12009 –  
São Paulo/SP 
Site oficial do evento 
  
27 de outubro - Anfavea 
Seminário “Emissões de veículos a diesel”. 
Local:Sala São Paulo do hotel Holiday Inn Anhembi. 
Inscrições e informações  

  
04 a 06 de novembro 
Negócios e clima em debate 
Local:Unindus – Curitiba 
Inscrições e Informações 
  
9 de novembro  
Transportes e Mercosul 
Hotel Intercity, Caxias do Sul, RS 
  
9 a 11 de novembro 
6ª. Edição do Seminário e Exposição de Veículos Elétricos. 
Campinas – SP. 
Promovido pelo Instituto Nacional de Eficiência Energética e a Associação 
Brasileira do Veículo Elétrico. 
Inscrições e Informações 
  
SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 
  

Novembro 
PROPULSÃO E MATRIZ ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, SP 
  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2009 
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Meirelles se mostrou otimista quanto aos rumos futuros da economia nacional, 
afirmando que os históricos problemas fiscais, financeiros e 
cambiais do país estão equacionados. Segundo ele, a retomada do crédito nos 
níveis pré-crise, o desemprego menor na série histórica e o aumento da massa 
salarial são indicadores desta melhora. 
  
Na reportagem o presidente do Banco Central fala ainda sobre as medidas 
adotadas pelo governo para enfrentar a crise, bem como sobre os impactos da 
valorização do real nas exportações.  
  
Para acessar a publicação na íntegra clique aqui.  

Tokyo, 41st Tokyo Motor Show  
21 de outubro a 8 de novembro de 2009 
Organizado pela Japan Automobile Manufacturers Association no Makuhari 
Messe, com os dias 21 e 22 de outubro reservados para a imprensa.  
www.tokyo-motorshow.com  

Athens, 8th International Motor Show  
6 a 15 de novembro de 2009 
Organizado pela Association of Motor Vehicle Importers Representatives no 
Former Athens International Airport (East). Dia 6 de novembro reservado para a 
imprensa.  
www.amvir.gr  -  www.seaa.gr  

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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