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  REDE DE COMPETÊNCIAS 

  

 
  06 de novembro de 2009. 

  DESTAQUES 



  

BNDES vai financiar carros elétricos para catadores de material 
reciclável, anuncia Lula 

 

 
 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta (28) que o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar 
carros elétricos que são desenvolvidos pela Usina de Itaipu para catadores 
de material reciclável. O anúncio foi feito durante a Expo Catadores, em São 
Paulo.  
O presidente Lula afirmou que a intenção é que os carrinhos substituam as 
carroças que os catadores puxam com as próprias mãos. O presidente 
lembrou que há mais de 30 anos o BNDES possui linhas de crédito para esse 
setor. 
 
Acesse a notícia na íntegra aqui.  
Itaipu apresenta veículo elétrico para catadores 
 

Jaime Lerner fará palestra dobre o Dock Dock na FIEP em novembro. 
 
No dia 17 de novembro, dia da abertura da TOP Innovation e da Mostra de 
Pesquisa e Inovação Universidade Indústria, será realizado na Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná mais um evento-almoço da série 
“Diálogos da Inovação” do Restaurante Tecnoparque (desta vez, no átrio), 
com a presença de Jaime Lerner que realizará a palestra: “Dock Dock e a 
Rua Portátil – Inovação, Mobilidade e Sustentabilidade Urbana”.  
 A previsão é que o evento receba cerca de 400 pessoas e haverá uma pista 
em volta do átrio, para quem quiser andar com o Dock Dock, portanto, tragam 
a carteira de habilitação! 
 

 
Dock Dock e Rua Portátil: 

Inovação, Mobilidade e 
Sustentabilidade Urbana 

 
Data: 17 de novembro 

 
Horário: 12h30 

 
Local: Átrio – CIETEP 

Endereço: Av. Comendador 
Franco, 1341, Jardim Botânico 

- Curitiba/PR 
 
 

 
 
 

MAIS INFORMAÇÕES EM BREVE! 
 

  NOTÍCIAS 



  

LANÇAMENTOS 
VW dá mais detalhes sobre o substituto do Passat. Link 
Volkswagen lança mais uma série especial do Golf. Link 
Nissan prepara rival do Tata Nano para 2010. Link 
Primeiras fotos do Nissan Micra. Link 
Renault anuncia carro elétrico para 2012. Link 
Novo Citroën DS3 facilitará as personalizações. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Carro sem motorista é controlado por iPhone na Alemanha Link 
Ghosn, da Renault-Nissan: a hora do carro elétrico.Link 
Edição da Fenatran 2009 foi sucesso. Link 
Recalls de veículos neste ano superam os de 2008.Link 
Realidade é empecilho para aluguel de bicicletas em Paris. Link 
Lula; BNDES vai financiar catadores na compra de carrinhos elétricos. Link 
Renault lançará carro com sistema antiestresse e contra ressecamento da pele Link 
MIT e Volkswagen desenvolvem robô-carona para auxiliar motoristas. Link 
Seu próximo carro será elétrico. Link 
EMPRESAS 
Montadoras devem trocar carro zero com defeito. Link 
No manual, óleo de motor da VW não mudou Link 
Volkswagen anuncia campanha para revisão de motor 1.0 Link 
Plano de R$ 4 bilhões da Volkswagen para o Brasil inclui dez carros novos. Link 
Venda da Opel é cancelada. Link 
Volks do Brasil tenta vender lote de Voyages para o Iraque. Link 
Chrysler poderá desaparecer da Europa em 2011. Link 
Lógicos, embora tímidos e cautelosos, os planos Fiat para a Chrysler. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Brasil vai retaliar EUA no algodão – setor automotivo pode ser impactado. Link 
Lula diz que Brasil será quinta economia mundial em seis anos.Link 
Setor automotivo começa dar sinais de recuperação nos EUA. Link 
Valor médio da compra de carro aumenta no Brasil, diz Fenabrave. Link 
RESULTADOS 
Volkswagen anuncia queda de 81% no lucro operacional do 3o tri Link 
Vendas globais da Toyota caem 20% em 9 meses. Link 
Lucros da Renault caem mais de 11%. Link 
Venda de veículos no Brasil cai 4,62% após volta gradual do IPI. Link 
Ford anuncia lucro, mas dívidas ainda preocupam. Link 
Ford lucra US$ 1 bi e surpreende Wall Street. Link 
Ford registra lucro de quase US$ 1 bilhão no 3º trimestre. Link 



Vendas da Ford nos EUA crescem 3,1% em outubro. Link 
Venda de automóveis e comerciais leves cai 5% em outubro. Link 
Venda de veículos cai 4,6% no mês, mas registra melhor outubro da história. Link 
Venda de veículos têm melhor outubro. Link 
 

   

REFORMA TRIBUTÁRIA 
CNI propõe prazo menor para o fim do adicional pago pelas empresas sobre o FGTS 
 
EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Edital SENAI SESI de Inovação. Informações 
Pappe-Subvenção abrange 13 estados e o DF. Informações 
 
EVENTOS DA INDÚSTRIA 
Fiep promove em novembro Top Innovation - Feira de Tecnologia e Informação e a I mostra de pesquisa 
e inovação Universidade indústria: Link 
 

 
 

 
 
 
 

PROGRAME-SE  
 

De 17 a 19 de novembro 
 

Local: CIETEP   
Av. Comendador Franco, 1341,  
Jardim Botânico - Curitiba | PR 

 
 

PROGRAMAÇÃO E INSCRIÇÕES 
 

Acesse aqui 
 

 



 
 

 

 

  

PUBLICAÇÃO ESPECIAL 
 
CAR SHARING - Tendência na Europa e EUA, o car sharing chega ao 
Brasil pregando o uso eficiente do carro 
 
A revista Quatro Rodas de outubro de 2009 traz reportagem sobre uma nova 
tendência de mobilidade urbana que chega agora ao Brasil, o Car Sharing – 
Compartilhamento de carros.   
 
Compartilhar carros já é uma tendência em cidades européias e americanas e 
começa agora a ser realizada em São Paulo. Espécie de locação de veículo 
por hora, com custos como seguro e combustível já incluídos, o car sharing é 
uma forma mais racional de usar um automóvel: dirige-se quando realmente 
precisa, e não porque se tem um carro à disposição. Um raciocínio tão válido 
quanto complexo numa metrópole congestionada e carente de transporte 
público.  

DATAS IMPORTANTES  
 
Eventos automotivos 2009 - mais 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. 



 
Quem lança o desafio de repensar o uso do automóvel em São Paulo é a 
Zazcar, empresa inspirada em exemplos como o da americana Zipcar – maior 
rede de car sharing do mundo, com receita anual de 130 milhões de dólares e 
crescimento estimado em 30% – ou o da pioneira Mobility, da Suíça, nascida 
de iniciativas entre amigos que hoje reúne 84500 associados e 2200 veículos. 
Nos primeiros 45 dias de operação da Zazcar, que oferece dez carros com ar-
condicionado e direção hidráulica em quatro pontos, aproximadamente 40 
motoristas se cadastraram no site da empresa (www.zazcar.com.br) – metade 
tem um automóvel.  
 
Inaugurado após seis meses de estudos e viagens para cidades da Europa e 
dos Estados Unidos atendidas por empresas de car sharing o serviço consiste 
e, “servir de alternativa à posse de um carro sem abrir mão do conforto de 
dirigir um carro quando a pessoa quiser ou precisar”, além de ser mais 
ecológico uma vez que mais pessoas usando o mesmo veículo aprendem a 
dirigir só quando necessário, reduzindo a emissão de poluentes.  
 
Como na maioria das iniciativas, a Zazcar deixa sua frota em estacionamentos 
24 horas perto de estações de metrô – no caso, as da linha 2-Verde – e o 
associado retira e devolve o veículo no mesmo local. Há uma taxa de adesão 
de 60 reais e mensalidade que vai de 15 a 600 reais: quanto mais alto o valor 
fixo, maior o desconto na tarifa de uso. Assim, uma hora com um VW Fox 1.0 
varia de 22 a 32 reais, enquanto um Honda Civic custa de 44,80 a 64 reais. A 
título de comparação, a Zipcar cobra 11 dólares (20 reais) pelo Civic e oferece 
um híbrido Toyota Prius por 8 dólares (cerca de 15 reais) a hora.  
 
Ainda assim, compartilhar um carro é mais barato que ser dono de um 
automóvel com baixa rodagem, quando se somam os custos de seguro, 
combustível, manutenção e depreciação do veículo, entre outros. Os cerca de 
800 novos automóveis que diariamente chegam às ruas de São Paulo, 
capazes de formar uma fila de 90 km todo mês, são mais um número dessa 
equação sobre o uso do carro na cidade – seja você o dono ou não. 
                                                  
Acesse a publicação na integra aqui e veja mais informações sobre o Car 
Sharing no mundo, como funciona a proposta e as principais vantagens e 
desvantagens do sistema de compartilhamento de veículos.  
 

Promovido pelo Instituto Nacional de Eficiência Energética e a Associação 
Brasileira do Veículo Elétrico. 
Inscrições e Informações 
 
De 17 a 19 de novembro 
Top Inovation 
Local: CIETEP   
Av. Comendador Franco, 1341,  
Jardim Botânico - Curitiba | PR 
Inscrições e informações 
 
  
SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 
 

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

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2009 
  

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 

      
    
     
      

  


