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  REDE DE COMPETÊNCIAS 

  

 
  02 de dezembro de 2009. 
  DESTAQUES 

  

NISSAN CRIA NAVEGADOR DE BAIXO CUSTO. 
  

A montadora japonesa Nissan, em parceria com a Bosch, vai lançar um sistema de 
navegação de baixo custo numa tentativa de quebrar o paradigma atual, no qual 
Navegadores GPS embutidos no painel dos carros alem de serem raridade no Brasil, ainda são 
quase uma exclusividade de modelos médios e grandes de luxo.  

 
O aparelho custará em média R$ 700. O consumidor poderá equipar os modelos de entrada da 
montadora com o equipamento, que além do sistema de navegação integra rádio, CD player, leitor de 
MP3, e ainda possui conexão Bluetooth, entradas USB e auxiliar. Os mapas das cidades poderão ser 
visualizados em uma pequena tela de cinco polegadas centralizada no alto do console. 
O sistema ainda pode reproduzir imagens de uma câmera traseira nas manobras e auxiliar o 
motorista com trajetos mais curtos, que buscam reduzir o consumo de combustível. O primeiro 
modelo Nissan a oferecer o navegador GPS feito em parceria com a Bosch será o Sentra, sedã 
médio fabricado no México e importado atualmente para o Brasil. 
Leia a reportagem na íntegra aqui.  

CORTE DE INVESTIMENTOS EM PESQUISA DE HIDROGÊNIO  
NOS EUA LEVA CGEE A REALIZAR NOVO ESTUDO DE 

TENDÊNCIAS  
SOBRE A ECONOMIA DO HIDROGÊNIO NO BRASIL. 

  
O anúncio realizado em maio de 2009, pelo presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, anunciando um corte anual de US$ 100 milhões em 
investimentos no desenvolvimento de carros movidos a hidrogênio deve 
gerar impactos nas pesquisas do setor no mundo todo.  
Embora o impacto seja concreto, o corte adotado pela administração 
Obama pouco influi nos resultados do estudo já realizado pelo CGEE no 
Brasil e que o horizonte contemplado até o ano de 2040. O documento, 
intitulado “Hidrogênio Energético – Cenário atual”, mapeia os investimentos 
na Economia do Hidrogênio no Brasil e no exterior, incluindo países como 
Japão, Rússia, Estados Unidos, China e Canadá, além de nações da União 
Europeia. O documento revela também as tendências tecnológicas e 
mercadológicas para o país pelos próximos 30 anos.  
Se por um lado o corte de investimentos adotado pela administração 
Obama poderá ter efeitos apenas a curto prazo, por outro, como os Estados 
Unidos ocupam uma posição de liderança global nas pesquisas do setor, o 
CGEE está desenvolvendo um novo estudo, chamado de "Hidrogênio II", 
cujo objetivo é justamente investigar o impacto da decisão do governo 
norte-americano. “Contrataremos notas técnicas de especialistas que irão 
relatar o que aconteceu nas principais feiras de hidrogênio e células a 
combustível em 2009, tanto nos EUA quanto na Ásia”, explica Demétrio 
Filho. 
Leia a reportagem na íntegra aqui. 

  NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS 
Nissan Sentra recebe mudanças visuais na linha 2010. Link 
Veículo elétrico da Renault rola primeiros quilômetros em Portugal na quarta-feira. Link 
Tiguan chinês ganha novo visual. Link 
Saudosista, Renault traz Gordini de volta no Twingo. Link 
Segredo: VW testa sedã americano. Link 
Vazam imagens do futuro Fiesta nacional. Link 
Segredo: Próxima geração do smart fortwo chega em 2012. Link 
Idea 2011 é flagrado em testes novamente. Link 
Renault divulga detalhes do Fluence. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Carros flex já evitaram a emissão de 75 milhões de toneladas de CO2. Link 
Governo cria grupo para novas tecnologias automotivas. Link 
Governo vai estudar introdução de carros híbridos no Brasil. Link 
Pedágio e transporte solidários para reduzir o trânsito. Link 
Carros híbridos serão próximo passo. Link 
EMPRESAS 
Fábrica de motores da GM em Joinville não avançou. Link 
Volkswagen anuncia € 25,8 bilhões em investimentos. Link 
VW investirá R$ 51,6 bilhões em fábricas. Link 
Ford aplica mais R$ 4 bilhões no Brasil. Link 
Funcionários da Bosch aceitam proposta e acabam greve. Link 
Metalúrgicos da Bosch encerram greve após seis dias de paralisação. Link 
MAN contrata 250 pessoas e espera 2º melhor ano. Link 
MP cobra da Fiat acordo para redução de hora extra. Link 
Toyota fará recall de 4 milhões de carros nos EUA. Link 
Usiminas negocia alta de 12% do aço para setor automotivo. Link 
Empresa sueca siderúrgica SSAB abre nova estrutura no PR. Link 
Volvo adota 2º turno na fábrica de Curitiba. Link 
Renault 10% 'verde' em 2020. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Ghosn, da Renault-Nissan, prevê mais consolidação para o setor automotivo. Link 
Montadoras contratam para atender demanda. Link 
Queima de estoques deixa carro mais barato nas concessionárias. Link 
Carros do modelo "flex" terão IPI menor até o fim de março, diz Mantega. Link 
Governo estende redução de IPI para carro flex até março. Link 
Brasil está entre os países que mais dão incentivo a montadoras. Link 
Nova rodada de redução do IPI divide especialistas. Link 
IPI mais baixo para flex até 2.0 causa protesto de importadores. Link 
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Redução do IPI alavanca poder de compra dos consumidores. Link 
Governo aumenta previsão de crescimento em 2010. Link 
Banco Central deve elevar juros a partir de julho, diz Banco Fibra. Link 
RESULTADOS 
Porsche anuncia perda de US$ 5,364 bilhões em ano fiscal. Link 
  

  

REFORMA TRIBUTÁRIA 
Brasileiro paga 26,4% de imposto no carro zero  
  
EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

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

Abertas inscrições para programa de inovação entre Brasil e França. Informações 
TCU impede que FINEP barre Cooperativas em Editais. Informações 
Fundação Araucária lança edital de R$ 4 milhões. Informações 
PMEs do Paraná terão R$ 11,4 milhões para Inovação. Informações 
  

ENTREVISTA ESPECIAL   

  

Nessa semana o ODI/PR entrevista o responsável pelo projeto Eletroposto, o gerente da 
Divisão de Sistemas Eletrônicos do LACTEC, Carlos Ademar Purim, que responde 
questões sobre o futuro do carro elétrico no Brasil, as principais perspectivas e desafios, 
bem como sobre os projetos que o Lactec está desenvolvendo. 

  
ODI/PR: Em sua opinião, qual o futuro do carro elétrico?  
Purim: Os veículos estão ganhando um destaque muito grande nos últimos tempos, 
principalmente pelo apelo ambiental que ele oferece. De um momento para outro o mundo 
percebeu a fragilidade da natureza e hoje há uma enorme preocupação com a questão de 
emissão de CO2 e outros gases nocivos à natureza. A substituição de combustíveis fósseis 
por outras formas de energia é uma prioridade que está permeando até as camadas mais 
populares da sociedade. Neste sentido, o veículo elétrico é uma das respostas para esta 
questão. 
  
ODI/PR: Existem algumas histórias de que o veículo elétrico nunca entrou no mercado por 
pressões dos grandes lobbies do setor automobilístico e do setor de petróleo. Seria esta 
mesmo a razão? 
Purim: Já ouvi histórias deste tipo, mas não tenho informações que possam comprovar 
estas histórias. Talvez façam parte do grande arsenal da teoria das conspirações que 
afirma que o homem não foi à lua, que Elvis Presley está vivo e assim por diante. De 
qualquer forma. É bom salientar que o carro elétrico já foi realidade no passado. Há alguns 
dias eu estava no prédio da Light no Rio de Janeiro e, no museu que existe no saguão 
principal, pude ver um dos carros elétricos da antiga frota da empresa e que foi restaurado 
para ser exposto naquele museu.  
  
ODI/PR: Voltando a questão dos combustíveis fósseis, o Brasil teria energia elétrica 
suficiente, caso a sua frota fosse substituída por veículos elétricos? Não haveria 
necessidade de se produzir energia elétrica a partir de usinas termoelétricas, o que seria 
trocar seis por meia dúzia, já que as mesmas utilizam derivados do petróleo? 
Purim: Os atuais motores de combustão interna utilizados nos veículos aproveitam cerca 
de apenas 15% do valor energético do combustível para efetivamente movimentar as 
rodas, o restante é perdido em calor. Este baixo rendimento é devido ao excessivo numero 
da paradas, arranques e trocas de marcha. Se este motor estivesse girando numa 
velocidade constante para gerar energia elétrica poderia apresentar um rendimento em 
torno de 40%. Portanto, mesmo que a energia elétrica fosse gerada por combustíveis 
fósseis, já se teria um ganho significativo. 
  
ODI/PR: Qual é o maior desafio hoje para viabilizar o veículo elétrico? 
Purim: Sem dúvida, o maior desafio ainda é o armazenamento da energia elétrica. Mesmo 
com a evolução das tecnologias de baterias, elas ainda são grandes, pesadas, e 
apresentam enorme fragilidade em temperaturas elevadas. Para não ocupar um grande 
espaço interno, os veículos atuais apresentam baixa autonomia. Uma das soluções é o 
veículo híbrido, onde um motor a combustão interna recarrega a bateria sempre que for 
necessário utilizando o conceito do melhor rendimento do motor quando em velocidade 
constante. 
  
ODI/PR: Fale um pouco sobre o veículo apresentado na Top Innovation 2009. 
Purim: O carro exposto no stand do Lactec é um veículo totalmente elétrico montado sobre 
uma plataforma de Pálio Weekend. Este veículo pertence à frota da Copel e foi montado 
dentro da Itaipu Binacional. Utiliza uma bateria de Sódio-Níquel-Cloro e é uma bateria 
totalmente reciclável e não poluente. Apresenta uma autonomia de cerca de 100 km e leva 
8 horas para recarga completa. 
  
ODI/PR: Apenas 100 km de autonomia? Com esta autonomia o carro elétrico tem futuro? 
Não existem baterias mais modernas que pudessem apresentar maior autonomia? 
Purim: E você vai desanimar mais ainda quando eu falar o peso desta bateria, pois pesa 
165 kg e ocupa boa parte do porta-malas, mas se fosse utilizada bateria de chumbo-ácido 
(estas baterias hoje utilizadas no automóvel) o peso seria o triplo para a mesma autonomia. 
Está havendo uma corrida para desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento 
de energia elétrica, mas todas as disponíveis ainda têm estas restrições. 
  

  
  
  
  
  
ODI/PR: Nesta perspectiva, o carro elétrico ainda é um sonho 
longínquo? 
Purim: Acho que não. Num primeiro momento, os veículos 
totalmente elétricos serão pequenos, utilizados para movimentação 
em curtas distâncias, tipo residência-trabalho. Ao chegar ao 
estacionamento, o veículo é colocado imediatamente para ser 
recarregado. Da mesma forma quando chegar em casa. Para uma 
viagem longa a família utilizaria um veículo convencional. Outra 
solução é o veículo híbrido. 
  
ODI/PR: A Itaipu pretende fabricar e comercializar este carro? 
Purim: Não é este o foco da Itaipu. Em 2005, a Itaipu firmou um 
acordo de cooperação com a KWO, uma geradora de energia 
elétrica da Suíça, visando incentivar o projeto de veículo elétrico 
tanto na América Latina quanto na Europa. No Brasil, várias outras 
concessionárias de energia elétrica, incluindo a Copel, entraram 
neste acordo para viabilizar a nacionalização do veículo elétrico 
brasileiro. 
  
ODI/PR: Onde o Lactec se insere neste projeto? 
Purim: No momento o Lactec está focado em dois temas. A primeira 
delas é o estudo das alternativas de baterias e o acompanhamento 
da evolução das tecnologias que hoje estão latentes nos grandes 
centros de pesquisa e universidades. O outro tema é o 
desenvolvimento de eletroposto para abastecimento. 
  
ODI/PR: Qual a idéia para o eletroposto? 

Purim: Com o veículo elétrico mudam-se paradigamas do 
abastecimento. Não será possível chegar ao posto e pedir ao 
frentista uma carga e sair rodando em seguida. Cada vez que o 
carro for estacionar, seja no trabalho, em casa, numa compra mais 
demorada no shopping, será conveniente ter uma tomada 
disponível para ligar o veículo para uma carga. Será então 
necessário um sistema de pagamento via cartão, via celular, ou 
algo parecido, para que o usuário, por si mesmo, possa recarregar 
a bateria do veículo. O eletroposto faz a medição da energia e 
libera a carga de acordo com os créditos disponibilizados pelo 
usuário. 

  

  

  

  

  

  

 

Carlos Ademar Purim possui graduação em 
Engenharia de Operação pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (1978) e 
graduação em Engenharia Elétrica 

Complementação pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (1983). Tem experiência na 
área de Engenharia Elétrica, com ênfase em 

Sistemas de Telecomunicações, atuando 
principalmente nos temas de automação e 

telecomunicações. Atualmente é Gerente da 
Divisão de Sistemas Eletrônicos do Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC 

em Curitiba 
  

DATAS IMPORTANTES  
  

Eventos automotivos 2009 - mais informações  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2009 
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6º. Congresso Internacional de Inovação e Gestão 

 

8 a 10 de dezembro.  
PUC-SP – São Paulo  
Informações e Inscrições 

  

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. 
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