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TAC JÁ COMEÇOU A ENTREGAR O JIPE STARK 

 
  
A Tecnologia Automotiva Catarinense já está pronta para atender encomendas do jipe 
Stark, que custa R$ 98.780. Um primeiro lote de 25 unidades, encomendados durante o 
Salão do Automóvel de 2008, foi encaminhado aos compradores na segunda-feira, 14.  
As vendas serão feita diretamente pela fábrica, que dará assistência técnica enquanto 
estrutura a rede de distribuidores. O primeiro ponto está previsto para o início do ano na 
Avenida dos Bandeirantes, em São Paulo.  
Embora o carro seja destinado a clientes da classe A, o fabricante de Joinville, SC, tem a 
expectativa de atender também frotas de serviço que necessitem de veículos com 
características de SUV (utilitários esportivos). 
Notícias Relacionadas: 
TAC já entregar o jipe Stark. Link 
Stark em produção comercial. Link 
TAC Stark chega por R$ 98.780. Link 
  

MONTADORAS AVANÇAM COM SEUS VEÍCULOS 
ELETRICOS E PROMETEM LANÇAMENTOS JÁ EM 

2010 
  

  

 
  
Várias empresas têm anunciado para os próximos anos 
lançamentos de versões elétricas de seus veículos. Nesta 
semana a empresa chinesa BYD (Build Your Dreams, ou 
"Construa seus sonhos", em tradução livre), fabricante de 
automóveis elétricos pertencente ao conglomerado de 
companhias do investidor norte-americano Warren Buffet., 
anunciou já para 2010 o lançamento de seu modelo “e6”, que 
será lançado primeiramente no Estado da Califórnia.  
  
Leia a seguir mais notícias de lançamentos de veículos elétricos: 
  
A japonesa Toyota e a alemã Daimler avançam com seus 
veículos elétricos 
Link 
Carro elétrico pode estrear no mercado em 2010. Link 
Mercedes SLS AMG elétrico pode chegar em 2013. Link 
  

 NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Renault vai produzir utilitário-esportivo no Brasil. Link 
Conheça o Dacia Duster 4x4. Link 
VW e Suzuki farão compacto em conjunto. Link 
Suzuki apresenta o novo Alto. Link 
Conceito compacto da Toyota no Brasil. Link 
Toyota prepara compacto de baixo custo. Link 
Confira os carros de cada marca que serão lançados em 2010. Link 
Jipe compacto da marca MINI estará no Salão de Detroit. Link 
Citroen apresenta a Van Jumper 2010. Link 
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Termo álcool deverá ser substituído por etanol nos postos a partir de setembro de 2010. Link 
Doze montadoras indicaram seus carros mais econômicos para o desafio: ver quem gasta menos dinheiro para percorrer 145 km. Link 
EMPRESAS 
Renault investirá US$ 566,2 milhões no Brasil entre 2010 e 2012. Link 

Renault vai investir R$ 1 bilhão no país em três anos. Link 
VW Taubaté supera marca histórica. Link 
Em uma semana VW fica sócia da Porsche e da Suzuki. Link 
Volvo do Brasil terá novo presidente em 2010. Link 
Marcopolo deve elevar produção em 18% em 2010. Link 
GM retoma desenvolvimento de novos veículos. Link 
Mercedes contrata mais 300 para SBC. Link 
MARKETING 
Dakar: VW cria aplicativo para iPhone. Link 
CENÁRIO ECONÔMICO 
Fabricantes querem andar sozinhas depois de março. Link 
Setor de reposição de autopeças deve faturar R$ 57,2 bilhões neste ano. Link 
Vendas de carros na Europa crescem 26,6% em novembro, diz associação. Link 
Caixa e BB anunciam R$ 3 bilhões de crédito para o setor de motos. Link 
Taxa de desemprego em Detroit é já quase 50%.  Link 
RESULTADOS 
Vendas mundiais da Volkswagen crescem 19,1%. Link 
Volkswagen registra em novembro maior alta nas vendas globais. Link 
  

 
  
EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

 

Edital SENAI SESI de Inovação. Informações 
Fundação Araucária lança edital de R$ 4 milhões. Informações 
PMEs do Paraná terão R$ 11,4 milhões para Inovação. Informações 
Governo prorroga financiamento do BNDES para negócios com caminhões. Informações 
CNPQ lança edital para Pesquisador na Empresa/ RHAE. Informações 
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Oportunidades de financiamento para projetos de inovação – editais vigentes 2009 Informações 
Câmara aprova MP que prorroga incentivo fiscal a setor automotivo. Informações 

 

  

 
  

  
EVENTOS 

  
Eventos automotivos 2009 - mais informações 

  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2009 

  
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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