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  Informativo do ODI/Paraná - Setor Automotivo 

  

    

  REDE DE COMPETÊNCIAS 

  

 
  09 de Fevereiro de 2010 

  DESTAQUE 

  

  
EDITAIS DE APOIO À INOVAÇÃO 

  
Os editais para as indústrias visam, em sua grande maioria, promover a inovação. Estas fontes de financiamento são importantes para as empresas, pois, 
além do apoio financeiro, exigem o cumprimento de diretrizes que contribuem para o desenvolvimento social, seja em geração de emprego, aumento de 
competitividade nacional, e até mesmo aumento de faturamento para a empresa contemplada.  Abaixo seguem alguns de editais com chamadas abertas para 
recebimentos de propostas.  
  
A Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná ampara a formação de recursos humanos do Estado do Paraná. A 
fundação atua em três linhas de ação: Fomento à Produção Científica e Tecnológica; Verticalização do Ensino Superior e Formação de Pesquisadores; e 
Disseminação Científica e Tecnológica. 
  
O Edital Senai-Sesi de Inovação 2010, que será lançado em março nas Olimpíadas do Conhecimento, incentiva o processo de pesquisa e desenvolvimento na 
indústria, apoiando empresas que possam apresentar um produto ou processo inovador como resultado final, incorporado na linha de produção ou disponível 

ao acesso direto do consumidor.  
O Programa de Apoio a Pesquisa em Empresas (PAPPE) visa selecionar propostas de micro e pequenas empresas para subvenção econômica à pesquisa e 
ao desenvolvimento de produtos e processos inovadores no país. 

  
O Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), em conjunto com o CNPq, no momento possui um edital que oferece apoio financeiro a projetos que visem 
fomentar, entidades setoriais de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas (ETSs), com vistas ao estabelecimento de ações para o 
fortalecimento destas entidades e que contribuam para o incremento das atividades inovativas nas empresas. Outro edital oferecido visa apoiar as atividades 
de pesquisa tecnológica e de inovação, por meio da inserção de mestres ou doutores, em empresas de micro, pequeno e médio porte, atendendo aos 
objetivos do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional. 
  

Clique nas logos para acessar informações sobre os editais. 
  

                         
  

  
  NOTÍCIAS 

  
  
LANÇAMENTOS   
Infiniti lança série especial do FX 
Renault revela roadster Wind. 
Renault Wind é Twingo conversível. 
Volvo lançará versões DRIVe para S80 e V70 em breve. 
O Uno volta com jeito de Panda. 
Volkswagen apresenta a picape Amarok. 
Renault apresenta o novo Mégane Coupé-Cabriolet. 
Seat Ibiza ST 2011 pode apontar para a nova VW Parati. 
Genebra: Seat revela perua Ibiza. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Novo leilão do biodiesel. 
EUA admitem eficiência ecológica do etanol de cana. 
Tecnologia espacial chega à montagem de automóveis. 
NASA e GM desenvolvem tecnologia de ponta em robótica.  
Nasa e montadora de automóveis desenvolvem robô humanóide. 
Etanol será commodity mundial, diz Shell. 
EUA admitem eficiência ecológica do etanol de cana. 
Aprovação ambiental é 1º 'round' em briga internacional do etanol, diz Única. 
Pesquisa aponta boas perspectivas para o dendê irrigado. 
  
EMPRESAS 



  

Volvo aprimora motor 1.6 diesel. 
BMW X1 começa a ser vendido no Brasil por R$ 175 mil. 
Renault Scénic 1.4 TCe Dynamique S: Evolução na continuidade. 
Fiat oferece airbag e ABS de série para linha Adventure. 
Kia mostra imagens do novo Sportage. 
Volkswagen pretende ser líder global até 2018. 
Volkswagen anuncia plano para elevar vendas em 10 mi. 
Toyota investiga freio do Prius no Japão. 
Toyota perde aura de imbatível. 
Honda City tira mercado do Civic e Fit. 
Prius, o híbrido emblemático da Toyota. 
Dacia ultrapassa marca de 300 mil unidades em 2009. 
Sorocaba é candidata para receber a fábrica da Chery. 
Presidente da Toyota pede desculpas por megarecall e reconhece problema com Prius. 
Toyota estuda recall do Prius, diz ministro japonês. 
Executivo-chefe da Toyota pede desculpas por recall. 
Modelos híbridos da Ford passam por recall para atualização de software. 
Renault-Nissan mostra carro elétrico para o mercado israelense. 
Honda anuncia recall do modelo Fit no Brasil. 
Nissan anuncia novo presidente das operações no Brasil. 
Toyota tem novo problema. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Indústria fecha janeiro com atividade em alta. 
Indústria tem em 2009 maior queda desde 1990, de 7,4%. 
Apesar da alta de 18,9% em dezembro, indústria amarga a pior queda desde 1990. 
Retração mundial facilita chegada de esportivos ao Brasil. 
Empresário brasileiro está mais otimista em 2010. 
Indústria paranaense sentiu o peso da crise. 
Anfavea: número de empregos sobe 1,5% em janeiro. 
Montadoras contratam mais de 126 mil em janeiro. 
Montadoras obtêm receita 65,9% maior com exportações. 
Brasil deve vender 65% da produção argentina. 
Exportações de carros podem iniciar reação, diz Anfavea. 
Anfavea alerta para risco de falta de modelos em março. 
Produção industrial cai 7,4% em 2009, maior queda desde 1990. 
Produção industrial cai em 13 de 14 regiões em 2009. 
Preço de carro zero sobe em média 0,4% em janeiro. 
Preço de carro zero começa 2010 em alta. 
Indústria do PR fecha 2009 em ritmo acelerado. 
Amorim se reúne com Kirchner e diz que 'integração com a Argentina é prioritária'. 
Preço do carro zero. 
Honda alerta que recall da Toyota pode afetar a todos. 
  
RESULTADOS 
Aliança Renault Nissan registra vendas de 6,085 milhões de unidades em 2009. 
GM surpreende e quase termina em 1º lugar.  
Vendas da Dacia em 2009 sobem 91%. 
Os 563 carros vendidos no Brasil. 
Ka foi o destaque nos hatchs pequenos em 2009. 
Honda amplia projeção de ganho para ano após forte lucro trimestral. 
Toyota tem queda de 16% em janeiro. 
A espera de vendas maiores, indústria de carros aumenta estoque. 
General Motors passa a Volkswagen em vendas no Brasil. 
Volvo acumula prejuízo de quase US$ 2 bilhões em 2009. 
Número de convocações de recalls em veículos no Brasil bate recorde em 2009. 
Emprego nas montadoras tem maior nível em 13 meses. 
Janeiro bate recorde de comercialização. 
Produção cai por causa de demanda menor. 
  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Chamadas Públicas Abertas - Editais estaduais da Fundação Araucária. 
Senai e Sesi preparam lançamento do Edital Inovação 2010.  

Chamada Pública FIEP/SEBRAE/IBQP PAPPE SUBVENÇÃO 01/2009. 
REDETEC. 

Edital tem R$ 30 milhões para fixar mestres e doutores nas empresas. 
Edital MCT/CNPq N º 65/2009 - Entidades Setoriais de Apoio a PD&I nas Empresas. 

Finep lança edital para apoiar projetos de Vant. 
Calendário das chamadas públicas 2010 da FINEP. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       

  

NOTÍCIA ESPECIAL 
  
  

Carta da ANFAVEA – FEVEREIRO 2010 
  

  

EVENTOS 

  
11 a 15/03/2010 - Mecânica 2010, Feira Internacional da Mecânica 
Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo, SP 
Local: Pavilhão de Exposições, Área: Pavilhão Norte/Sul, Pavilhão Oeste 
  

29/03/2010 – Simpósio SAE- Brasil: Tecnologias automotivas 
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
  

26 a 28/04/2010 – X Conferência ANPEI 
CIETEP – Curitiba – PR  
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Em janeiro de 2010 a produção de autoveículos chegou ao montante de 
243.332 unidades, havendo uma retração de 3,7% em relação à dezembro de 

2009.  
No mesmo mês houve 170.331 licenciamentos de autoveículos nacionais, e 
42.981 de importados. Estes valores representam um crescimento de 11,3% 

em relação ao mesmo mês do ano passado.  
As exportações de autoveículos também recuaram em relação à dezembro, 

entretanto cresceram mais de 100% (unidades) em relação a janeiro de 2009. 
Mais informações podem ser apreciadas na Carta da ANFAVEA. 

  
  

Notícias relacionadas: 
  

Vendas de automóveis caem ante dezembro, diz Fenabrave. 
Vendas caem 27,5% em janeiro no Brasil. 

Vendas diminuem 23,5% em janeiro. 
Produção de veículos cai 3,7% em janeiro. 

Produção de veículos no país cai 3,7% em janeiro. 
Produção de carros no país se mantém firme em janeiro. 

  

09 a 12/06/2010 – AutoPar 2010 – Feira Sul-Brasileira de Fornecedores 
da Indústria Automotiva 
Expotrade – Pinhais – Curitiba – PR  
  
07/06/2010 – Simpósio SAE – Brasil: Novos Materiais Automotivos e 
Nanotecnologia 
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
  
21/06/2010 – Simpósio SAE- Brasil: Manufatura automotiva 
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
  

30/08/2010 – Simpósio SAE- Brasil: Tendências e Inovação 
Hotel WCT. São Paulo – SP 
  

13/09/2010 – Simpósio SAE- Brasil: Testes e simulações  
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
  

  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010 
  

2 a 6/03/2010 – Feira CEBIT 2010 
Missão Empresarial Prospectiva da Rede CIN 
Hanover - Alemanha 
  
19 a 23/04/2010 – Feira Industrial de Hannover 
Missão Empresarial Prospectiva da Rede CIN 
Hanover – Alemanha 

  
17 a 21/05/2010 - 10th International Advanced Automotive Batteries 
Conference & Symposia 

 Omni Orlando Resort – Orlando - Florida 

  

Calendário de eventos 2010 
  

    

  

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 

      
        
          
            
              
              

Page 3 of 3

1/3/2010


