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Laila Del Bem Seleme 
Observatório de Desenvolvimento Industrial 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP 
Fone: +55 (41) 3901-1872 
http://www.fiepr.org.br/observatorios - Email: laila.seleme@pr.senai.br  

De: Laila Del Bem Seleme  
Enviada em: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010 15:34 
Para: Laila Del Bem Seleme; Ariane Hinca Schneider 
Cc: 'lailadbs@gmail.com' 
Assunto: Informativo do ODI/Paraná - Setor Automotivo - 22 de fevereiro de 2010. 
  
  

                      Informativo do ODI/Paraná - Setor Automotivo   

  

 
  REDE DE COMPETÊNCIAS 

  

 
  22 de fevereiro de 2010. 

  DESTAQUES 

  

  
Salões do Automóvel 2010 – Chicago e Genebra 

  
Chicago Auto Show 2010 

  
            O Salão do Automóvel de Chicago – Chicago Auto Show 2010 – foi aberto ao público no dia 12 de 
fevereiro, e se estendeu até o dia 21 de fevereiro deste ano. A 102ª edição do salão exibiu 18 modelos de 
carro-conceito que é um protótipo feito para apresentar uma idéia, um novo estilo, tecnologia e muito mais. 
           A principal característica destes carros-conceitos é a preocupação ambiental, sendo estes híbridos 
ou elétricos. 
            Os principais carros-conceito do salão estão listados abaixo: 
  

                              Cadillac XTS Platina (2010) 
Chevrolet Aveo RS Show Car 
Chevrovet Cacrice Police Patrol Vehicle 
Chrysler Delta 
GMC Granitos Concept 
                                     Hyundai Blue-Will 
Hyundai Genesis Coupe Red Bull 
Jeep BAixa Quarenta 
Kia Ray 
Suzuki Makai Concept 
                                     Suzuki Road Platinum Edition Race 
Toyota FT-CH 
Volvo C30 Elétrica 

  
  

  
Salão de Genebra 2010 

  
          O Salão de Genebra 2010 já está em sua 80ª edição e acontecerá de 4 à 14 de março de 2010. Mesmo com a 
crise do setor automotivo traz lançamentos atrativos para o mercado mundial. O Motorshow será enfocado nos 
compactos. O diferencial será a eficiência dos motores e os sistemas de propulsão ecologicamente corretos. 
          Um dos principais lançamentos é o Audi A1 (a direita), são 3,95 metros de comprimento, 1,74 m de largura, 
1,42 m de altura e 2,47 m de entre-eixos. Outro lançamento será o Próton (a esquerda), da Malásia, que mede 3,55 
m de comprimento. 
                                                                As principais atrações em Genebra serão:  

Audi A1                                              Volvo S60 
Kia Sportage                                      Mini Cooper Countryman 
Porsche 911 GT3R Hybrid                   Opel Meriva 
Citroën DS High Rider                         Mitsubishi ASX 
Peugeot SR1                                      Protoscar Lampo² 
Renault Mégane Coupé-Cabriolet          Seat Ibiza ST 
Alfa Romeo Giulietta                            Mazda 5 

  

  NOTÍCIAS 

  
LANÇAMENTOS   
Volvo dá mais detalhes do novo S60. 
Renault lança edição especial de 20 anos do compacto Clio. 
Audi apresenta compacto A1. 
Peugeot anuncia 207 Quiksilver. 
Nova picape Peugeot 207 é flagrada em SP. 
Renault apresenta o Mégane conversível 2010. 
Nissan revela fotos do crossover compacto Juke. 
Kia revela novas imagens do conceito Ray. 
Veja as atrações do Salão do Automóvel de Chicago. 
Ford Edge reestilizado será apresentado no Salão de Chicago. 
Novo VW Touareg ganha redesenho e fica 208 kg mais leve. 
Audi, finalmente, mostra A1 em detalhes. 
Depois do Touareg, Cayenne 2011 será apresentado. 

 Maiores informações sobre o Salão do Automóvel de Chicago podem 
ser visualizadas no site: http://www.chicagoautoshow.com 

 Mais informações sobre o 
Salão de Genebra podem ser 

adquiridas no site: 
http://www.salon-auto.ch/en/ 



  

Nissan terá lista de clientes para o carro elétrico Leaf. 
Nissan 370Z ganha versão especial em Chicago.  
Nissan divulga como será venda do Leaf nos EUA. 
Veja os principais destaques do Salão de Genebra 2010. 
Volkswagen Polo GTI 2010 é revelado. 
Site flagra Amarok cabine simples na Europa. 
A Nissan em Genebra. 
Chevrolet Camaro no Brasil em 2011. 
Conceito da Proton estará em Genebra. 
Volkswagen divulga imagens do CrossPolo na Europa. 
Fisker revelará chassi do Karma em Genebra. 
Mercedes-Benz divulga fotos do carro-conceito F800 Style. 
Infiniti lança seus primeiros modelos diesel: EX30d, FX30d e M30d. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Carro elétrico o futuro da indústria automobilística. 
Fiat SpA recebe o reconhecimento da SAM por suas ações de sustentabilidade. 
Biodiesel gera economia de US$ 1,3 bilhão com importação de biodiesel. 
Volvo apresenta detector de carros e pedestres no sedã S60. 
Ônibus anfíbio começa a ser testado. 
SulAmérica lança novidade em pintura automotiva. 
Reva: Indiana pode fazer carros elétricos em fábrica da Fiat na Itália. 
Vancouver Olympics Get Green Transport: Electric Streetcars. 
Setores de saúde e automotivo estimulam adoção de soluções wireless. 
Chevrolet comemora os 75 anos do utilitário Suburban. 
Nova tecnologia de baterias armazenará energia na lataria dos carros. 
MCT estuda carro elétrico. 
França empresta 100 milhões de euros a Renault para produzir carros elétricos. 
EPA: etanol brasileiro é o mais "ecoeficiente" do mundo. 
Dez carros elétricos que você precisa conhecer. 
Carro elétrico: São Francisco quer imóveis com fiação para recarga. 
Exportação de biodiesel à base de palma aguarda regras dos EUA. 
  
EMPRESAS 
Volvo anuncia investimento de R$ 396 milhões até 2011. 
Renault atinge marca de 800 mil carros no Brasil. 
Fiat bate o martelo e 500 vai ser feito no México. 
GM confirma Camaro para Europa em 2011. 
Honda faz recall nos EUA de 378 mil veículos por falha no airbag. 
Honda diz que novo recall não afeta modelos vendidos no Brasil. 
Ford atualiza visual do Edge na linha 2011. 
Honda amplia fábrica em Sumaré. 
Renault Clio Campus, bom desempenho nas ruas e nas vendas. 
Renault Fluence já disponível a partir de 26.450 euros. 
Nissan faz reestruturação global, que inclui presidência no Brasil. 
Ford terá muitas novidades no Salão do Automóvel de Chicago. 
Volkswagen faz recall de 194 mil carros no Brasil. 
Honda adota postura cautelosa. 
Volks convoca recall de quase 200 mil veículos. 
Toyota para produção em duas plantas dos EUA. 
Fiat e Sollers estabelecem aliança global na Rússia. 
Toyota pode pagar mais de US$ 2 bi em indenizações. 
Isuzu anuncia recall de caminhões por risco de incêndio. 
GM: 75% dos novos modelos feitos no Brasil podem ser exportados. 
GM deve vender Camaro no Brasil. 
Fiat 500 MultiAir será apresentado no Salão de Genebra. 
Campus Curitiba firma parceria de ações conjuntas com a Renault Brasil. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Emprego industrial fecha 2009 com maior queda desde 2002. 
Emprego na indústria e incentivos. 
O emprego industrial cai 5,3% em 2009, o maior recuo desde 2002. 
Para 50% da indústria, cenário piorou no 4º trimestre.  
Indústria do Paraná cresce 5,9% e tem o melhor desempenho do Brasil. 
Nível da capacidade instalada volta a crescer, diz CNI. 

Maior produção de carros, tecnologia e menor prazo de lançamentos levam a mais recalls; Brasil teve recorde 
de convocações em 2009. 
Confira os maiores recalls da indústria automotiva no mundo.  
Aumento no preço do etanol vai exigir importação. 
Mercado automotivo busca profissionais qualificados. 
Empresários se unem contra reajuste do piso no Paraná. 
Programa 'IPI verde' é abandonado pelo governo. 
Brasil tem papel central nos planos da GM. 
Brasil e Argentina definem agenda para integração. 
Anfavea busca governo para evitar retaliação contra EUA. 
Logística deve triplicar investimento. 
  
RESULTADOS 
Venda de automóveis na China sobem 116% em janeiro.  
Lucro da Nissan soma US$ 480 milhões no 3º tri fiscal. 
Volvo Brasil espera superar recorde de vendas este ano. 
China supera Alemanha e EUA e é o maior exportador do mundo. 
Renault tem prejuízo bilionário. 
Para cada automóvel novo foram vendidos 3 usados. 
A força da Hyundai. 
Empresas esperam crescer 12%. 

O que eles não viram. 
  

  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. 

Prorrogado prazo de envio de propostas para editais do CNPq. 
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NOTÍCIA ESPECIAL 
  

BRASIL A 100 POR HORA 
  
A reportagem da revista Época “Brasil a 100 
por hora” traz um breve retrospecto do setor 
automotivo no Brasil e enfoca no cenário atual 
do setor no país, que se mostra muito 
promissor.  
  
As montadoras instaladas mostram-se muito 
otimistas em seus investimentos, tanto nas 
fábricas já existentes, como em novas plantas. 
O planejamento das montadoras chega a 
aportar recursos de até 6,2 bilhões para os 
próximos anos, que serão records no Brasil. 
Isto que demonstra a credibilidade no mercado 
nacional e como afirma Thomas Schmall, presidente da Volkswagen do Brasil “O 
Brasil é um mercado estratégico para nós. É um país enorme, diversificado, que 
oferece inúmeras possibilidades”. 
  
Novos investimentos da Volkswagen, Ford, Fiat e GM são destaques da 
reportagem: 
  
Volkswagen: Centro de Realidade Virtual, a Ala 17 da montadora que fica em São 
Bernardo do Campo, possui ferramentas virtuais que fazem simulações de batidas. 
O presidente da montadora promete 13 novidades para o mercado interno. 
  
Ford: a montadora que melhorar as fábricas do Ceará e da Bahia, e aumentar a 
capacidade produtiva. Percebendo o sucesso dos carros compactos no país quer 
aposta nesse segmento inovando em motores mais compactos e mais econômicos. 
A pesquisa em fibras naturais como material alternativo é outra novidade da Ford. 
  
Fiat: com uma área de pesquisa crescente a montadora enfoca nos conceitos de 
ecologia, eletrônica embarcada, combustíveis e segurança. A grande novidade é o 
carro elétrico que está em fase de teste, mas que ainda precisa entender a 
infraestrutura para absorver o veículo no país. 
  
GM: a equipe de pesquisadores brasileiros se tornou referência na projeção de 
motores flex, sendo que todos os motores flex da GM no mundo seguem o modelo 
do Brasil. Outro avanço da montadora é a sinergia de esforços na projeção de 
novos modelos, contando com a participação de engenheiros da GM de alguns 
países, incluindo o Brasil. 
  

Vale a pena conferir a reportagem na íntegra: “Brasil a 100 por hora” 

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 

  
17 a 21/04/2010 – Salão do Carro e Acessórios 
Expo Center Norte – São Paulo – SP  
  

26 a 28/04/2010 – X Conferência ANPEI 
CIETEP – Curitiba – PR  
  
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 
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