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Caros! 
Segue Informativo ODI/Paraná – Setor Automotivo. 
Atenciosamente 
  
Carla Fontana  
Observatório de Desenvolvimento da Indústria 
Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
e-mail:carla.fontana@fiepr.org.br 

  

  Informativo do ODI/Paraná - Setor Automotivo 

  

 
  REDE DE COMPETÊNCIAS 

  

 
  10 de março de 2010 

  
DESTAQUES 

  
ANFAVEA e FENABRAVE DIVULGAM RESULTADOS DO MÊS DE FEVEREIRO 

  

  

 
  
Segundo balanço publicado pela Anfavea, as montadoras instaladas no Brasil 
produziram 253,2 mil veículos (automóveis, comerciais leves, caminhões e 
ônibus) em fevereiro. O aumento das vendas foi de 3,6% com relação ao mês 
de janeiro e 10,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. O total de 
automóveis e comerciais leves vendidos em fevereiro foi de 211.371 
unidades, garantindo o melhor resultado para o mês da história da indústria 
automobilística. As exportações também demonstraram resultados otimistas, 
somando 57,7 mil veículos em janeiro. 
Com o término do IPI reduzido no final março acredita-se que este mês trará 
retornos positivos na comercialização de veículos novos. 
  
 Notícias Relacionadas: 
Indústria vende 221 mil carros em fevereiro. 
Produção de veículos sobe 23,9% em fevereiro ante 2009 apura ANFAVEA. 
Produção, venda e exportação de carros sobem em fevereiro. 
Março deverá ser melhor mês da história afirma ANFAVEA. 
ANFAVEA prevê que a venda de carros perca força em abril e maio. 
Exportação de carros dispara em fevereiro. 
Anfavea: vendas de automóveis aumentam. 
  

  

 
  
De acordo com o informativo de fevereiro de 2010 da Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram vendidas neste mês 
211.371 unidades de automóveis e comerciais leves, crescimento de 4,77% 
sobre janeiro e de 10,45% sobre igual período do ano passado.  
Atualmente a venda automóveis e comerciais leves bicombustíveis é de 87% 
frente aos demais. A Fiat é a líder de vendas de automóveis e comerciais 
leves, entretanto o automóvel mais vendido é o Gol da Volkswagen, já na 
categoria de comerciais leves o Fiat Strada ganha a dianteira. 
Segundo informativo da Fenabrave sobre a comercialização de veículos 
usados o total de veículos comercializados em fevereiro foi de 668.094 
unidades. Os automóveis usados mais vendidos são da Volkswagen, com 30% 
das vendas totais. Já na categoria comerciais leves é a Ford e a GM que 
disputam o primeiro lugar com aproximadamente 20% do total de vendas. 
  
Notícias relacionadas: 
Brasil tem novo recorde nas vendas de automóveis e comerciais leves. 
Vendas de veículos sobem 3,58% em fevereiro. 
Emplacamentos de veículos batem recorde em fevereiro. 
Vendas de carros em fevereiro surpreendem. 
Fenabrave diz que não precisa mais de IPI reduzido. 
Fenabrave registra aumento na venda de carros em Fevereiro. 
  

  NOTÍCIAS 

LANÇAMENTOS 
Brasil está na rota do novo Nissan March. 
Mini exibe o primeiro supercompacto 4X4 da marca. 
Volvo apresenta a nova versão do sedã de luxo S60. 
Renault exibe o Mégane Coupé-Cabriolet em Genebra. 
Nissan mostra em Genebra compacto que virá ao Brasil em 2011. 
Pininfarina exibe Alfa Romeo futurista. 
Novo Volkswagen Scirocco é Flagrado no Brasil. 
Veja os destaques da 2ª fase da 80ª edição de Genebra. 
Salão de Genebra: Sob o signo do verde. 
Mégane CC surge em versão final. 
Audi A1 ganha versão e-tron em Genebra. 
Journey 2010 chega mais recheado. 
Citroën DS3 no Salão do Automóvel. 
Volkswagen Sharan. 
Veja os carros do Salão de Genebra que virão para o Brasil. 
Volkswagen estréia nova pick-up em Genebra. 
Novo Ford Fiesta já aparece em fotos. 



  

  

Novo Corvette está previsto para 2012. 
Audi A1 e R8 Spyder estarão no salão do automóvel de SP. 
Quarta geração do Nissan Micra será chamada de March aqui. 
2010 Fiat Abarth Punto Evo. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Carro elétrico é destaque no salão de Genebra. 
Tecnologia de sobra em pacote compacto. 
Veículo elétrico da Honda fica só no papel. 
Novas tecnologias ganham espaço no Salão do Automóvel de Genebra. 
Mercedes investe mais em carro elétrico e quer superar BMW. 
Brasil Ecodiesel perde certificação do governo e ações caem 7%. 
Brasil Ecodiesel pode recorrer da suspensão de selo que amplia mercado. 
Westfield mostra monoposto elétrico. 
Genebra: show de tecnologia. 
Europa quer substituir carros por sistema de transporte aéreo pessoal. 
PSA terá 100 mil elétricos da Mitsubishi. 
Genebra mostra novidades que vêm para o Brasil. 
Uma máquina de arrepiar. 
  
EMPRESAS 
Renault usa fábricas subaproveitadas para carros eléctricos. 
A Renault investirá mais no Brasil. 
Volvo S60 2010 – Fotos. 
Dacia pretende entrar no Reino Unido em 2012. 
Espaço interno é valorizado na perua Ibiza ST. 
Renault recorre a fábricas subaproveitadas para produzir elétricos. 
Vice-presidente da GM mundial, um ícone da indústria automobilística, vai se aposentar em maio.  
Nissan anuncia recall de 500 mil unidades nos EUA. 
Recall: agora é a Suzuki. 
Nissan vai convocar recall global. 
Grupo Fiat pode separar marcas automotivas. 
Fiat estuda investir mais e fabricar Jeep no Brasil. 
Impressões ao dirigir um Cadillac CTS-V nas ruas brasileiras. 
Platinuss importará Koenigsegg CCXR para o Brasil. 
Toyota vai refutar problemas eletrônicos em evento online. 
Mitsubishi e PSA cancelam plano de fusão. 
EUA: GM exige aumento imediato nas vendas. 
Toyota defende seu sistema eletrônico após recall. 
Audi A2 deve voltar a ser produzido. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Sorocaba entra no cenário automotivo. 
De que forma o Brasil poderá projetar sua nova influência no mundo? 
Dados de atividade em linha com o esperado levam queda dos DIS. 
Pais têm três meses para se adequarem às regras do transporte de crianças. 
Juros caem, com avanço da produção. 
Indústria x estatísticas. 
Recall não abala confiança em carro nacional, diz ANFAVEA. 
Brasil cai 18 posições em ranking de inovação. 
Feira Autopar já tem 96% do espaço para os stands comercializados. 
Governo vai se concentrar nas exportações, diz Miguel Jorge. 
Imposto de importação de carro dos EUA sobe para 50%. 
Indústria nacional prevê impacto reduzido de retaliação aos EUA. 
Venda de veículos no Brasil aquece mercado argentino. 
Demanda do Brasil gera fila de espera na Argentina. 
Recall pode custar à Toyota mais de US$ 5 bi em 12 meses, diz WSJ. 
União multa Fiat e ordena recall do Stilo. 
  
RESULTADOS 
Ford supera GM pela primeira vez desde 1998. 
Receita das montadoras com exportações tem alta de 12,4% em fevereiro. 
Resultados do bimestre reforçam a liderança da Fiat. 
Renault Brasil registra melhor fevereiro da história. 
Brasil alcança marca de 10 milhões de carros flex. 
Anunciados os finalistas a 'World Car Of The Year 2010'. 
Definidos os finalistas do Carro do Ano. 
Audi prevê receita e lucro operacional maiores em 2010. 
Venda de carros na China sobe 55% em fevereiro. 
Vendas da BMW aumentam 14% em fevereiro. 
  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Senai e Sesi lançam Edital de Inovação. 
Edital – Pró Inova – Prazo: até 16 de Abril 
Edital FINEP – Tecnologia Assistiva – Prazo 19 de março. 
FINEP Inova Brasil 
Programa Juro Zero 
Chamada pública MCT/ FINEP/ Ação Transversal – Nanotecnologia 
Pesquisador na Empresa 
Pró-Inova - Eventos de Tecnologia e Inovação 
Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 
Fundo de Capital Semente 
MDA abre chamada para projetos no setor de biodiesel. 
Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovação Social 
  

NOTÍCIA COMENTADA  
  

CyberMans  
  

        O CyberManS é um projeto europeu 
coordenado pelo Centro de Pesquisas da 
Fiat e envolve onze parceiros que formam 
o consórcio Cybernetic Manufacturing 
Systems, ou Sistemas de Manufatura 
Cibernética. O objetivo é minimização do 

  

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 
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esforço físico do trabalhador e da 
probabilidade de trabalhos neuromusculares, pelo desenvolvimento de 
dispositivos inteligentes de assistência ao trabalho. Assim, busca-se a 
otimização da interação homem-robô na linha de montagem. 
        O projeto iniciou pela preocupação com a inserção do trabalhador no 
ambiente cibernético, seja ela funcional ou física, buscando a produtividade, 
conforto e segurança do operário. O conceito que se criou a partir desta 
necessidade foi a célula de produção industrial, que é uma estação de 
trabalho industrial que pode ser facilmente convertidas para o uso em 
diferentes situações. Na teoria estas estações “podem combinar a 
velocidade, a precisão e um desempenho livre de erros de uma estação 
robótica, mas com a capacidade de um trabalhador humano qualificado para 
modificar ou reconfigurar um processo rapidamente”.  
                A célula apresentará uma interface de software que reúne a 
maioria das ferramentas necessárias para que o processo de fabricação, 
além disso sensores verificam as condições físicas do trabalhador indicando 
quais são os padrões de atividade muscular. A busca desta integração, 
homem-máquina, é a grande novidade do projeto que permitirá que humanos 
e robôs trabalhem em conjunto de maneira integrada. O coordenador do 
CyberManS, Alessando Levizzari, diz: "Nossa filosofia é ter o conhecimento e 
a preocupação com a ergonomia não no final do processo, mas desde o 
início." 
        Um protótipo desta célula de produção flexível está sendo testado em 
uma fábrica da Fiat, e já demonstrou que os operários de soldagem passam 
a ter mais agilidade em seu trabalho, pois os resultados são mais precisos e 
o esforço físico é reduzido. Estes resultados iniciais são muito promissores, 
entretanto ainda muitas melhorias precisam ser implementadas para que a 
célula possa ser adotado nas indústrias. 
  

Links relacionados: 
Projecto CyberManS 

Operário do futuro trabalhará em célula flexível high-tech 
http://www.crfproject-eu.org/ 

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 
  

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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