
Laila Del Bem Seleme 

De: Laila Del Bem Seleme

Enviado em: quinta-feira, 18 de março de 2010 14:31

Para: Ariane Hinca Schneider; Carla Fontana

Assunto: Informativo do ODI/Paraná - Setor Automotivo - 18 de Março de 2010.

Anexos: oledata.mso; image007.jpg; image005.jpg; image008.jpg; image006.png; image004.png

Page 1 of 3

19/3/2010

  
  
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 

  

 
  18 de Março de 2010 

  DESTAQUES 

  

  
Aumento das vendas de veículos na 1ª quinzena de março 

  
        Confirmando o que já era esperado, antes do fim do IPI, as vendas de 
automóveis sobem 12,32% no início deste mês, em relação ao mesmo período 
de 2009. De acordo com o Informativo da Fenabrave, a primeira quinzena de 
março teve 138.950 unidades vendidas, entre automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus. 
        O presidente da ANFAVEA, Jackson Schneider, acredita que o mês de 
março seja um recorde na história da venda de veículos, prevê a venda de 
308,7 mil unidades neste mês. 
  

 
  
Notícias Relacionadas 
Antes do fim do desconto do IPI, falta carro nas lojas. 
Vendas de automóveis na 1ª metade de março sobem 12,32% vs 2009. 
Vendas de veículos sobem na primeira quinzena de março, diz Fenabrave. 
Vendas de carros crescem 9% na 1ª quinzena de março.  
  

  
A “Era” dos Recalls 

  
        Desde 2009 as montadoras têm feito recalls de seus veículos como 
nunca se tinha visto antes na história. Será que isso é resultado dos 
tempos modernos, onde é preciso ter agilidade nos processos para 
atender a demanda deixando a qualidade a desejar? 
        As possíveis causas para tantos defeitos nos veículos são: 
terceirização de mais 2.500 componentes dos veículos, lançamentos em 
ritmos frenéticos para atender a escala mundial, aproveitamento das 
mesmas peças para vários modelos e a utilização de menos materiais 
para fabricação de peças. Como se pode perceber há um grande esforço 
para reduzir custos e assim garantir melhores resultados. 
        Os recalls mais recentes no Brasil e os respectivos motivos: 

•          Honda Fit: comando dos vidros elétricos  
•          Peugeot 307: problema nos faróis 
•          Gol e Voyage: rolamento das rodas traseiras 
•          Citroen C3: tambores de freios traseiros, cabo de freio de mão e 

atualização do software de controle de injeção nos modelos 
automáticos 

•          Fiat Stilo: cubo das rodas traseiras 
•          Nissan Frontier: possibilidade de soltar a junção da coluna de 

direção com a caixa de direção 
•          S10 e Blazer: defletor do capô do motor 

  
Notícias Relacionadas 
Fiat terá de fazer recall do Stilo e recebe multa de R$ 3,2 milhões. 
Nissan anuncia recall da picape Frontier. 
Recall: Nissan chama donos de Frontier. 
Nissan anuncia recall de 10 mil picapes Frontier no Brasil. 
Mais Recall agora da Nissan, nos modelos Frontier. 
Clientes da Toyota se mantêm fiéis à marca apesar dos 'recalls'. 
Desafio em recall é fazer clientes se sentirem amparados, dizem 
especialistas. 
GM faz recall de 2.065 veículos na China. 
Recall: Quais os motivos para tantas chamadas de volta às 
concessionárias? 

  NOTÍCIAS 
LANÇAMENTOS 
Peugeot revela sua nova picape Hoggar. 
Lançamentos 2010: Os compactos 
Novo Fiat Uno é flagrado com poucos disfarces em Minas Gerais. 
Audi trabalha em A4 2.0 Flex para o Brasil. 
Israel deve ter carros elétricos nas ruas em 2011. 
Citroën lança C3 com teto solar no Brasil. 
Nissan GT-R recebe upgrade na versão 2011. 
Porsche pode lançar Panamera conversível. 
Picape VW Amarok na reta de chegada. 
Renault relança série Sandero Vibe. 
Montana Sport vira 1.4 para vender mais. 



  

Opel lançará subcompacto até 2012. 
Saem as primeiras imagens do Optima da KIA. 
Porsche 918, híbrido, será o sucessor do 914. 
Kia divulga o novo Magentis. 
Designer cria moto futurista de uma só roda. 
Kia exibirá novo Magentis em Nova York. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Montadoras se associam para promover carro elétrico. 
Brasileiros criam tecnologia inédita de texturização de metais. 
Mais um híbrido nos EUA. 
Compactos da BMW terão tração dianteira. 
CEO da BMW confirma tração dianteira. 
  
EMPRESAS 
Renault do Brasil realiza evoluções no seu site e cria perfil no Twitter. 
Citroën celebra 40 anos do cupê SM. 
Infiniti comemora 20º aniversário com edição especial de G37. 
Fábrica da Volvo Equipamentos completa 35 anos. 
Bentley Continental usará motor flex. 
Fiat acerta na receita do Siena EL. 
Local Motors: a próxima geração de montadoras? 
Nissan cria novo centro de design. 
Renault Symbol Expression oferece muito, mas vende pouco. 
Renault Sandero Vibe 2010 parte de R$ 38.590. 
Enquete: Fiat Strada continuará líder. 
Nissan detecta defeito em 10,6 mil Frontier. 
Ações da Renault Daimler sobem com notícias sobre aliança. 
Mitsubishi ampliará produção no Brasil. 
Ação promocional da Renault do Brasil incentiva manutenção preventiva de correias. 
Porsche tenta se livrar de dívidas para se unir à Volkswagen. 
Volkswagen cria divisão R para carros esportivos. 
Bentley começa a vender amanhã em São Paulo. 
Nissan com baterias portuguesas vai ser construído no Reino Unido. 
Nissan produz Leaf no Reino Unido. 
Renault-Nissan inaugura fábrica na Índia. 
Produção do March inicia em duas plantas. 
Nissan Murano recebe motorização Diesel. 
Audi confirma importação do A7. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
CNI: recuperação da indústria se dará ao longo do ano. 
Reflexos de Genebra. 
Preços do etanol deverão recuar. 
Extremos de Genebra. 
Aurica quer manter fábrica da GM e Toyota. 
Lataria arranhada pelo recall. 
Reino Unido diz que emprestará US$ 412 mi para GM. 
Brasil descarta dilema entre produção de biocombustíveis e de alimentos. 
GM nem tenta lucrar com recalls da Toyota, diz executivo. 
Automóveis são o principal risco do mercado brasileiro. 
Vinda da Case e Toyota pode aumentar salário de metalúrgicos na região. 
Ghosn avisa: "Investiremos o que for preciso no Brasil" 
Seremos apenas cinco. 
Mercado volta a elevar inflação prevista para 2010, mas vê juro mantido. 
Automóveis: fabricantes querem superar crise este ano. 
Indústria receberá R$ 449 bilhões até 2013. 
Refis turbina lucro de grandes empresas. 
Produção mundial deve dobrar ao longo deste ano, projeta AIE. 
Guerra dos royalties mostra divisão nacional. 
'Para a Ford, o Brasil era o país do futuro; agora é o país do presente'. 
Scania vai elevar produção para atender demanda forte no Brasil. 
Setor automotivo completa 20 anos do fim da ‘carroça’. 
O setor automotivo no Brasil vive de fases e modismos. 
Trabalhadores recusam horas extras na VW de Taubaté. 
Crescimento rápido prejudicou formação de empregados, diz presidente da Toyota. 
Março deve ser o melhor da história do Caged, diz Lupi. 
  
RESULTADOS 
Produção industrial sobe 1,1% em janeiro, segundo o IBGE. 
Com alta de 4% na produção industrial, PR é o quarto que mais cresceu em janeiro. 
Receita líquida da Volkswagen cai 80 por cento. 
PIB do Brasil em 2009 foi um dos melhores do G20. 
Lucros da Volkswagen recuam 8% em 2009. 
Carros de luxo garantem lucro a grupos alemães. 
Venda de carros 2.0 cai 35% no 1º bimestre. 
Modelos de luxo ajudam Volks e BMW a ter 2009 de lucros. 
Vendas de carros com motor acima de 2.0 caem 43% em um ano, aponta ANFAVEA. 
Registros de carros novos na Europa aumentam 3,2% 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 

  

 
Cidades Inovadoras 2010 

  
        Entre os dias 10 e 14 de Março aconteceu em Curitiba a Conferência Internacional de Cidades Inovadoras. O 
evento contou a participação de aproximadamente 3.500 inscritos que apreciaram a discussão e a experiência de 
prefeitos de várias cidades inovadoras do mundo como Londres, Lyon, Austin e Chatanooga. Este evento promoveu 
intercambio de ideias e de práticas inovadoras e sustentáveis para que possam ser aplicadas em diversas partes do 
mundo. 
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       Uma palestra marcante foi proferida pelo ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner. Ele fez questão de alertar que, além 
de bons projetos e ideias que contribuam para a inovação nas cidades, “INOVAR É COMEÇAR”.  

  

  
PUBLICAÇÃO ESPECIAL 

 

        A Olimpíada do Conhecimento foi criada em 2001 com o intuito expor o 
talento de jovens estudantes, incentivar o desenvolvimento de competências e 
ensinar os alunos a superar desafios, aproximando-os da realidade do mercado 
de trabalho e do ambiente industrial. Os alunos que se destacam são 
premiados e disputam uma vaga no WorldSkills 2011 em Londres, o mais 
importante torneio internacional de educação profissional.  
        Este ano a 6ª edição da Olimpíada aconteceu no Rio de Janeiro entre os 
dias 8 e 14 de março, e contou com aproximadamente 230 mil expectadores. 
As provas foram disputadas por 562 estudantes do SENAI e 62 estudantes do 
SENAC em 41 ocupações industriais e 5 modalidades comerciais e do setor de 
serviços.  
  
       As principais áreas disputadas são: 

� Construção e Edificações  
� Moda e Criatividade  
� Serviços  
� Tecnologias da Informação e Comunicação  
� Tecnologias de Manufatura e Engenharias  
� Automotivas  
  

        As 11 medalhas conquistadas pelo Paraná garantem a 5ª posição para o 
Estado: 

•          2 medalhas de ouro: Design de Moda e Eletrônica Industrial 

•          5 medalhas de prata: Tecnologia da Informação, Web Design, 
Marcenaria, Construção em Alvenaria, Aplicação de Revestimento 
Cerâmico 

•          4 medalhas de bronze: Manufatura Integrada, Fresagem a CNC, 
Jardinagem e Paisagismo 

  
Notícias relacionadas: 
PR conquista 11 medalhas na olimpíada do conhecimento 
Olimpíada do Conhecimento termina este domingo. 
Jovens buscam espaço no mercado em 'jogos do conhecimento" 
Olimpíada do Conhecimento em destaque – TV Globo Jornal Nacional 

  

EVENTOS 

  
  

29/03/2010 – Simpósio SAE- Brasil: Tecnologias automotivas 
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
  
08 a 10/04/2010 – Estratégias para Inovação em Novos Mercados 
SPA do Vinho – Bento Gonçalves – RS  
  
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 
  
28/10 a 07/11/2010 – Salão do Automóvel de São Paulo 2010 
  

  

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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