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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 

  

 
  30 de Março de 2010 

  DESTAQUES 

  

  
Carro elétrico na China e Coréia 

  
A General Motors em parceria com 
a chinesa Shangai Automotive 
Industry Corp criaram um novo 
conceito de transporte urbano: o 
EN-V (Electric Networked-Vehicle). 
A maior novidade é que o veículo 
poderá trafegar automaticamente 
ao estar interligado a um sistema 
de GPS, recebendo informações 

sobre o destino do motorista e identificando por sensores o tráfego dos 
demais carros. O modelo tem outros diferenciais: pesa 500 kg e possui 1,5 
m de comprimento, o que auxilia na hora de estacionar e melhora o 
trafego. 
  
Outra novidade no que diz respeito a carros elétricos é o OLEV (online 
electric vehicle), um projeto da KAIST que é um instituto avançado de 
ciência e tecnologia da Coréia. O veículo utiliza energia externa, 
dispensando a bateria interna. A 
energia é recebida por meio de linhas 
elétricas subterrâneas através de um 
sistema de recarga magnética sem 
contato, esteja rodando ou parado. A 
pretensão dos coreanos com esta 
inovação é ampliar a sua participação 
no mercado mundial. 
  
Notícias relacionadas: 
GM e empresa chinesa criam carro inovador. 
OLEV, o elétrico coreano de energia externa. 
Korea OLEV concept vehicle sees the future, and it's magnets. 
  

    
Experimente a Mobilidade Elétrica 

  

 
  
A Nissan lançou um site pedagógico com o objetivo de conscientizar o público 
sobre as vantagens da mobilidade elétrica. Entre os temas que são abordados 
no site tem-se:  
  

•          Princípios básicos de funcionamento de um veículo elétrico 

•          A experiência de utilização do veículo elétrico 

•          Benefícios da utilização do veículo elétrico 

•          O incremento da qualidade de vida com o veículo elétrico 

•          Destaques sobre veículos elétricos no Youtube, Facebook e Twitter 
  

Entre no site e experimente!! 
  
Twitter: electromobility 
YouTube: www.youtube.com/theelectricmobility  
Facebook: electric mobility 

  NOTÍCIAS 

LANÇAMENTOS 
Renault Duster chegará no Brasil com tração integral. 
Chevrolet confirma lançamento do Classic 2011 para 5 de abril. 
GM relança Corvette Grand Sport. 
Volvo pode ter SUV compacto em 2012. 
Citroën 2CV é flagrado durante testes. 
Esportividade no Salão de São Paulo. 
Segunda geração do New Beetle chega em novembro. 
Zenvo ST1 com 1104 cv de potência. 
Novo New Beetle pode surgir em 2011. 
Volkswagen lança hoje nova versão da Jetta Variant. 
Nova geração do Jetta Variant chega ao Brasil por R$ 83.990. 
Polo Sedan 2011 pode ficar assim. 
Hyundai divulga imagem do Sonata híbrido. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Alternativa genética. 
E a ecologia chega à oficina. 
Entrevista: 'Mercedes vai ter seu motor E100'. 



  

Em breve nas estradas vc verá 1 carro com sistema operacional Android. 
Renault Symbol 2010, motorização privilegiada e muitos diferenciais. 
Emissions reduction through advanced engine models. 
GM e empresa chinesa criam carro inovador. 
Mosler MT900 GTR XX: diabo verde. 
Empresas e pesquisadores investem na macaúba para alavancar a produção brasileira de biodisel. 
Caesb lança projeto que transforma óleo de cozinha em Biodiesel. 
Biocombustível super limpo é produzido com tecnologia de TV a plasma. 
Frota de veículos responde por 90% das emissões de gases no Brasil, aponta inventário. 
Sustentabilidade energética começará nos transportes, diz Goldemberg. 
Especialistas expõem suas visões sobre o futuro da bioenergia. 
Catalisador bioinspirado acelera busca por combustível solar. 
Estudo apoia o uso de etanol na Europa. 
Ônibus elétrico pode ser usado nas Olimpíadas. 
Setor de transporte é o que causa mais impactos na qualidade do ar. 
OLEV, o elétrico coreano de energia externa. 
Nissan e Daimler poderão permutar tecnologia. 
  
EMPRESAS 
 Nissan pretende produzir Leaf no Reino Unido. 
GM revisará estratégia de produtos. 
Hyundai i30 recebe primeira reestilização na Europa. 
Os senhores do inferno: Zonda vs. Reventón. 
Nissan lança site sobre mobilidade eléctrica. 
Volkswagen comemora 60 anos de Kombi com concurso no Brasil. 
Bentley abre primeiro showroom no Brasil. 
Toyota pode convocar novo recall nos EUA. 
Geely pronta para selar compra da Volvo. 
Bentley abre primeira loja no Brasil. 
GM anuncia recall de 58 mil carros na Coreia do Sul. 
Kia Soul: uma caixa de surpresas. 
Sedã VW Jetta irá se aposentar no final do ano. 
Kombi continua no mercado após 60 anos. 
Volkswagen levantará mais de 4 bi de euros com emissões de ações. 
Daimler e Renault podem estabelecer parceria. 
Ford reduz os preços da linha 2011 do Mustang. 
Renault-Nissan Daimler avaliam trocas de participações. 
Nissan Livina ganha retoques na China. 
China fará lobby para comprar a Volvo. 
Peugeot investirá R$ 1,4 bi no Brasil para produzir 50% mais. 
Volkswagen fará oferta de 4,1 bi de euros em ações. 
Nissan Livina passa por facelift na China. 
Renault-Nissan e Daimler mais perto de aliança. 
Ford vende Volvo à chinesa Geely por US$ 1,8 bilhão. 
Chinesa Geely concorda em pagar US$ 1,8 bilhões por unidade da Ford. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Jovens de Curitiba são capacitados no setor automotivo pela Fiat. 
Fiat anuncia 1 mil contratações para aumentar a produção. 
Anfavea confirma eleição de Belini para presidência. 
Fiat amplia produção e contrata mil empregados. 
Presidente da Fiat é novo dirigente da Anfavea e do Sinfavea. 
Anfavea será dirigida pelo presidente da Fiat. 
Brics ajudaram países mais pobres durante a crise, diz 'Economist'. 
Fiat amplia produção e contrata mil empregados. 
Pesquisa mapeia consumo e mostra potencial de crescimento. 
Tudo parado. 
Montadoras são carro-chefe da indústria. 
Renovação de frota: necessidade que precisa emplacar no País. 
Volkswagen vai lançar 65 milhões de ações preferenciais. 
Toyota desiste de fábrica com GM. 
Faltam carros na última semana de IPI reduzido. 
Complementaridades nas produções da Argentina e do Brasil. 
Exportações do Japão sobem, apesar da crise da Toyota. 
Com fim da crise, automotivos voltam a liderar crescimento da indústria. 
Senado aprova medida provisória que prorroga incentivo fiscal às montadoras. 
Fiat vai cortar empregos na Itália, pode acelerar divisão. 
Fiat pode cortar 5.800 empregos na Itália. 
Setor automotivo lidera retomada. 
Museu dos EUA expõe carros antigos como obras de arte. 
Salão do Automóvel da Tailândia exibe carros mais potentes e econômicos. 
Investimentos das fabricantes de veículos no Brasil já somam mais de R$ 5 bilhões. 
Acordo prevê 120 novos empregos na Volks de Taubaté. 
Montadoras precisam de novos revendedores, mas não relaxam nível de exigências. 
Público do Salão de Genebra cresce 7%. 
  
RESULTADOS 
80% das categorias têm aumento real nos salários. 
Crise destruiu 16 milhões de empregos no mundo, diz OIT. 
País será o 4º maior mercado de carros. 
Fim do IPI reduzido eleva vendas em 20%. 
Seat registra perdas de € 187 milhões na Espanha. 
Prejuízo da Brasil Ecodiesel sobe para R$ 88 milhões no trimestre. 
Brasil Ecodiesel reduz perdas em 2009. 
  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Senai e Sesi lançam Edital de Inovação. 
Edital – Pró Inova – Prazo: até 16 de Abril  
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 ESPECIAL 
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Projeto Bioenergia Global Sustentável (GSB) 
  

 
  
O Projeto Bioenergia Global Sustentável (GSB - Global Sustainable 
Bioenergy) reúne cientistas de dezenas de países em um esforço 
internacional para viabilizar a futura produção sustentável de energia de 
biomassa, a chamada bioenergia. Este projeto é composto por 3 etapas: 
  
1ª Etapa – Realizar cinco reuniões continentais para discussão do tema. 
2ª Etapa – Testar a hipótese de que é fisicamente possível para a bioenergia 
atender sustentavelmente uma parcela da demanda futura de serviços 
energéticos e “ao mesmo tempo alimentar a humanidade e atender outras 
necessidades de terras manejadas, preservação dos habitats naturais e 
manutenção da qualidade ambiental”. 
3ª Etapa – “Analisar e recomendar trajetórias de transição e políticas à luz 
dos resultados da Etapa 2, incorporando análises de questões 
macroeconômicas, ambientais, éticas e de equidade, assim como os efeitos 
em escala local sobre as economias rurais”. 
  
No dia 25 de março de 2010 aconteceu, em São Paulo, a terceira reunião 
continental prevista na primeira etapa: a Latin American Convention of The 
Global Sustainable Bioenergy Project. O objetivo deste evento foi fornecer 
uma plataforma para as oportunidades e desafios para as oportunidades e 
desafios da bionergia. As duas convenções anteriores foram realizadas na 
Holanda e na África do Sul, em junho acontecerá uma na Malásia e em julho 
nos Estados Unidos. 
  
Um dos destaques da Convenção foi a palestra do físico José Goldemberg, 
do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP e ex-ministro da educação. 
Ele afirmou que a destinação da energia mundial dividi-se principalmente em 
três setores: a indústria, os edifícios e os transportes, sendo que a este 
último cabe esforços mais efetivos para concretizar a sustentabilidade 
energética. Para o estudioso a renovação da utilização da energia pela 
indústria e pelos edifícios enfrentaria um processo demorado e custoso. 
Desta forma afirma que a mudança da matriz energética deve ser iniciada 
pelos veículos, pois estes tem um ciclo de vida muito mais rápido e podem 
ser modificados mais rapidamente. 
  
Notícias relacionadas: 
Sustentabilidade energética começará nos transportes, diz Goldemberg. 
Evento discutirá gargalos e estratégias para uso da bioenergia. 
Especialistas expõem suas visões sobre o futuro da bioenergia. 
  

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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