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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 

  

 
  08 de Abril de 2010 

  DESTAQUES 

  

Resultados do mês de Março 
  

 
  
        Os dados do informativo Fenabrave demonstram que em março de 2010 
as vendas de automóveis e comerciais leves ultrapassaram 320 mil unidades. 
O maior volume de vendas dessas categorias foi registrada em setembro de 
2009 com aproximadamente 308 mil unidades vendidas.  
        O crescimento do setor automotivo, que envolve automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ônibus, motos, implementos rodoviários e outros meios de 
transporte, foi de 50,78% de fevereiro para março, saltando de 349.444 
unidades para 526.875 unidades.  
        Este volume de vendas já era esperado devido ao fim da redução do IPI. 

Carro do ano 2010 
  
O Volkswagen Pólo foi eleito o 
carro do ano em 2010, "World 
Car of the Year 2010 ".  O 
anúncio foi feito dia 01 de Abril 
no press preview do 2010 New 
York International Auto Show, 
que iniciou no dia 02 de abril e 
terminará no dia 11. 
As seguintes categorias foram 
consideradas para o melhor 
do ano: mérito, valor, 
segurança, ambiente, apelo 
emocional e importância para 
o mercado.  
Além deste título o Pólo ganho o prêmio verde World Green Car, pela 
tecnologia BlueMotion, superando os híbridos Toyota Prius e Honda Insight. 
  
Na categoria Carro Design do Ano de 2010 quem levou o título foi o 
Chevrolet Camaro, e na categoria melhor performance foi o Audi R8 V 10. 
  
O júri que avalia os automóveis é composto por 59 membros, de 25 países. 
  
Links relacionados: 
http://www.wcoty.com/2010/  
Volkswagen Polo é carro do ano. 
VW Polo vence prêmio de Carro Mundial de 2010. 

  

 

  NOTÍCIAS 

LANÇAMENTOS 
Segredo: Novo Logan ganha cara nova. 
Novo Porsche Cayenne Hibrid será mostrado em Nova York. 
SEGREDO - V60 é flagrada sem disfarces durante testes. 
Infiniti QX56 surge antes do lançamento. 
Nissan mostra teaser da nova Quest. 
Infiniti revela novo SUV QX56. 
Linha 2011 do Fiat Ducato MultiJet Economy chega com novidades.  
GM lança duas novas versões de compacto em Nova York. 
Top Ten: Os lançamentos mais importantes de 2010. 
Nissan revela teaser da nova geração da minivan Quest. 
Nissan confirma lançamento da picape NP300 na Argentina. 
Novo Smart Fortwo será lançado em 2014. 



  

Citroën revela o AirCross no Twitter. 
Veja as primeiras fotos do novo Citroën Aircross. 
VW Passat renovado com estreia agendada em Paris. 
Nissan Livina ganha nova versão S. 
VW anuncia chegada do novo Touran. 
Nissan Livina ganha nova versão. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
CEO da Fiat cogita veículo híbrido. 
Mazda lançará veículo híbrido até 2013. 
Autoeuropa vai ter central de concentração solar. 
Nissan aposta no elétrico 'popular'. 
Mitsubishi reduz os preços do compacto i-MiEV. 
A Aliança Renault-Nissan e a Acciona se associam para promover o veículo elétrico. 
Renault-Nissan faz acordo com empresa de energia renovável. 
O gigante das ruas, repaginado. 
Volvo C30 Performance com 400 cv. 
Autoeuropa aposta em concentração solar fotovoltaica. 
Carro de passeio poderá usar biodiesel puro. 
Renault apresenta banco rotativo no novo Clio. 
Ações para o desenvolvimento de processos industriais para conversão de biomassa em biocombustíveis. 
Futuro da produção de biocombustíveis está garantido, diz IPEA. 
  
EMPRESAS 
Volkswagen no mercado das duas rodas?  
Volvo C30 2010 chega ao Brasil. 
VW Eos: de cupê ou conversível? 
Daimler e Renault estão perto de aliança em carros compactos, dizem fontes. 
Nissan terá carro elétrico de US$ 25 mil. 
Renault/Nissan e Acciona juntos na promoção de veículos eléctricos. 
Nissan revela mais dados do Juke nos EUA. 
Nissan descreve Juke, que pode vir ao Brasil. 
Daimler e Renault-Nissan perto de parceria. 
Volvo C30 reestilizado chega ao Brasil. 
Volkswagen Polo é eleito o carro do ano nos Estados Unidos. 
Kombi e a melhor história. 
Polo é eleito carro do ano no salão de NY. 
Novo Volvo C30 chega ao Brasil. 
VW Polo vence prêmio de Carro Mundial de 2010. 
VW comemora no Sambódromo os 30 anos do Gol. 
G1 andou no Fiat Palio Dualogic. 
Renault e Daimler devem anunciar parceria, diz fonte. 
Aliança entre Renault-Nissan e a Acciona. 
Volkswagen fará megafesta pelos 30 anos da Gol. 
Novo Polo chega ao Chile. 
Passat CC é o carro de quem foi promovido. 
Renault, Nissan e Daimler devem anunciar parceria na quarta-feira. 
Renault-Nissan e Daimler farão aliança, diz jornal. 
Anthony Lo é nomeado vice-presidente de Design Exterior do Grupo Renault  
Nissan fará recall de 25 mil carros no Japão por defeito no pedal. 
Governo francês aprova parceria entre Renault-Nissan e Daimler. 
Volkswagen Polo é carro do ano. 
Renault-Nissan e Daimler assinam acordo de "cooperação estratégica". 
Renault, Nissan e Daimler se unem em carros compactos e motores. 
Toyota leva multa nos EUA por omissão. 
Daimler, Nissan e Renault acertam aliança. 
Renault reforça equipamento do Clio. 
Volkswagen Passat 2.0 FSI vai para Oficina. 
Daimler, fabricante de Mercedes-Benz e Smart, e líder dos caminhões. 
Renault, Nissan e Daimler anunciam aliança para desenvolver carros pequenos. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Há 20 anos, o Brasil reabria os portos aos carros importados. Começava uma revolução. 
Aumento de preço pode demorar, mas ocorrerá, diz presidente da Anfavea sobre fim do IPI reduzido. 
Montadoras européias pedem ação contra alta do minério de ferro. 
Sem IPI, preço de carro zero deve subir de 3,5% a 7% . 
Último dia de desconto lota concessionárias. 
Veja os modelos do Salão de Nova York que virão e que podem chegar ao Brasil. 
CNI lança agenda legislativa com 117 projetos para este ano.  
Salão de Nova York 2010. 
Carro mais popular da China é obrigado a sair de linha. 
VW, Fiat e Renault vão vender menos 900 mil carros em 2010 na Europa. 
Além da volta do IPI carros terão aumento por causa de reajuste de aço, diz ANFAVEA.  
Aumento de preço do aço terá forte impacto no custo de veículos, diz ANFAVEA. 
Anfavea e ONS confirmam sinais de superaquecimento, diz M. Safra. 
  
RESULTADOS 
Fenabrave aponta venda de mais de 320 mil veículos em Março. 
Com 320 mil veículos, março será novo recorde. 
Venda de veículos zero quilômetro bate novo recorde no trimestre. 
No último dia de IPI reduzido, sobraram veículos no estoque. 
Volkswagen tem o melhor mês da história. 
Venda de veículos em março supera previsões otimistas. 
Renault Sandero registra vendas recordes em março. 
Volkswagen supera Fiat e assume liderança entre automóveis em março. 
Vendas de todo o setor automotivo crescem 50,78% em março. 
Vendas de veículos em março são recorde, aponta ANFAVEA. 
Produção e vendas de veículos saltam em março. 
Argentina: vendas de veículos sobem 47,5% em março. 
Produção e vendas da indústria automotiva batem recorde no trimestre. 
  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Edital SENAI e SESI de Inovação  
Edital – Pró Inova – Prazo: até 16 de Abril  
FINEP Inova Brasil 
Programa Juro Zero 
Pesquisador na Empresa 
Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 
Fundo de Capital Semente 
MDA abre chamada para projetos no setor de biodiesel.  
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No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.392 / Virus Database: 270.13.38/2274 - Release Date: 07/31/09 05:58:00 

Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovação Social 

  

NOTÍCIA COMENTADA 
  

Eletrônica Veicular 
  
        A eletrônica 
embarcada prometida nos 
salões dos automóveis 
começa a ser percebida 
nos novos modelos. As 
inovações garantem muito 
mais que segurança e 
conforto ao usuário, elas 
auxiliam a conectividade 
que promete deixar a vida 
no trânsito mais agradável. 
A revista Automotive 
Bussiness traz alguns 
exemplos de tecnologias que já estão sendo utilizadas nos veículos e outras 
que são tendências para o setor automotivo: 

•          My Key: restrições no modo de dirigir, como limite de velocidade, 
volume do som, pedir uso do cinto de segurança, câmera de pontos 
cegos, etc. 

•          Sistemas de diagnóstico de funcionamento do veículo (ODB – On 
Board Diagnostic) 

•          Troca de marchas manual ou automática com controle no volante 

•          Assentos especiais que se ajustam ao corpo e fazem massagem 

•          Piloto automático adaptativo que identifica objetos na pista e freia o 
veículo automaticamente 

•          Alerta de colisão, pontos cegos e suporte a frenagem 

•          Navegador ativado por voz 

•          Tanque sem tampa que se autosela após o abastecimento 

•          Escurecimento dos vidros para proteção solar a partir de comando no 
painel 

•          Sistema PEPS (Passive Entry-Passive Start): cesso inteligente a partir 
da chave com microchip e a partida é operada por um botão  

•          Bancos e espelhos com memória de ajuste para o condutor 

•          Sistema de iluminação externa adaptativo, que identifica as condições 
de luminosidade do ambiente e se adapta às necessidades 

•          Detecção da sinalização da via que é projetada no display do painel 

•          Sensores capazes de identificar uma vaga em uma via com o tamanho 
suficiente para o automóvel e auxiliar no estacionamento 

•          Dispositivos para redução de ruídos nas cabines 

•          Painéis de instrumentos reconfiguráveis que projetam a imagem no 
para brisa evitando a distração do condutor 

•          Placas solares no teto do veículo para reduzir o consumo elétrico do 
automóvel  

•          Sistema avançado de suporte a direção, como identificação de 
movimentos ao redor do veículo e auxílio à direção noturna. 

  

EVENTOS 

  
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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