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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 

  

 
  19 de Abril de 2010 

  DESTAQUES 

  

Carlos Ghosn fala sobre intervencionismo do Estado na 
indústria automotiva 

  
 O Fórum da Liberdade, que discute 
vertentes políticas e econômicas a partir 
dos conceitos ultraliberais, teve como 
foco neste ano "Seis Temas para 
Entender o Mundo" e contou com a 
participação do Presidente do conselho 
de administração da Renault-Nissan. 
Durante a palestra inaugural, Ghosn se 
mostrou favorável a ajuda que os 
governos deram às empresas 

automobilísticas durante a crise financeira internacional. 
  
"Em 2008 e 2009, a crise bateu na indústria automobilística independente da 
saúde financeira da empresa. Todo mundo ficou na mesma situação, porque o 
caixa é o nosso oxigênio. Se cortamos o oxigênio de um corpo sadio, vai ter o 
mesmo efeito (de um doente). Os governos agiram bem e salvaram muitos 
empregos", afirmou.  
  
Durante a palestra, Ghosn também falou sobre sustentabilidade. Segundo ele, 
o estímulo do governo para que as pessoas adquiram carros mais sustentáveis 
é uma tendência mundial que irá continuar: “Os carros pequenos chegaram 
para ficar”, disse. Para o Presidente, apoiando a indústria automobilística os 
governos perceberam que podem continuar dando incentivos a alguns setores 
específicos, como o de carros ecológicos, uma das tendências da indústria 
automobilística mundial. 
  

Notícias Relacionadas: 

Carlos Ghosn Defende Intervencionismo Em Momento De Crise. 
Para Carlos Ghosn, Auxílio Governamental Às Empresas É Necessário 
Governos Oxigenaram Empresas Na Crise, Diz Carlos Ghosn 
Ghosn Defende Ajuda Dos Governos Na Crise. 
  
  

Ye Zi, protótipo que será levado ao Salão de Pequim no 
final deste mês 

O Ye Zi (folha em Chinês), 
automóvel movido a energia solar 
que pretende ser mais uma 
alternativa à mobilidade 
sustentável, busca sua energia no 
meio ambiente como uma folha, 
portanto, os idealizadores afirmam 
que seu conceito não é um modelo 
de emissão zero, e sim de 
“emissão negativa”. 
  
Trata-se de um veículo que, ao invés de emitir, absorve gás carbônico do ar 
e utiliza água para realizar uma reação semelhante à da fotossíntese, 
gerando corrente elétrica e liberando gás oxigênio. A energia solar é 
absorvida por meio de um painel instalado no teto do automóvel, desenhado 
na forma de uma folha feita de unidades fotovoltaicas que ajustam sua 
posição para seguir o sol. Esta estrutura em forma de folha pode ser 
posicionada num ângulo em que se consiga captar mais energia. 
  
Além disso, as rodas possuem hélices, que, segundo os fabricantes, são 
pequenos geradores eólicos de energia, que ajudam a suprir a demanda do 
veículo. 
  
Mais detalhes sobre o protótipo serão informados pela SAIC no Salão de 
Pequim, aberto à imprensa no dia 23 de Abril e à população em geral do dia 
27 de Abril a 2 de Maio. 
  
SAIC Motor: http://www.saicmotor.com/english/index.shtml 
  
Notícias Relacionadas:  
  
SAIC Ye Zi: fabricante chinesa faz carro folha, com emissão negativa 
SAIC estreia Leaf em Pequim. 
SAIC mostra carro de emissão negativa. 
SAIC vai apresentar protótipo Leaf em Pequim. 

  NOTÍCIAS 

LANÇAMENTOS 
Ferrari revela a aguardada nova 599 GTO. 
Nissan produzirá concorrente para o VW Golf. 
Carros: as estreias do salão de Nova Iorque. 
VW Golf terá rival da Nissan, diz revista. 
Salão de Nova Iorque com várias estreias de peso. 
GM apresenta veículo movido a biodiesel na Índia. 
GM mostra veículo movido a biodiesel na Índia. 
Renault apresenta Twingo Walkman Limited Edition. 
Audi que foi lançado em 2008 recebe a primeira reestilização. 
Renault-Nissan e prefeitura de SP se unem por carro elétrico. 
Fiat 500C, versão cabriolet, é lançado no Japão. 
SAIC estreia Leaf em Pequim. 
Honda apresenta motocicleta movida a eletricidade. 
Nissan confirma chegada do Tiida sedã. 
SP e Renault-Nissan: acordo por elétricos. 
No lugar do Symbol, Renault Scala chega ao México. 
G1 andou na linha 2011 do Renault Logan. 
Nissan investe em crescimento no Brasil e prepara a chegada de dois modelos. 
Mais chineses estão chegando. 
«Restyle» da GE da Geely será apresentado em Pequim. 
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TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Audi Q7 recebe novos motores e câmbio de 8 marchas. 
Parceria para veículos elétricos. 
Piloto automático para o Livina da Nissan. 
Denver destaca tecnologia de última geração. 
Família Nissan ganha novo pacote de acabamento. 
RIM faz aquisição para integrar BlackBerry a veículos. 
Encoste o carro perto daquele computador. 
FPT anuncia nova família de motores midsize. 
Novos motores da Fiat serão chamados de E.torQ. 
Multiair, mais potência com menor consumo. 
Bosch lança projecto de partilha de informação entre utilizadores de ferramentas. 
Carro de corrida movido a chocolate vai correr na Fórmula 3 
  
EMPRESAS 
Volvo aperfeiçoa C30 e deixa modelo mais esportivo e luxuoso. 
Renault anuncia novos equipamentos para gama Clio. 
Volkswagen mostra primeira unidade da Touareg híbrida. 
Gol comemora 30 anos com modelo especial Vintage. 
Renault-Nissan e Daimler formam o terceiro maior grupo automóvel. 
Nissan Livina S chega por R$ 48 690. 
Sentra está ao gosto dos brasileiros. 
VW mostra minivan Touran reestilizada. 
GM Classic 2011 oferece o café com leite, sem a bolachinha. 
Volkswagen mostra nova minivan Touran. 
Daimler se alia a Renault e Nissan para carros pequenos. 
Renault-Nissan e Daimler anunciam acordo hoje. 
Volkswagen renova a minivan Touran. 
Volkswagen Gol: 30 anos de história. 
Chevrolet Classic passa por plástica. 
Renault-Nissan assinam novo acordo para mobilidade eléctrica. 
A Aliança Renault-Nissan e a Daimler AG anunciam cooperação estratégica. 
Renault assina acordo para mobilidade eléctrica na Irlanda. 
Gol Fest reúne 44 versões históricas do veículo em SP. 
Gol: 30 anos de história. 
Renault-Nissan faz acordo para viabilizar carro elétrico em São Paulo. 
Renault faz parceria para carro elétrico em SP. 
São Paulo e Aliança Renault-Nissan firmam parceria para a adoção de veículos elétricos. 
Fiat divulga nome de novos motores. 
FPT E.TorQ – Fiat Powertrain divulga logo dos futuros motores 1.6 e 1.8 flex. 
Anúncio de carro vai ter texto educativo. 
Anúncio de carro será obrigado a exibir mensagem educativa. 
Renault faz parceria para carro elétrico em SP. 
Volkswagen entra para o Guinness com maior mosaico de carros. 
Gol chega aos 30 com vitalidade. 
VW Tiguan: esportivo em carroceria de SUV. 
VW Gol receberá leves melhorias na linha 2011. 
Elétricos: SP e Renault-Nissan fecham acordo. 
Renault-Nissan e prefeitura de SP fazem parceria para projeto de carro elétrico. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Setor automotivo sofre com falta de profissionais em área específica. 
Ganho de escala é a grande preocupação das montadoras. 
Industriais gaúchos pedem redução de tributos sobre o aço em reunião com Mantega. 
Desindustrialização e deslumbramento. 
Salão do Automóvel de Denver abre as portas. 
Projeto do pré-sal precisa ser aprimorado, diz CNI. 
Na Câmara, industriais pedem incentivos ao biodiesel. 
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Setor Automotivo com preservação dos empregos. 
Com alta do aço, preço dos carros subirá, diz ANFAVEA. 
JTEKT Automotiva Brasil lança nova planta em território nacional. 
Juros menores e IPI integral aquecem vendas de usados e seminovos. 
O crescimento da indústria. 
Polo automotivo faz estoque “extra”. 
Alta do aço afeta pequenas indústrias do Grande ABC. 
Automóveis devem ficar 7,8% mais caros neste ano, diz analista. 
Fiep inaugura unidade de ensino no Boqueirão. 
Fabrica de biodiesel começa a produzir. 
Governos oxigenaram empresas na crise, diz Carlos Ghosn. 
Ghosn defende ajuda dos governos na crise. 
“Brasil está no nível da China”, diz brasileiro CEO da Renault-Nissan. 
Automação faz produção crescer mais que emprego. 
VW cresce 60% no 1º trimestre na China. 
Montadoras aumentam horas extras para produzir mais. 
Brasil pode virar quarto maior mercado de veículos. 
Fórum da Liberdade: quem produz e quem financia. 
Brasil puxa lucro de R$ 520 milhões da sueca Scania. 
Preços dos caminhões. 
Volkswagen crescen 60% na China em 2010. 
Montadoras descartam elevação adicional de preços. 
Brasil pode se tornar 4º maior mercado automotivo em 2010. 
Feira oferece 6,5 mil vagas para profissionais deficientes 
Pressão sobre o preço dos carros: ferro e aço mais caros. 
Mercado brasileiro de veículos vai dobrar de tamanho, dis Ghosn. 
  
RESULTADOS 
Renault bate recordes de produção e vendas. 
Anfavea: venda e produção batem recorde. 
Venda é recorde no último mês do IPI menor. 
Agile é o carro preferido dos universitários. 
  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

Edital Senai/Sesi de Inovação disponibiliza R$ 13 milhões.  
Edital SENAI e SESI de Inovação  
FINEP Inova Brasil 
Programa Juro Zero 
Pesquisador na Empresa 
Chamada Pública MEC/MDIC/MCT 
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Fundo de Capital Semente 
MDA abre chamada para projetos no setor de biodiesel.  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades    
Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovação Social 
  

  

NOTÍCIA ESPECIAL 
  

30 anos do Gol foram comemorados com grande 
festa em São Paulo 

 
  
Projetado e desenvolvido em nosso país para atender às necessidades do 
consumidor brasileiro, o Volkswagen Gol é o carro mais vendido na história do 
automóvel no Brasil. Lançado em 1980, está hoje em sua quinta geração. 
  
A Volkswagen preparou uma grande festa para clientes, proprietários, 
colecionadores e fãs do Gol para celebrar os 30 anos de produção do veículo. 
O Gol Fest, que reuniu mais de 25 mil pessoas no dia 10 de abril, foi realizado 
no Anhembi, em São Paulo. Durante o evento o público pôde conhecer as 44 
versões históricas do Gol, além de presenciar atrações e shows musicais. 
  

Durante o evento, a Volkswagen do Brasil registrou um recorde histórico: 
proprietários de Gol reuniram seus veículos, juntamente com outros modelos da 
marca, em um mosaico de 460 automóveis que formaram a palavra "Gol". De 
acordo com a Volkswagen, esta ação conquistou o certificado do "Guinness Book" 
como o maior mosaico de automóveis do mundo.  

  
Preparado pelo departamento de Design da marca, exclusivamente para a 
festa, o Gol Vintage foi apresentado em um show especial com a participação 
do gerente executivo de Design. De acordo com a Volks, a construção do 
modelo contou com a colaboração da Tagima, produtora de instrumentos 
musicais, que fabricou duas guitarras exclusivas que foram conectadas ao 
carro por meio de um sistema de amplificação de guitarra instalado no porta-
malas. 
  

 

  
EVENTOS 

  

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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