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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 

  

 
  28 de Abril de 2010 

  DESTAQUES 

  

  
Comitê Gestor – Setor Automotivo 

  
        No dia 19 de abril de 2010 o Comitê Gestor do Setor Automotivo – 
Região Metropolitana de Curitiba – se reuniu para o lançamento de uma 
publicação importante e para decidir novos rumos do projeto paro o setor 
liderado pelo Observatório de Desenvolvimento Industrial do IEL-PR desde 
2008. 

        No evento, realizado no CIETEP em Curitiba, 
foi feita a entrega da obra “Cenários da Indústria 
Automotiva: Região Metropolitana de Curitiba 
2020”, que foi resultado de aproximadamente um 
ano de pesquisa, contando com a participação de 
mais de 125 atores-chave, que ao analisarem 23 
variáveis impactantes para o setor contribuíram para 
construção dos cenários provável e desejável. 
         Como convidada especial esteve presente 
umas das idealizadoras do projeto Rede de 
Competências, do qual faz parte o ODI-PR, a Sra. 
Gina Paladino, que hoje é superintendente da área 

de subvenção e cooperação da FINEP. Também participaram desta reunião 
representantes da Agência de Desenvolvimento de Curitiba, Bosch, Brose, 
Igasa, Renault, Treves e da Volvo. 
         Algumas preocupações foram colocadas, como a inserção dos chineses 
no mercado automotivo, a falta de apoio do governo, a falta de engenheiros 
qualificados e a desnacionalização dos fornecedores. O Sr. Alain Tissier 
(Renault) incitou a importância de se investir em inteligência para sanar essas 
peculiaridades. 
        A proposta de continuidade do projeto para o Setor Automotivo foi o 
desenvolvimento de um núcleo de inteligência setorial ODI/PR que pode 
envolver: 

�       Monitoramento de cenários 
�       Vigilância setorial 
�       Encontros presenciais 
�       Ampliação do comitê de empresas 
  

 
  

        Todos os especialistas e empresas que contribuíram para a elaboração 
dos Cenários da Indústria Automotiva da RMC em breve receberão um 
exemplar. Os demais interessados, por gentileza, entrar em contato pelo email 
ariane.hinca@fiepr.org.br ou pelo telefone (41) 3271-7446/7479. 
  

  
X Conferência da ANPEI 

        
        Está acontecendo no CIETEP, desde 

segunda-feira, a X Conferência da ANPEI – 

Associação Nacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Empresas Inovadoras 
que tem como tema a cooperação para 
inovação sustentável. De acordo com o 
coordenador do evento, Mario Barra, o 
objetivo é impulsionar o intercâmbio de ações 
e informações para ampliar o uso das práticas 
inovadoras. Para isso o evento conta a 

apresentação de 55 casos de sucesso de inovação tecnológica. 
  
        O evento recebeu aproximadamente 700 participantes entre 
empresários, executivos, acadêmicos, pesquisadores, representantes dos 
meios governamentais, que puderam acompanhar palestras internacionais 
do Stuart Hart sobre o Green Leap e das estudiosas Bettina Von Stamm e 
Anna Trifilova sobre o futuro da inovação. Entre os casos de sucesso 
apresentados tem-se EMBRACO, Gerdau, PETROBRAS, Braskem, Bosch, 
WEG, Natura, Renault, e Boticário. 
  
        No dia 27 (terça-feira) foi feita uma atividade de investigação apreciativa 
que buscou a reflexão dos conceitos de sustentabilidade e cooperação para 
inovação. Esta atividade resultará na produção de um documento com 
propostas para a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em maio. 
  
        Como forma de estimular a troca de informações e idéias sobre 
inovação foi criada uma rede social na Internet. O endereço eletrônico é 
www.redeinovacao.org.br/comunidades/confANPEI/default.aspx  
  
  
Sites e notícias relacionadas: 
  
www.anpei.org.br  
http://www.fozzy.com.br/anpei/ 
10ª Conferência Anpei debate Cooperação para Inovação Sustentável. 
Inovação e sustentabilidade são discutidas em Curitiba. 
Anpei mostra que há espaço para inovação. 

  



NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS 
JAC Motors apresenta Vision IV Concept em Pequim. 
Peugeot 3008 chega ao Brasil no segundo semestre por cerca de R$ 100 mil. 
SEGREDO - Imagens do novo Chevrolet Aveo 2012. 
Linha 2011 do Fiat Ducato Multijet Economy chega com novidades. 
Fiat 500 terá minivan derivada para os EUA. 
Protótipo híbrido da Citroën terá 460 cv.  
SEGREDO - Imagens do novo Chevrolet Aveo 2012. 
SEGREDO - Imagens do novo Ford Fiesta vazam de catálogo. 
Volvo apresenta C30 Polestar Performance Concept Prototype. 
Volkswagen revela facelift do Phaeton. 
SAIC apresenta concept MG. 
Volvo divulga teaser de C30 com 405 cv. 
Volkswagen apresenta novo Phaeton. 
VW tenta emplacar sedã de alto luxo pela terceira vez. 
China: Ford mostra o conceito Start. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Pompéo revive sonho do carro brasileiro. 
ZAP Licenses National Lab’s Smart Charger. 
Electric Car Battery Prices Dropping Much Faster than Expected. 
Innovation for the benefit of sustainable mobility. 
GM: Software Is the “Glue” of the Chevy Volt, But Work Remains. 
150 Cars Set for Toyota Prius PHV Demonstration Program. 
Sem ajuda oficial carro elétrico é inviável, afirma Carlos Ghosn. 
AC Propulsion CEO on Why “V2G” is a Misnomer. 
O automóvel elétrico quer mudar sua vida. 
Bid to transform Norwich into an eletric car city. 
Renault, Nissan Expand Their Electric Vehicle Empire. 
Completa com energia!  
Empresa gaúcha lança nova versão de ônibus elétrico. 
Incentivo desenvolverá elétricos. 
Automóvel: Renault começa pré-reservas dos novos carros elétricos. 
K-Way MOTUS: missão possível. 
Renault anuncia data para venda em série do carro elétrico Fluence Z.E.  
Twizy fora do acordo Renault/Daimler. 
EUA: pré-venda do Leaf começa amanhã. 
VW mostra taxi elétrico em Hannover. 
Volkswagen Bug – Carro Conceito feito de Material Reciclado. 
Volkswagen apresenta Milano Taxi. 
Carros flex em alta. 
Nissan Leaf será lançado como primeiro carro 100% elétrico acessível, com produção em massa. 
Nissan abre formulário online para o eléctrico Leaf. 
Nissan Leaf pela Internet. 
Volkswagen apresenta táxi elétrico na Alemanha. 
Governo lança portal com critérios “verdes” para compras. 
Volkswagen apresenta protótipo eléctrico Milano Taxi. 
Os carros mais seguros. 
  
EMPRESAS 
Renault Fluence Z.E. e Kangoo Z.E. em pré-reserva. 
Renault lança versão limitada do Laguna. 
Logan muda só no visual. 
Volkswagen quer fazer carros da Suzuki. 
VW levanta fundos para absorver a Porsche. 
Novo Cayenne tem fila de espera de seis meses. 
Touran ganha o novo visual da Volkswagen. 
Empresas alemãs aproveitam ambiente brasileiro para inovar. 
GM divulga Camaro conversível na internet. 
Renault começa a aceitar pré-reservas para novos carros elétricos. 
Renault-Nissan tem que ter no mínimo 10% do mercado. 
Nissan confirma Tiida sedã no Brasil. 
Renault apresenta Fluence e Kangoo Z.E. 
MAN anuncia investimento de R$ 150 mi na fábrica de Resende. 
Traseira, preferência nacional. 
Logan fica um pouco menos quadrado. 
Renault Fluence Z.E.: Design definitivo. 
Renault abandona joint-venture. 
BMW suspende parte da produção. 
Renault passará a ter veículos eléctricos no Sims 3. 
Renault põe fim à «joint-venture» com Mahindra. 
Edição especial Gol Seleção 2011 será vendido por R$ 33.790. 
Gol ganha versões Seleção e Ecomotion. 
CrossFox vs. EcoSport: o ataque da raposa. 
Peugeot Citroën e Mitsubishi inauguram fábrica conjunta na Rússia. 
Nissan registra marca Infiniti na Argentina. 
Nissan Leaf surpreende. 
Montadoras aproveitam Agrishow e vendem carros de luxo a agricultores. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Faltam profissionais da área de qualidade. 
Montadoras aderem às revisões tabeladas. 
Grandes se retraem, pequenas avançam. 
Bosch paralisa produção de semicondutores por restrições aéreas. 
Fiat vai separar a atividade industrial da automotiva. 
Concorrência acirrada. 
Chineses querem ter 5% do mercado brasileiro até 2015. 
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RESULTADOS 
Recorde marca aniversário do Gol. 
Vendas da montadora indiana Tata Motors crescem 19% no mundo. 
O futuro promete mais. 
Sonhando com 2015. 
Com Logan, Renault quer 5% do mercado. 
Venda de veículos novos cresce 13,49% na 1ª quinzena. 
Presidente da Fiat espera novos recordes. 
Fiesta supera Golf como o carro mais vendido na Europa. 
Lucros da Volkswagen quase duplicam com vendas recorde. 
Lucro da Volks cresce quase 95% nos primeiros três meses de 2010. 
Chrysler perde US$ 4 bilhões desde que saiu da quebra. 
Volvo mostra recuperação no 1º trimestre com lucro de US$ 236 milhões. 
Volvo dispara 14% após resultados. 
Vendas da PSA Peugeot Citroen sobem 27,5% no primeiro trimestre. 
Redução de IPI estimulou 20,7% das vendas de veículos em 2009. 
  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Edital SENAI e SESI de Inovação – até 30 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.  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades    
Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovação Social 

  

  
NOTÍCIA COMENTADA 

  
Cases de Inovação 
  
A seguir estão alguns casos de inovação apresentados na X Conferência da 
ANPEI. Para mais detalhes acessar o link do evento: 
http://www.fozzy.com.br/anpei/  
  
Renault: procurou uma solução viável técnica, 
econômica e ambientalmente correta para as 
embalagens de ISOPOR (EPS) recebidas no processo 
de importação de peças. Solução: compactar o isopor e 
enviar para a empresa Santa Luzia em Santa Catarina. 
Esta empresa utiliza o isopor como matéria-prima para 
fabricação de moldura para construção civil. Houve redução de custos com 
armazenagem e transporte do resíduo, e também a oportunidade de 
reciclagem do material. 
  
  

 
  
Madeplast: produz a madeira plástica ou madeira sintética que contribui com 
a produção de produtos econômica e ecologicamente sustentáveis, pois utiliza 
como matéria-prima resíduos plásticos e vegetais. As diretrizes utilizadas para 
inovação tecnológica são: corpo técnico e capital humano, pesquisa 
fundamental, pesquisa aplicada e experimental, e aplicabilidade no mercado 
alvo. 
   

  
  
Braskem: mostrou o modelo de Gestão de 

Inovação Aberta e alguns processos estruturados pela área de Inovação & 
Tecnologia Corporativa. A inovação corporativa da Braskem está dividida em: 
inteligência tecnológica, open inovattion e gestão estratégica de inovação. 
Resultados com esse modelo de gestão inovativa: acesso a fomento público, 
construção de indicadores de desempenho de inovação tecnológica, e 
aumento de fluxo de informações para priorização de projetos. 

  

EVENTOS 

  
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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