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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 

  

 
  07 de Maio de 2010 

  DESTAQUES 

  

Polo automotivo do Paraná 
  

A expectativa de crescimento do mercado de 
veículos novos no Brasil é de 20% até 2020. Este é 
um dado constatado a partir das projeções feitas 
pelo ODI-PR no estudo “Cenários da Indústria 
Automotiva: Região Metropolitana de Curitiba 
2020”. O aumento da renda dos consumidores é o 
principal propulsor desta expectativa. Uma 
consequência positiva desta constatação é a 
queda da idade média da frota brasileira.  
  
Mesmo com estes indícios de um cenário favorável 

alguns desafios deverão ser enfrentados para que estas projeções se 
concretizem, que estão relacionados a investimentos e custos de 
produção. 
  
O polo automotivo da RMC representa 12% da produção nacional, 
entretanto nunca se comportou como uma cadeia produtiva. Os estudos 
do ODI-PR também constataram que a maioria das organizações do 
setor não se relacionam, o que impede que ações conjuntas promovam o 
aumento a competitividade. A Fiat Power Train (FPT) pretende ajudar a 
mudar esta situação, principalmente pela reativação da fábrica Tritec 
Motors, localizada em Campo Largo e agora controlada pela FTP, que 
volta a funcionar depois de dois anos e meio sem produzir.  
Marcelo Reis, administrador da Tritec Motors, diz 
que uma expectativa é construir um parque de 
fornecedores na RMC, pois a maioria dos 
fornecedores está em São Paulo e Minas Gerais. A 
pretensão é formar parcerias com as montadoras da 

região para que este parque possa ser efetivado.  
  
A Tritec produz hoje motores movidos a gasolina pura para exportação, e 
outro flexfuel para o mercado interno. Os já anunciados motores E-torq da 
FTP serão produzidos em Campo Largo e devem chegar nas ruas 
brasileiras em meados de 2010. Hoje a produção totaliza 200 motores por 
dia, mas a meta é produzir mil motores por dia até dezembro. 
  
A visão sistêmica do setor permite que projetos sejam colocados em 
prática, podendo beneficiar a coletividade empresarial e trazendo 
resultados econômicos para a região como um todo. 
  
Notícias relacionadas: 
Fábrica de motores “esquenta” polo automotivo do Paraná. 
Na RMC, custos são maior desafio até 2020. 

FENABRAVE e ANFAVEA mostram os resultados de Abril 
  

 
  
Em Abril, com a perda do benefício de redução do IPI, a venda de veículos caiu 
21,4 % em relação a março, mas ainda é recorde para o mês se comparado a 
anos anteriores, podendo ser considerado o melhor Abril da história. A venda 
de automóveis e comerciais leves totalizou 261.922 unidades. 
  
O setor se demonstra promissor principalmente devido aos investimentos 
previstos. As 25 montadoras de veículos e máquinas agrícolas instaladas no 
Brasil preparam investimentos de US$ 11,2 bilhões para o período entre 2010 e 
2012. Este valor foi anunciado por Cledorvino Belini, presidente da ANFAVEA, 
que acredita que mesmo com o fim da redução do IPI a indústria automotiva 
conseguirá crescer os 8,2% previstos para 2010, atingindo 3,4 milhões de 
unidades vendidas. 
  

 
  

Painel de especialistas da Toyota nos EUA. 
 



  

A Toyota reuniu especialistas para discutir a questão de segurança de seus veículos, tema que possivelmente 
surgiu depois dos constantes recalls de seus automóveis que vem acontecendo desde o ano passado. Entre os especialistas estavam empresas líderes, a 
aviação, segurança e especialistas em tecnologia, tais como Norman Augustine, ex-CEO da Lockheed Martin, o Presidente do Conselho de Assessores em 
Ciência e Tecnologia, Patricia Goldman, ex-vice- presidente da National Transportation Safety Board, Mary Good, engenheira da University of Arkansas e 
Brian O'Neill presidente da Insurance Institute for Highway Safety. 

  
Em maio estes especialistas viajam até o Japão para se reunir com o presidente Akio Toyoda e outros executivos. A Toyota afirma que os especialistas 
terão recursos suficientes para suas atividades e poderão opinar de forma livre. 
  
Após este primeiro painel identificou-se alguns temas para próximas reuniões, como: práticas de gestão e fluxo de comunicação. 
  

Notícias relacionadas: 
Quality panel to review Toyota                 Toyota quality panel to review electronics               Painel de especialistas aconselhará Toyota 

  
  NOTÍCIAS 

  

LANÇAMENTOS 
Ford revela segredos do Start. 
Peugeot Hoggar chega forte em dirigibilidade e capacidade de carga. 
Lançamentos 2010: Veja o que chega antes do fim do ano. 
Peugeot Hoggar estreia entre as picapes compactas. 
Hyundai apresenta Elantra no Salão do Automóvel de Busan na Coréia do Sul. 
VW Gol ganha versão especial Seleção.  
Fiat Idea Sporting é flagrada. 
Fiat: nova geração do Uno em detalhes.  
Novo Polo sedã aparece em esboços. 
Volkswagen prepara o Polo R para 2012. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Grandes fabricantes mostram modelos de carros 'verdes' em Pequim. 
Motor diesel flex adapta-se ao biodiesel para eliminar poluentes. 
Biodiesel é apontado como combustível do futuro.  
Stark será produzido com compensação de emissões de carbono e selo verde. 
Eletropaulo mira carro elétrico. 
Shell lançará etanol aditivado no Brasil. 
Carmakers Show Futuristic Green Vision in Beijing. 
O brasileiro dirigindo carros híbridos e elétricos. 
Lexus shows off new hybrid concept... bicycle? 
Japão coloca táxi elétrico para circular. 
ETV Motors Revs Up Better Batteries, Engines for Plug-in Cars. 
Carro elétrico ameaça etanol, diz IPEA. 
Top 10 Myths About Electric Vehicles—Busted 
Nissan, GE Link Smart Grid, Electric Car Forces. 
Fabricantes chinesas investem em carros elétricos. 
Electric car hire gets easier and easier. 
Carros que fazem tudo... até falar. 
VW apresenta novo propulsor 3 cilindros TDI em Viena. 
Volvo cria Carro Elétrico com tecnologia DRIVe. 
Veja carro-bola, táxi de enchentes e outros veículos do futuro. 
Volvo confirma carro eléctrico «Plug-in» para 2012. 
Volkswagen anuncia versão elétrica do Golf. 
Energia super verde: hidrogênio é gerado com som e água. 
Volvo C30 1.6D DRIVe: Mundo mais verde. 
  
EMPRESAS 
Carlos Ghosn em busca de novo mandato de 4 anos na Renault. 
BMW é marca mais valiosa. 
VW Autoeuropa garante mais de 100 mil carros em 2010. 
Nissan apresenta March e Leaf no Salão de Pequim. 
BMW supera Toyota como a marca de carro mais valiosa. 
Tesla pesquisa localização de nova fábrica. 
Volvo lançará carro elétrico em 2012. 
Ford e Volvo convocam recall de carros. 
Volvo faz recall do XC90 no Brasil. 
VW construirá duas fábricas na China. 
Shell cria carro de vidro para demostrar fluxo do óleo. 
XC90 no Brasil é convocada pela Volvo para reparos. 
VW lança motor 1.2 TDI três cilindros. 
Vazam mais desenhos do novo Polo Sedan. 
Projetos de fornecedores Fiat na Academia Lean alcançam resultados elevados. 
Comparativo entre os sedãs Honda City e Nissan Sentra. 
Carlos Ghosn renova contrato com a Renault. 
Híbrido da Volvo no campo. 
VW Amarok terá preços acima de R$ 100 mil; confira outras novidades. 
Ghosn reeleito para os cargos de Presidente e CEO da Renault.  
Brasileiro Carlos Ghosn renova contrato para seguir à frente da Renault-Nissan. 
Nissan recolhe 130 mil Infinity G35. 
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CENÁRIO ECONÔMICO 

Crescimento sustentado e equilíbrio. 
Sem IPI reduzido, montadoras devem registrar melhor abril da história. 
Presidente do Grupo Fiat assume a ANFAVEA. 
Mistura de 25% do etanol na gasolina volta no domingo. 
A faculdade de respeitar as pessoas é uma forma de exprimir liderança. 
Anfavea estima vendas de 280 mil unidades em abril. 
Novo presidente da ANFAVEA, Belini pede choque de competitividade.  
Montadoras investem US$ 11,2 bi até 2012. 
Lula defende alta de juro, diz que não deixará a economia desandar. 
Lula diz que matrizes de multinacionais têm que aprender com filiais brasileiras. 
Lula diz que não deixará que eleições 'afrouxem' controle da economia. 
Anfavea: Belini promete alta de 38% nos investimentos. 
Montadoras preveem aportes de US$ 11,2 bi. 
Autoeuropa deixou recado a fornecedores.  
Indústria automobilística brasileira investirá US$ 11,2 bilhões até 2012. 
Presidente da Fiat assume a ANFAVEA. 
Montadoras vão investir US$ 11,2 bi no País até 2012. 
Anfavea: Bellini toma posse com previsões otimistas. 
Brasil receberá US$ 11,2 bi até 2012, diz Belini. 
Acionistas da Renault renovam mandato de Carlos Ghosn como presidente. 
Petrobras avança em projeto de biodiesel em Portugal. 
A vez dos carros chineses no Brasil. 
Juros recuam após dados da indústria. 
A nova onda japonesa. 
Investimentos elevam a produção industrial. 
Vantagens de séries especiais trazem riscos para fabricantes e compradores. 
  
RESULTADOS 
Receita e faturamento da Renault crescem em 2010. 
Marca Volkswagen registra lucro de US$ 551 milhões no 1º trimestre. 
Renault cresce 28,4% no primeiro trimestre de 2010. 
BMW supera Toyota como a marca mais valiosa do mundo. 
Volkswagen volta a registrar lucro no 1º tri. 
SIVA premeia melhores concessões de automóveis. 
CNH e Volvo celebram alta do mercado nacional. 
Anfavea estima vendas de 280 mil unidades em abril. 
Vendas de veículos novos no país batem recorde no 1º quadrimestre. 
Produção estadual deve bater recorde em 2010. 
Sem IPI, fabricantes vendem 280 mil unidades em abril, diz ANFAVEA. 
Vendas da Audi aumentaram 26%. 
Ford mantém recuperação e vendas nos EUA sobem quase 25% em Abril. 
Venda de carros cai 21,4%, mas é recorde para abril. 
Vendas da Audi crescem quase 26% no primeiro trimestre de 2010. 
Anfavea: vendas de veículos devem crescer 8% em 2010. 
Montadoras dos EUA registram alta nas vendas em abril. 
Vendas de automóveis crescem no primeiro trimestre embora tenham recuado em Abril. 
SESI vai calcular benefícios do esporte na indústria. 
  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

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 
Finep lança chamada para empresas nascentes. 
Evento explica fontes de incentivo à inovação tecnológica para empresas. 
NOTÍCIA ESPECIAL 
  
Energia Verde 
  
Cientistas pesquisam formas de produzir energia a partir de som e 

água.  
  
  
Há muito tempo se fala que o hidrogênio será 
o combustível do futuro. Atualmente ele é 
extraído de um combustível fóssil, gerando 
muitos poluentes. Para conseguir obter o 
hidrogênio sem produzir danos ao meio 
ambiente existem três desafios técnicos para 
os pesquisadores: o desenvolvimento de um 
coletor de luz solar adequado, um catalisador 
para oxidar a água em oxigênio e um 
catalisador para a reação de redução da água 
em hidrogênio. 
  
Abaixo tem-se duas formas que estão sendo testadas para produção de 
hidrogênio: 
  
1. Cristais quando submetidos a fortes vibrações ao estarem mergulhados 
em água, criam cargas elétricas capazes de separar o oxigênio do 
hidrogênio. “Os cristais podem aproveitar uma espécie de poluição - o 

  

EVENTOS 

  
11 a 15/05/2010 - Feira Internacional da Mecânica 
Pavilhão de Exposições do Anhembi. São Paulo - SP   
  
17/05/20010 – II Seminário – A otimização de produtos automotivos 
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
  

18, 19 e 20/05/2010 - IV Congresso Internacional do Alumínio e X 
Seminário Internacional de Reciclagem do Alumínio 
Centro de Exposições Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes – SP 
  
27/05/2010 - XII Seminário de Eletro-Eletrônica Aplicada a Mobilidade 
Teatro da Unip, Vila Clementino. São Paulo – SP 
  
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 
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barulho e as vibrações das ruas e estradas, por exemplo - para gerar o 
mais verde dos combustíveis, o hidrogênio, que pode abastecer carros ou 
usinas elétricas liberando apenas água como resíduo”. Esta é uma 
pesquisa liderada pelo Dr. Huifang Xu, da Universidade de Wisconsin-
Madison, nos Estados Unidos.  
  
2. A fotossíntese artificial utiliza o mesmo mecanismo da fotossíntese 
solar, mas é aproveitada para quebrar o molécula de água e assim obter o 
hidrogênio, que pode ser utilizado como combustível. Esta pesquisa está 
sendo desenvolvida por estudiosos do MIT, nos Estados Unidos, que 
buscam a forma mais eficiente de capturar o hidrogênio. Isto já possível de 
se fazer, entretanto os custos são altíssimos, o que inviabiliza a produção. 
  
A Universidade de Michigan está testando uma forma alternativa de 
produção de energia a partir de vibrações do ambiente. São 
minigeradores, comparáveis a pilhas, que ao invés de utilizarem reações 
químicas para produção de energia utilizam vibrações produzidas pelo 
tráfego de automóveis em viadutos e pontes ou pelo funcionamento das 
máquinas nas fábricas. 
  
Estas inovações podem contribuir muito para o desenvolvimento 
sustentável, entretanto ainda não são formas viáveis de produção de 
energia, cabendo muito investimento em pesquisa e desenvolvimento para 
evolução dos mecanismos existentes.  
  
Para maiores informações acessar: 
Energia super verde: hidrogênio é gerado com som e água. 
Fotossíntese artificial: vírus é usado para quebrar molécula de água. 
Catalisador bioinspirado acelera busca por combustível solar. 
Mini geradores tiram energia das vibrações do meio ambiente. 
Fotossíntese artificial gera hidrogênio para células a combustível. 

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 
  
24 a 28/10/2010 – 18º Salão Internacional do Transporte 
Anhembi. São Paulo – SP  
  
28/10 a 07/11/2010 – Salão do Automóvel de São Paulo 2010 
  

  

  
EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010 

  

  

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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