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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 maio de 2010 

  DESTAQUES 

  

  
O carro totalmente elétrico em Portugal: 

LEAF da Nissan 
  

O Leaf da Nissan terá como primeiros 
compradores os portugueses. O carro 
estará disponível em Portugal ainda em 
dezembro deste ano e custará em torno de 
35 mil euros. O governo está oferecendo 
incentivos de 5 mil euros para os primeiros 

compradores do veículo. Caso o comprador entregue um carro antigo para 
abate em troca do carro elétrico ele também pode receber mais 1.500 euros, 
acumuláveis com o benefício anterior. Assim, o incentivo oferecido pode 
chegar a 6.500 euros. 
  
A escolha do país para o lançamento das vendas foi devido ao 
comprometimento governamental em oferecer infraestratutura de 
carregamento, programas de educação para os consumidores, incentivos 
públicos e cooperação com a montadora. 
  
Em Portugal, Holanda, Reino Unido e Irlanda as reservas podem ser efetuadas 
já a partir de Julho, sendo que nos restantes países europeus o Leaf deverá 
ser lançado até ao final de 2011. 
  
Tom Smith, executivo da Nissan, acredita que os compradores serão pessoas 
que gostam de experimentar novas tecnologias ou preocupadas com o meio 
ambiente. Mas também garante que a questão de redução gastos incentivará 
a compra, pois anualmente o proprietário de um Leaf economizará em média 
600 euros em combustível. 
  
Notícias relacionadas: 
Nissan já divulgou preço do carro eléctrico Leaf. 
Carro eléctrico Leaf poupa até 600 euros em combustível. 
Portugueses são primeiros europeus a conhecer novo modelo eléctrico da Nissan. 
Nissan anuncia que seu carro elétrico vai custar cerca de 30 mil euros na Europa. 

  
Postos de abastecimento da Siemens 

  
  
A Siemens com o intuito de contribuir para o Programa de Mobilidade 
Elétrica (Programa MOBI.E) de Portugal está desenvolvendo dois protótipos 
de postes de abastecimento para automóveis elétricos na cidade de 
Corroios. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2010 e 
serão 320 postos instalados em 25 municípios que fazem parte do projeto 
piloto. Em 2011 a meta é atingir 1300 postos, sendo 50 de carregamento 
rápido. 
  
A Siemens, em conjunto com outras parceiras do programa, insere-se no 
projeto de desenvolvimento da rede inteligente de carregamento contínuo 
que será instalado em edifícios. O modelo será desenhado para que as 
pessoas prefiram carregar os carros a noite quando a energia elétrica é 
mais barata. As parceiras são:  

� EDP  
� Novabase  
� Efasec  
� Critical Software  
� Inteli  
� Nissan Renault  
� Siemens  

  
  
  
  
Notícias relacionadas: 
Siemens adere ao 
projecto do carro eléctrico 
Estado português e a Siemens assinam memorando de entendimento sobre 
mobilidade eléctrica 
Siemens adere ao projeto do carro eléctrico 
  

  NOTÍCIAS 
LANÇAMENTOS 
Volvo lança novos motores turbodiesel D2, D3 e D4. 
Volkswagen apresenta sua linha 2011. 
Volkswagen revela Golf totalmente elétrico. 
Spacefox remodelada virá no final de junho. 
BMW divulga nova foto do Gran Coupé série 8. 
O mais barato do mundo poderá voar para o Brasil. 
Nissan lança Micra produzido na Índia.  
308 Sedan virá ao Brasil no fim do ano. 
Kia Soul flex chega em outubro. 
Volkswagen lança o Gol, com motor 1.3. 



  

Fiat Mio é revelado em desenhos. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
VW Polo arrecada prémio de melhor carro "verde" de 2009. 
Engenheiros e cientistas discutem no Rio como fabricar motores menos poluentes. 
Nissan garante prazos no arranque do carro eléctrico. 
Uno é revelado em estudo ecológico. 
Toyota quer carro a hidrogênio até 2015. 
Fiat usa materiais recicláveis na versão Ecology. 
Produção de biodiesel cresce. 
Tecnologia de remanufatura. 
VW propõe Golf Blue-e-motion. 
Nissan: Eléctrico Leaf à venda em Portugal por 29.995 euros. 
Siemens cria postos de abastecimento. 
Enquanto o carro 'verde' não vem. 
Toyota tem mais patentes “verdes” 
  
EMPRESAS 
Amarok chega por R$ 119.490. 
Bugatti Atlantic, carro mais caro do mundo vendido por US 40 milhões. 
Volvo Safety Centre completa 10 anos. 
Volvo fornece ônibus para a África do Sul. 
Renault/Nissan vai fabricar bateria do carro eléctrico em Portugal. 
Montadora chinesa lançará carro mais barato do mundo. 
Volkswagen anuncia que terá duas novas versões do Golf GTI. 
Nissan Infiniti G35 tem falha no airbag.  
Renault inicia pré-venda do Wind com série limitada. 
BR lança centro automotivo nos postos Petrobras de todo país. 
Nissan garante início da construção da fábrica de Aveiro para Outubro.  
Renault moderniza fábrica argentina. 
Citroën mostra o interior do Aircross.  
Doblò vende versatilidade por R$ 63.970. 
Infiniti estuda três novos modelos. 
Audi inicia a produção do A1 na Bélgica. 
Gol Ecomotion e Gol Seleção. 
SpaceFox 2011 chega em junho. 
Nova geração do Tucson começa a ser vendida no Brasil em junho. 
Chevrolet Malibu virá em junho por R$ 90 mil. 
Volkswagen vai fabricar câmbio DSG na China. 
Sedã de luxo Volvo S60 será vendido nos EUA por US$ 38.550. 
Toyota trabalha em cupê mais acessível. 
Motor Flex da Kia já roda no Brasil. 
Encomendas do A1 podem superar expectativas. 
Peugeot 3008 é flagrado no Brasil. 
Renault Clio completa 20 anos. 
Fiat Palio é eleito o melhor carro em reparação. 
Novo Fiat Uno obtém nota acima de média (73) em avaliação. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Presidente da VW quer estreitar laços com Scania e MAN. 
Imposto de Importação sem desconto para autopeças prejudica montadoras. 
Pessimismo no setor automotivo por causa da queda nas vendas de veículos  
Anfavea prevê alta dos preços de carros ainda em 2010. 
Eliminação de redutor para autopeças é 'preocupante', diz ANFAVEA. 
Fim de redução do IPI já começa a afetar procura por crédito. 
IBGE: emprego industrial sobe 0,7% em março. 
IBGE: indústria teve aumento geral nas contratações. 
Emprego industrial cresce 2,4% em março, diz IBGE. 
Montadoras já importam aço da China. 
Déficit do setor automotivo acelera para US$ 2,5 bi. 
Funcionários da Bosch ameaçam entrar em greve. 
Metalúrgicos da Bosch promovem paralisação por duas horas. 
China compra ferro e vende aço. 
USP - Especialização em engenharia automotiva tem inscrições abertas. 
Mercado brasileiro atrai nova leva de montadoras chinesas. 
Metalúrgicos da Renault e Volvo realizam assembleias nesta sexta-feira. 
Metalúrgicos da Renault entram em greve por tempo indeterminado. 
Tata Steel mudará tipo de contratos. 
Metalúrgicos rejeitam proposta de montadora. 
Fábrica da Lada produzirá modelos da Renaul-Nissan. 
Por que os carros brasileiros custam tão caro? 
Metalúrgicos da Bosch voltam atrás e retomam greve. 
  
RESULTADOS 
Após recorde, produção de veículos no Brasil recua 14,6 % em Abril. 
Nissan fecha abril com volume 76,2% maior que 2009. 
Produção de veículos recua 14,6% entre março e abril mostra ANFAVEA. 
Montadora ''100% nacional'' chega ao 50º carro. 
Nissan lucra 320 milhões de euros em 2009. 
Brasil Ecodiesel tem lucro de R$ 18,4 milhões no 1º trimestre. 
Nissan apresenta resultados de 2009. 
Brasil desbanca EUA e se torna quinto maior produtor de automóveis. 
Abeiva registra queda de 14% em abril de 2010. 
Vendas globais da Volks sobem 11% em abril. 
Metalúrgicos da Volvo entram em greve por tempo indeterminado. 
Vendas caem e Hyundai é líder entre as novas.  
  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 
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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 
  

SEGURANÇA:  
Carros podem ser 
vulneráveis a hackers 
  
Estudos feitos pelos 
pesquisadores Tadayoshi Kohno e 
Stefan Savage, pesquisadores das 
universidades de Washington e da 
Califórnia, demonstraram que é 
possível tomar o controle de um 
automóvel interferindo em seus 
controles. 
  
Entre os testes realizados com 
dois versões de um veículo recentemente fabricados os professores 
conseguiram: 
  

•          Desligar o motor 

•          Desativar os freios 

•          Travar repentinamente os freios 

•          Danificar o sistema de som  

•          Trancar os passageiros dentro do veículo 
  
Para estes experimentos, um notebook foi conectado ao carro e um segundo 
laptop foi usado para controlar o carro remotamente, com a utilização de 
wireless. Os pesquisadores afirmam que um equipamento muito menor e mais 
simples pode ser conectado no painel e permitir que os controles sejam 
ativados. 
  
O trabalho intitulado "Análise Experimental de Segurança de um Automóvel 
Moderno" está sendo apresentado hoje, dia 19, durante o IEEE Symposium on 
Security and Privacy, em Oakland, na Califórnia. 
  
Uma das intenções deste estudo é mostrar para as montadoras que elas 
precisam se preocupar com a segurança dos seus veículos, que estão cada 
vez mais eletrônicos ficando vulneráveis aos ataques de computadores e 
celulares. 
  
Notícias relacionadas: 
Hackers ameaçam automóveis controlados por computador. 
Perigo: pesquisadores mostram que carros estão vulneráveis a hackers. 
Carros estão vulneráveis a ataques de hackers. 

  
EVENTOS 

  
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  
Autopar 2010 contará com expositores de sete países. 
  

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 
  
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 
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