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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 maio de 2010 

  DESTAQUES 

  

  
Workshop - Especialização em Engenharia Automotiva 

  

 
  

Aconteceu no último dia 21 de maio de 2010, o 4º Encontro do Comitê Técnico 
de RH do Setor Automotivo da RMC. O grupo, de forma participativa, avançou 
na proposta de formação de competências técnicas para o setor na região.  
  
O encontro contou com a presença de especialistas técnicos e de RH das 
empresas: Bosch, Brose, Fiat, Renault, Treves, Volkswagen, Volvo e 
SENAI/PR; que em parceria com a UTFPR definiram o perfil desejado do 
egresso do especialista em engenharia automotiva, bem como a grade 
curricular e as ementas das disciplinas. 

  
Governo adia anúncio de incentivo para carros elétricos 
  

 
Marcado para dia 25 de maio, o anúncio de um pacote de incentivo para 
o desenvolvimento e a produção de veículos elétricos no Brasil foi 
adiado. A prorrogação foi feita oficialmente pelo ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
A justificativa do governo é que não há embasamento para uma decisão 
formal. Portanto, Lula requisitou a realização de mais estudos na área 
para poder anunciar novidades. 
O incentivo do governo viria com a redução de impostos para 
comercialização de veículos movidos a eletricidade, entre eles o IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados), e a criação de um centro de 
desenvolvimento de tecnologia voltada para este fim.  
  
Notícias relacionadas: 
Impasse entre ministérios da fazenda do desenvolvimento atrasa plano 
de incentivo carro elétrico. 
Governo adia plano de incentivo. 
Brasil se prepara para chegada de carro elétrico. 
Carros 100% elétricos ainda não são uma boa solução. 

  NOTÍCIAS 
LANÇAMENTOS 
Peugeot apresenta 308 GTI na Europa.  
Picape Agile chega no segundo semestre.  
Fiat revela primeiro esboço do protótipo Mio.  
Fiat mostra tecnologias e soluções de mobilidade sustentável no Challenge Bibendum. 
A Seat revela modelos ecológicos.  
Nissan Tiida, um "hatch" que agrada.  
Volkswagen lança CrossFox no México.  
Fotos do novo X3 aparecem na Holanda.  
Seat apresenta protótipo do Leon elétrico.  



  

Peugeot 3008 será apresentado no Salão do Automóvel de SP. 
Salão de Paris, o futuro é agora.   
Novo Volvo S60 – Com sistema que evita atropelamento.  
Micra, futuro Nissan a ser vendido no Brasil, começa produção na Índia.  
Chana terá carros de passeio no Salão de SP.  
Mercedes levará novo compacto aos EUA.  
Sentra 2010 Flex, silencioso e discreto. 
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Velho Gol entra na onda dos econômicos.  
Pompeo revive sonho de carro brasileiro.  
Nova unidade Fire 2, em Betim, é responsável pela tecnologia dos propulsores do Novo Uno.  
Estudo analisa preocupação ambiental das montadoras.  
Veículos elétricos e etanol. 
Veículos Elétricos 2010 - 7° Seminário de Veículos Elétricos - Challenge Bibendum. 
Nissan Introduces Quick EV Charger.    
Volkswagen anuncia nova tecnologia do Tiguan com campanha criada pela AlmapBBDO.  
Eletroeletrônica na engenharia da mobilidade.  
Biocombustíveis: Ipea divulga estudo.  
Oferta de biodiesel deve crescer 27,2% até 2017.  
Stark poderá ser testado no QRX 2010.  
Rio: evento reúne conceitos elétricos e híbridos.  
Na mais pura eletricidade.  
A nossa gama de veículos elétricos – o que fazemos e não fazemos! 
  
EMPRESAS 
Redes de varejo automotivo planejam triplicar de tamanho.  
Programa Talento Volkswagen abre inscrições.  
VW: Concurso de design abre inscrições.  
Ford anuncia investimento de US$ 135 milhões para veículos elétricos.  
Volkswagen quer 90% da Italdesign.  
Conheça o grande vilão dos custos de produção no setor automotivo.  
BMW investe em marketing para continuar crescendo no Brasil. 
Volvo acerta nova venda para o Chile.  
Renault recebe homenagem da UTFPR.  
PSA vai fazer carro de baixo custo na Espanha.  
Mahindra irá adquirir 55,2% da fabricante de carros elétricos Reva.  
GM promete anúncio importante dia 31.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Sesi e Unindus lançam pós-graduação em RH. 
Empresários destacam desenvolvimento sustentável e defendem reforma tributária.   
Governo lança amanhã incentivo aos veículos elétricos.  
Órgãos reguladores atrapalham a pesquisa no país, diz diretor da Finep.  
Ghosn: como sobreviver no setor automotivo.  
Prêmio de Sustentabilidade da Câmara de Comércio França-Brasil 
  
RESULTADOS 
CONTRAN atualiza normas para o transporte de cargas e bicicletas em veículos menores. 
Nissan: venda de veículo nos EUA subirá 15% em 2010.  
Conheça os carros mais e os menos recomendados pelos mecânicos.  
Sem IPI reduzido, venda de automóvel cai 32%.  
ANFAVEA anuncia crescimento de 8% na produção de carros neste ano. 
Cursos de Pós-Graduação – 2º semestre de 2010.  
Seu próximo carro será chinês? 

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Lula anuncia investimentos em pesquisas para 2011 
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. 

  
EVENTOS 

Prêmio de Sustentabilidade da Câmara de Comércio França-Brasil 
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NOTÍCIA ESPECIAL 

  
Estrada para quê? O futuro dos carros está no ar 

  
Enquanto a indústria automobilística trabalha para viabilizar a primeira 
geração em larga escala de carros elétricos, os chineses dão um passo à frente 
e apresentam o primeiro modelo de carro voador. Batizado de YEE, o projeto 
do carro voador foi criado pensando na vida nas grandes cidades.  
Criado por Pan Jiazhi, Zhu Wenxi e Lai Zexin do Departamento de Design 
Industrial da Escola de Engenharia Mecânica e Automotiva da China, o YEE 
tem linhas futurísticas e seu formato lembra um pouco as naves espaciais de 
“Guerra nas Estrelas”. O carro pode tanto trafegar em estradas quanto 
ascender aos céus, sempre que preciso. O processo de transformação é muito 
simples: basta acionar o controle que as duas rodas dianteiras se voltam para o 
lado e se transformam em hélices.  
Segundo o designer Lai Zexin, o carro futurista satisfaz os padrões de alta 
eficiência, adequando-se ao ritmo frenético da vida nas cidades. “O design 
intimista e o uso de nova energia personificam a coexistência harmoniosa de 
‘gente-carro-natureza’”.  
Projeto de carro conceito venceu o primeiro prêmio de Melhor Futuro Criativo 
em Pequim 
Os dois modos de locomoção do YEE se devem ao propulsor fixado nas rodas 
traseiras. Na estrada, o veículo se comporta como um carro de corrida. E 
quando está no modo aéreo, ele voa na mesma altura que um planador.  
Para completar o projeto deste carro conceito, os estudantes criaram também 
uma estação aérea de energia solar, que serviria para abastecer os veículos e 
também como base de decolagem. 
Os dois modos de locomoção do YEE se devem aos propulsores instalados nas 
rodas dianeiras, que se transformam em hélices no ar 
O design do YEE ganhou o prêmio Gold Award the “Melhor Futuro Criativo” no 
concurso de Design de Carro Conceito, realizado em Pequim, na China.  

  
Notícias relacionadas: 
O futuro dos carros está no ar 
Carro elétrico 'dobrável' é apresentado na Alemanha.  
Veículos do futuro ao alcance do público. 
Carro de 2030 faria fotossíntese.  

  

 

  
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 

  

  

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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