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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 

  

 
  10 de junho de 2010 

  DESTAQUES 

  

  

Sustentabilidade no Bibendum 
  

Durante o evento Challenge Bibendum 2010, que foi realizado entre os dias 30 
de maio e 3 de junho, no Rio de Janeiro, montadoras de caminhão 
apresentaram as suas tecnologias e soluções sustentáveis. 
A Agrale destaca o ônibus Hybridus, veículo 100% brasileiro com tecnologia 
híbrida elétrica/diesel, equipado com dois motores elétricos como fonte de 
tração e um propulsor diesel Cummins ISBe 4, com 170 cv de potência como 
fornecedor de energia. Outro produto que também será mostrado é o trator 
Compactador 4230.4 apto a utilizar biodiesel B25, indicado para a coleta de 
lixo seletivo e orgânico. 
Já a MAN Latin America apresentou a tecnologia Dual Fuel, que permite o uso 
alternado de biodiesel ou gás natural veicular (GNV), com óleo diesel comum. 
No evento, dois caminhões da empresa participação do rally para veículos de 
tecnologia avançada. São eles o VW 15-180, movido a gás natural veicular 
(GNV), desenvolvido em parceria com empresas como a Bosch, e o VW 17-
250, 100% movido a biodiesel, ambos com injeção inteligente Dual Fuel. Com 
essa tecnologia, o uso de B100 ou GNV pode ser aplicado em veículos novos 
e na frota nacional circulante, permitindo a redução de poluentes com baixo 
custo. 

Notícias relacionadas: 
Transporte Mundial. 
Mapa. 
Surpresas da tecnologia nos automóveis. 
Veículos eficientes. 
Carro do futuro vira realidade no Challenge Bibendum.  
  
  

 

  

Greve mostra pressão por salário na China 
  

 
Confrontos durante greve na China deixam dezenas de operários feridos.  

  
Dezenas de pessoas ficaram feridas durante os confrontos de segunda-
feira numa fábrica na capital de Taiwan, Taipé, quando dois mil funcionários 
entraram em greve, para exigir melhores salários e condições de trabalho. 
Cerca de 50 empregados da KOK, especializada em peças de borracha 
para carros, ficaram feridos, cinco gravemente, durante os confrontos com 
os guardar de segurança que tentavam impedir que eles se manifestassem 
em Kunshan, de acordo com o jornal China Daily.  

  
A Honda na China ofereceu salários maiores a seus empregados, mas está 
tendo de enfrentar uma greve. Analistas dizem que isso pode ser apenas a 
“ponta de um iceberg”,  mais e mais trabalhadores estão exigindo aumento 
em todo o país.  
E, com o crescimento dos empregos na indústria de transformação chinesa 
no maior ritmo em pelo menos cinco anos, registrando no último trimestre, a 
tendência é que as empresas terão mesmo de aumentar salários.  
  
Notícias relacionadas: 
China: Strike hits a third Honda plant.  
Greve da Honda na China é um alerta para o Japão.   
Honda enfrenta nova greve na China.  
China mercado mais lucrativo para Nissan diz presidente. 
Confrontos durante greve na China deixam dezenas de operários feridos.  
  

  NOTÍCIAS 
LANÇAMENTOS 
A chinesa Chana apresentará novos carros no Salão do Automóvel.   
Sedã de origem britânica. MG 550 tem preço chinês.   
Tiida Sedan começa agora a chegar às lojas.  
Alsvin, Benni e Mini Benni, os novos chineses da Chana. 
Kia K5 2.4 GDI 2011: Imagens do primeiro carro da marca com injeção direta.   
Campanha da Amarok, a primeira pick-up da Volkswagen. 
Um breve test-drive na VW Amarok. 
Ford apresenta o "concept" Start.    
Seat prepara veículos mais limpos.  
Fenajeep 2010 - Novidades e mais novidades... 



  

Peugeot 3008 é lançado na Argentina, no Brasil só em outubro.  
Volkswagen: até 2012, gama praticamente renovada.  
Nova SpaceFox chega às lojas na Argentina.  
Renault apresenta o novo sedã Latitude.  
BMW divulga detalhes do novo X3. 
China: VW Golf VI tem fila de espera.  
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Sociedade do Lítio: da água do mar ao hidrogênio.  
Motor a etanol pode ser a solução do carro elétrico.  
Fiat mostra tecnologias sustentáveis no Rio.    
Pesquisa mostra marcas mais lembradas quando o assunto é carro movido a bateria.   
Veículos elétricos e etanol.  
Simpósio destaca novas fontes de biocombustíveis no Brasil e nos EUA. 
Realidade operacional dos ônibus híbridos em São Paulo.   
Leaf é a nova opção dos donos do Prius.  
Fiat estaria desenvolvendo modelo urbano híbrido com motor 0.9. 
Carro elétrico atinge 140km/h em 10s. 
Preço e autonomia ameaçam sucesso dos carros elétricos.  
NTU destaca as virtudes do BRT.  
Índia aposta em biocombustíveis no mar e no deserto. 
Fiat developing hybrid powertrain for small cars, CO2 emissions expected at just 80 g/km.  
  
EMPRESAS 
General Motors investirá R$ 700 milhões no Brasil. 
Indústria automotiva investe R$ 22,7 bilhões no país até 2015.   
Renault confirma oferta conjunta por Ssangyong. 
Renault confirma oferta pela Ssangyong.  
Renault e Mahindra fazem oferta por Ssangyong.  
Talento Volkswagen Design 2010. 
GM dá partida à terceira fase.  
Fabricantes Renault e Nissan querem consolidar a aliança.  
Volkswagen vai usar 30% de aço importado.  
Hyundai confirma Veloster em Paris. 
Jon Lauckner comanda a GM Ventures. 
VW São Carlos completa 5 milhões de motores.    
Metalúrgicos da Renault paralisam as atividades em protesto.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Cepal defende participação mais efetiva do Estado como regulador da economia.   
Lula discutirá carro elétrico em junho.   
Resolução sobre uso da 'cadeirinha' começa a valer no dia 9.  
Criança, só no banco de trás do carro.    
Lei de inovação do PR ganha fôlego.  
Polo automotivo do Interior pode crescer.   
Preço do carro novo sobe 1,8% desde o fim da redução de IPI. 
Conferência debate fortalecimento de Pesquisas & Desenvolvimento nas empresas.  
Lula vai discutir carro elétrico no Brasil com ministros em junho.  
Importação de aço pela Volkswagen cresce para 30% de suas compras em 2010.  
FIEP lança Agenda Legislativa da Indústria.  
Governo avalia possibilidade de uma montadora nacional. 
Comissão discute Lei de Inovação paranaense.  
Indústria aérea global vê resultado positivo em 2010.  
Sistema FIEP e CNPq promovem programa de incentivo à pesquisa.  
Emprego no setor automotivo volta ao nível pré-crise.  
  
RESULTADOS 
Venda de veículos novos em maio cai 10 sobre abril. 
Mecânicos elegem os melhores carros.   
Gol é o Volkswagen mais vendido no mundo.   
Ilustres desconhecidos no topo.   
Efeito Novo Uno nas vendas do Palio. 
Feira do setor automotivo aposta em resultados positivos.  
Carlos Ghosn prevê ano recorde para a indústria automóvel. 
Venda de carros novos cai 9,7% em maio, diz pesquisa.  
Venda de carros cai, mas é recorde em maio. 
Vendas de veículos na China crescem 29,7% em maio.  
Vendas de veiculos recuam entre abril maio mostra ANFAVEA. 
ANFAVEA discute prorrogação de IPI zero para caminhões. 
Falta de cadeirinhas faz CONTRAN adiar prazo para uso obrigatório.   
Produção de leves pode se acomodar em junho. 
Veículos: produção acumulada cresceu 20,7%.  
ANFAVEA: ainda não há ressaca nas vendas com retorno do IPI.   
Produção de veículos sobe 6,6% em maio, aponta ANFAVEA.  
Automotive business - Revista digital 3. 

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

Curso capacita empresários e profissionais para atuarem no mercado externo 
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Inserção de Pesquisadores nas Empresas 

 
  
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. 

    

NOTÍCIA ESPECIAL 

  
AUTOPAR – Feira Sul-Brasileira de Fornecedores da Indústria 

Automotiva 

  
  
  
  
  
  
  

 
A 5ª edição da Feira Sul-Brasileira de Fornecedores da Indústria Automotiva 
(Autopar) acontece no Expotrade Pinhais, região metropolitana de Curitiba 
(PR). O evento é realizado de dois em dois anos e reúne empresas nacionais 
e internacionais do setor de autopeças, reparação e reposição automotiva, que 
buscam crescimento e fortalecimento de suas marcas no mercado brasileiro. 
A Autopar 2010 conta com expositores de sete países e tecnologias 
produzidas por mais de 500 indústrias brasileiras.  
A equipe do ODI/PR esteve presente no evento e conversou com a Gerente 
de Marketing da Diretriz Feiras e Eventos, Márcia Bina. “A Autopar já é 
considerada a segunda maior feira do Brasil no setor. A geração de negócios 
da última edição foi de R$ 150 milhões e a expectativa para esta edição é 
superar R$ 300 milhões; isto se deve ao crescimento da feira, pois em 2008 
foram 450 expositores, nesta edição temos mais de 500”, comenta a gerente. 
O público esperado é de pelo menos 40.000 visitantes. 
  

  
EVENTOS 

  
Almoço-palestra com foco no mercado norte-americano dia 18/06, no 

CIETEP 
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Notícias relacionadas: 
Site oficial da feira 
  
  

  
Prêmio de Sustentabilidade da Câmara de Comércio França-Brasil 

  
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. 
  

 

  
  
21/06/2010 – Simpósio SAE- Brasil: Manufatura automotiva 
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
Os efeitos da crise econômica internacional ainda persistem e provocam 
mudanças na geografia da manufatura automotiva, deslocada para países 
emergentes como China, Índia e Brasil. Excesso de capacidade de 
produção global, pressões dos fornecedores externos e dificuldade em 
promover as exportações levam as operações brasileiras a uma verdadeira 
guerra para reduzir custos, tornar as linhas de montagens mais flexíveis e 
racionalizar as cadeias de suprimento. O objetivo é ganhar competitividade 
para enfrentar os adversários estrangeiros até mesmo no mercado interno. 
  

  

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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