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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 

  

 
  24 de junho de 2010 

  DESTAQUES 

  

Proficiens Ecodesign, Mahle Metal Leve, MAN Latin America, 
Gazeta do Povo e coluna Alta Roda levam Prêmio AEA de 

Meio Ambiente 
  

 
  
Os prêmios foram entregues durante o 12º Jantar Anual de Meio Ambiente da 
AEA, no Espaço Rosa Rosarum, em São Paulo, que aconteceu no último dia 
14 de junho, que contou com cerca de 350 convidados. 
A 4ª edição do Prêmio AEA de Meio Ambiente recebeu a inscrição de 36 
trabalhos, todos julgados por uma banca formada por representantes de 
órgãos governamentais, associações de classe, imprensa, universidades e a 
diretoria técnica da AEA. 
  
Da lista de premiados destacamos os trabalhos dos membros da nossa rede 
do Informativo ODI/Paraná – Setor Automotivo: 

PREMIADO EMPRESA CATEGORIA TRABALHO 

Márcio 
Lazzari 

Proficiens 
Ecodesign 

Acadêmica A importância do 
ecodesign 
automotivo. 

André 
Ferrarese 

Mahle 
Metal Leve 

Menção honrosa GNS-Flex: tornando 
possíveis os motores 
flex do futuro. 
Pacote anéis para 
redução de CO² em 
veículos leves a 
Diesel. 

Gian 
Marques 

MAN Latin 
America 

Responsabilidade 
ambiental, imprensa 
e acadêmica 

Como obter créditos 
de carbono através 
do uso de 
combustíveis 
renováveis em frotas 
cativas. 

Guido 
Orgis 

Gazeta do 
Povo 

Imprensa Carro elétrico dá a 
volta por cima. 

Fernando 
Calmon 

Coluna Alta 
Roda 

Imprensa Reinado dos motores 
a combustão. 

Seminário: Oportunidades de Negócios Brasil X China 
  
  
  

Lançamento da Missão Empresarial Brasileira à China 2010 
  
  
  

15/07/2010 – 14h 
Informações e Inscrições – CIN 

41-3271.9102 
Adriana.baccarin@fiepr.org.br 

  



 
  
Notícias relacionadas: 
Fiat, MAN, Fundação Volkswagen, Bosch, Auto Esporte e Proficiens Ecodesign 
levam Prêmio AEA de Meio Ambiente 

 
  

  
  

  NOTÍCIAS 
LANÇAMENTOS 
Vazam imagens de catálogo do Smart 2011.  
Outdoor gira a roda de carro e solta fumaça. 
Volkswagen lança CrossPolo no mercado europeu. 
Peugeot aposta em furgão de passeio.    
Nissan Juke a partir de 17.780 euros: encomendas abertas.  
Porsche começa a vender novo Cayenne. 
Novo Porsche Cayenne chega ao Brasil.  
Nissan Tiida e Nissan Versa tem aumento de preços nos EUA.   
BMW e Saab estudam parceria para carro compacto, dizem jornais.  
Novo Jetta ganha teaser e contagem regressiva.  
VW começa a mostrar nova geração do Jetta.  
Volkswagen lança novo Jetta nos Estados Unidos. 
Volkswagen revela nova SpaceFox na Argentina.   
Audi aposta no mercado nacional.  
Palio e Punto terão versão Attractive 1.4 flex.  
VW CrossPolo: novas fotos e preço.  
Próximo da estreia, Idea aparece camuflado.  
Flagra: nova Montana sai da toca.  
Mercedes revela versão elétrica do SLS.  
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Rastreador obrigatório deixa carro mais caro. 
Técnica brasileira reduz poluição de motores diesel em 10 vezes. 
Caminhão já vem até com sensor de sono.     
Aumenta interesse por autos com TV.  
As vantagens do carro a hidrogênio.  
Regra da UE busca assegurar biocombustível sustentável.  
Hackers entram nos veículos eletronizados. 
Diesel no seu carro - Revista Vida Bosch  
YEZ – Um carro ecológico inovador.  
Novo Uno ganha prêmio AEA de Meio Ambiente 2010.  
Simpósio SAE BRASIL de Manufatura Automotiva destacará novo mapa do setor após a crise. 
Hidrogênio como fonte de energia é tema de workshop. 
  
EMPRESAS 
Renault-Nissan reforça cooperação na Rússia. 
Comprada pela Saic, a MG, conhecida por esportivos e por cópias de fibra nacionais, chega ao Brasil em agosto. 
GM investirá R$ 2 bi em Gravataí e SCS.  
VW anuncia US$ 1 bilhão para fábrica na China.  
GM e Nissan expandem investimentos no Brasil.  
Brose projeta crescimento entre 5% e 6% no faturamento.  
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Nissan anuncia nova estrutura no Brasil.  
Toyota retoma planos para 2ª fábrica no Brasil.  
Renault Nissan quer 10% de participacao na China/EUA. 
Volkswagen eleva previsao para vendas neste ano. 
Vendas da Volvo sobem 44% 
Honda retoma operações de autopeças na China. 
VW pretende substituir fornecedores brasileiros.  
Toyota vai cortar preços em 30% para enfrentar concorrentes. 
Volks tenta atrair fornecedores asiáticos e europeus. 
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Oportunidades de emprego nas montadoras brasileiras.  
Importações no setor automotivo levam risco ao emprego no Brasil.  
China é o mercado mais lucrativo para Nissan. 
Caminhões, IPI zero. Caminhonetes, 4%. 
Redutor de imposto para autopeças acaba em 2011.    
Fim do redutor para autopeça opõe montadoras e sindicatos.  
Governo estuda regime para dar incentivo veiculos eletricos e hibridos. 
Porto de Paranaguá prepara-se para o crescimento do setor automotivo.  
Governo mantém IPI zero para caminhões e tratores até fim do ano.  
Produção se acomoda. Vem aí a redução do IPI? 
Importados da Abeiva recuaram 0,7% em maio.  
Isenção do IPI para Caminhões pode ser Prolongada.  
Greve afeta produção da Toyota na China.  
Montadoras e autopeças investirão R$ 40,89 bi.  
Após greves, ministro chinês diz que salários precisam subir.  
Aumento dos salários impulsiona automatização das fábricas na China. 
Estudo do CGEE indica crescimento no número de doutores titulados no Brasil.  
  
RESULTADOS 
Venda de caminhões cresceu 54,3% no ano.  
África do Sul sobre rodas.  
Vendas da Volkswagen crescem 18% de janeiro a maio deste ano em relação a 2009. 
Salão do Automóvel de Buenos Aires volta em 2011.  
Resumo da 1ª metade de junho 2010 
ANFAVEA mantém projeção de vendas de 3,4 milhões de veículos em 2010. 
Vendas de carros sobem 13,7% na primeira metade de junho. 
Vendas de automóveis crescem 12% em junho e decretam o fim da ressaca do IPI. 
Veículos: produção acumulada cresceu 20,7%.  
Vendas de automóveis sobem 13,7% na primeira quinzena de junho.  
Vendas de veículos caem 2,6% na 1ª quinzena de junho. 
Poli organiza especialização em engenharia automotiva 

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Prêmio FINEP 2010 – Região Sul 
  

Participe do 13º Prêmio FINEP de Inovação e aproveite. 
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Veja os detalhes no Regulamento e aproveite! 

Inscrições até 30 de julho de 2010             Clique aqui 
  
Curso capacita empresários e profissionais para atuarem no mercado externo 
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 

  
Carro elétrico no Brasil: mito ou realidade? 

  
Artigo encaminhado pelo Instituto das Concessionárias do Brasil fala sobre a 
posição do Brasil quanto aos investimentos em carros elétricos.  
Autor: Evaldo Costa 

  
A população do planeta cresce, e com ela, a frota de veículos automotores. As 
pessoas precisam se locomover, o transporte rodoviário se faz necessário e os 
veículos equipados com motores a combustão, movidos, principalmente, a 
gasolina e diesel são os mais comuns para atender a uma demanda por 
locomoção crescente.  

A população do planeta beira os 7 bilhões de pessoas e a frota mundial de 

  
EVENTOS 

  
Prêmio de Sustentabilidade da Câmara de Comércio França-Brasil 
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veículos automotores supera 1bilhão e continua crescendo, pois a cada ano 
são mais 70 milhões de veículos produzidos. O transporte rodoviário mundial, 
segundo levantamento da OICA - Internacional Organization of Motor Vehicle 
Manufacturers (Organização Internacional de Fabricantes de Veículos 
Automotores) é responsável por 16% das emissões de CO2. Não podemos 
dizer que os veículos são os maiores poluidores do planeta, porque ainda não 
são, mas se levarmos em conta a vida nos grandes centros urbanos, a 
situação é preocupante. 
As metrópoles estão, a cada dia mais sufocadas, respirando ar carregado pela 
poluição dos motores. A qualidade de vida piora nos grandes centros, onde as 
doenças respiratórias e alérgicas crescem, e com ela, a taxa de mortalidade 
fruto das emissões de CO2. É verdade que este não é um problema que afeta 
apenas o Brasil, mas o mundo todo. O que fazer para impedir que o problema 
se agrave? 
Governos buscam alternativas ora com políticas públicas, ora com incentivo a 
diversidade da produção. No Brasil, o carro flex (Etanol-Gasolina e Gás) 
domina o mercado. Em outras partes do planeta, a exemplo, de Estados 
Unidos, Canadá, Japão, China, França, Alemanha, Israel e Austrália o governo 
e a iniciativa privada trabalham juntos para desenvolver carros elétricos 
eficientes. 
Essa semana que passou, por exemplo, a Mahindra anunciou que comprará 
55,2% da fabricante de carros elétricos Reva, para oferecer mobilidade 
sustentável. A Daimler e BYD criaram uma empresa para a produção de carros 
elétricos na China. A Nissan constrói, nos Estados Unidos, fábrica capaz de 
fornecer baterias para 200 mil carros elétricos por ano. Das grandes 
montadoras globais, quase todas trabalham para reduzir as emissões de 
carbono vinculadas ao aquecimento global. 
No Brasil, ainda não há nenhuma iniciativa clara, mas o país foi escolhido para 
sediar um dos mais importantes eventos, com foco em obter soluções para 
mobilidade mais limpa. Trata-se da 10ª edição do Challenge Bibendum, que 
será realizado no Rio de Janeiro, de 30 de maio a 3 de junho de 2010. 
Também, apesar de acanhada, há iniciativa do governo para estudar o tema. 
Na última semana, uma tentativa para reunir em Brasília os ministros Guido 
Mantega (Fazenda), Miguel Jorge (Indústria e Comércio Exterior), Sérgio 
Rezende (Ciência e Tecnologia), empresários e representantes do setor 
automobilístico nacional, foi frustrada, com o presidente Lula cancelando (ou 
adiando) o evento momentos antes del e ocorrer. 
Que o Brasil tem outras prioridades, como o Proalcool (Programa Nacional do 
Álcool) e o pré-sal, isso é claro e notório, mas o que não dá é ficar de fora de 
um movimento tão importante para a saúde do planeta, como é o projeto do 
carro elétrico. 

Notícias relacionadas: 
Carro elétrico no Brasil: mito ou realidade? 
Sistema de Transporte Eletrificado, baseado em veículos tipo Trólebus que 
dispensam a rede aérea.  
Reunião das Principais Associações Mundiais do Veículo Elétrico no Challenge 
Bibendum 2010. 
Carro elétrico pode demorar dez anos. 
A experiência de outros países quanto aos incentivos para carros elétricos e 
híbridos. 
Mercedes revela versão elétrica do SLS.  

Agência de notícias - Estado do Paraná 
25/06/2010 
Mais informações: mercosul@seim.pr.gov.br  

  
28 e 29/06/2010 - Fenabrave promove Seminário de Gestão de F&I 

  
Congresso FENABRAVE 2010 

 

  
14/07/2010 - 2º Seminário SAE BRASIL de energias alternativas 
aplicadas à mobilidade 
Piracicaba – SP. 

  
30/08/2010 – Simpósio SAE - Brasil: Tendências e Inovação 
Hotel WCT. São Paulo – SP 
  

31/08/2010 e 01º/09/2010 - 7º Fórum SAE BRASIL de tecnologias de 
motores diesel 2010 
Universidade Positivo – Curitiba - PR 
  
13/09/2010 – Simpósio SAE- Brasil: Testes e simulações  
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
  
17 à 19/10/2010 – SAE BRASIL Noise and Vibration Conference – NVH 
Florianópolis – SC 
  
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 
Calendário OICA 

    

  

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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