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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 

  

 
  08 de julho de 2010 

  DESTAQUES 

  

  
Carro que vira avião em 30 segundos é aprovado nos EUA 

  
Monomotor custará o equivalente a R$ 360 mil e começará a ser entregue 

em 2011 
  
A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA 
aprovou a produção de uma aeronave também preparada para andar como um 
carro nas ruas. 
O veículo recebeu aprovação para ser produzido como uma aeronave 
esportiva leve, apesar de pesar cerca de 50 quilos a mais do que o permitido 
na categoria.  
Nesse tipo de categoria, é preciso apenas 20 horas de vôo para se obter uma 
licença. 
Mas a Terrafugia, a empresa que criou o protótipo do Transition, disse que era 
impossível colocar todos os equipamentos de segurança exigidos para um 
carro desse tamanho respeitando o limite de peso e acabou conseguindo que 
a autoridade reguladora da aviação no país abrisse uma exceção e aprovasse 
o monomotor. 
  

 
  

O carro voador custará em torno de US$ 200 mil (cerca de R$ 360 mil) e a 
empresa diz que já recebeu 70 encomendas, com os interessados pagando 
um depósito de US$ 10 mil (cerca de R$ 18 mil). 
O veículo deverá começar a ser entregue no fim de 2011, segundo a 
Terrafugia. 
Para os responsáveis pelo projeto, ele terá o potencial para “mudar o mundo 
da mobilidade pessoal”.  
  

  
Um terço dos veículos responde por 80% da poluição 

automotora do Brasil 
  
  

Carros, motos e caminhões com mais de 15 anos são apontados como 
vilões 

  
  
  

Veja a idade média da frota brasileira, segundo dados da FENABRAVE: 
  

  
A FENABRAVE estimava em 2008 que a frota brasileira contava com 

39,9 milhões de veículos. 
  
  

Levantamento apresentado na Câmara de Vereadores de São Paulo aponta que 
33,8% dos veículos (um em cada três) são responsáveis por 80,2% da poluição 
produzida por carros, motos e caminhões no Brasil. Os dados se baseiam em 
pesquisa da ANFAVEA (Associação Nacional Fabricantes de Veículos 
Automotores), DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) e 
FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). 
Segundo Henry Joseph Júnior, presidente da comissão de energia e meio 
ambiente da ANFAVEA, os culpados pela poluição são os veículos com mais de 
15 anos, que possuem tecnologia de queima de combustível obsoleta. Cerca de 
10% da frota brasileira tem entre 15 e 20 anos e 23,9% possui mais de 20 anos. 
Para Joseph, é inviável introduzir uma tecnologia nova que limpasse a emissão 
dos carros antigos. No outro extremo, veículos com menos de cinco anos são 
27,3% da frota, mas poluem apenas 3,8% do total.  
Durante o seminário "Saúde e Mobilidade na Cidade de São Paulo", organizado 
pela ONG Movimento Nossa São Paulo, Joseph disse que carros com 80 mil km 
rodados, fabricados em 1985, poluem em média 43 vezes mais que um modelo 
de 2008 com o mesmo uso. 
  

Tipo de veículo Idade média 
Automóveis 12,7 anos 
Comerciais Leves 11,8 anos 
Caminhões 17,1 anos 
Ônibus 13,9 anos 



 
  
  
  
Notícias relacionadas: 
Carro que vira avião em 30 segundos é aprovado nos EUA 
Vídeo 
Site Terrafugia 
The Transition® Roadable Aircraft Receives  
Carro-avião 

 
Clique aqui para ver os gráficos 

  
Notícias relacionadas: 
Um terço dos veículos responde por 80% da poluição automotora 
Poluição ambiental e os veículos automotores 
O Controle da Poluição de Automóveis no Brasil 
Ranking 
Poluição de Carros 
Danos ambientais - Poluição atmosférica causada por veículos no Brasil 
Carros menos poluentes nos EUA 
Prefeitura de SP encomenda carros elétricos Nissan para a frota da CET.  
Carros super poluentes 
  

  NOTÍCIAS 

 

LANÇAMENTOS 
Salão do Automóvel terá novo recorde.  
Salão do Automóvel terá 450 modelos.  Mais informações. 
Volkswagen SpaceFox com novo visual custa a partir de R$ 48.790,00. 
Volkswagen apresenta a nova SpaceFox. 
SpaceFox ganha reestilização que acompanha a nova linha Fox. 
SpaceFox 2011 passa por plástica.  
SpaceFox ganha novo visual e câmbio automatizado.  
Hyundai iX35: Seguir tendências.   
Volkswagen foca nos importados.  
Lada terá modelo com base no Logan em 2012.  
Um novo Renault chega ao Brasil no ano que vem.  
Ford Mondeo renovado vai ser desvendado em Moscovo. 
Hyundai rivaliza com líder Nissan ao lançar o crossover ix35.   
Gordon Murray T.25 – Novo Carro Compacto é apresentado.  
Hyundai mostra concorrente do Civic que será feito no Brasil.  
Novo Renault Logan 2011 ganha melhorias do Sandero.  
Novo Uno já ameaça liderança do Gol.  
Livina e Frontier são eleitos melhores opções de compra em suas categorias.   
Nissan Tiida, um carro verdadeiramente mundial.   
Renault Clio 2011: renascimento. 
Volkswagen aprova o ContiSportContact 3 para edição exclusiva do seu Passat CC.   
Fiat Punto 2011 chega com motor mais potente.  
Fiat apresenta o restante da linha 2011 do Punto.  
Nissan Grand Livina se difere na modularidade.  
Punto 2011 recebeu novos motores e versões. 
SpaceFox chega com novo DNA da marca. 
Sandero Vibe 1.6 tem apelo esportivo.    
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Goodyear apresenta primeiro pneu conceito do planeta.  
Renault Z.E.: Uma família elétrica... e de zero emissões.  
SP BIO emprega tecnologia para transformar óleo de cozinha em biodiesel.  
Carro elétrico custa entre 1,5 e 4,5 euros por cada 100 km. 
Portugal terá 1.350 pontos para carregar carros elétricos.   
Nissan LEAF foi primeiro elétrico a carregar na rede Mobi.E.  
MultiAir Turbo 1.4l, da FPT – Powertrain Technologies, Vence “Engine of the Year 2010”. 
Pesquisa de opinião nos EUA revela resultados positivos sobre VÊS. 
Macroplan revisa cenários para o meio ambiente. 
Exigências no mercado, carros verdes serão destaque.    
Carro elétrico da BMW será de fibra de carbono.  
Carro elétrico anda 1000 km usando apenas baterias de laptop. 

Um carro inspirado em uma folha.   

Ibama aprova licença prévia para alcooduto.  
  
EMPRESAS 
SAIC abre centro de design no Reino Unido.   
SAIC inaugura centro de design da MG em Birmingham.  
Toshiba vai fabricar motores elétricos para a Ford.  
Bem cotada no Sul.  
PR disputa ônibus híbrido da Volvo.  
Renault assina parceria com CEA para pesquisa tecnológica.  
Em resposta a autopeças, Volks diz que há interesse na indústria nacional.  
Nissan planeja investir US$ 20 milhões na fábrica da Indonésia.  
Solenidade que marcou a produção do milionésimo veículo VW Fox no país. 
4º Desafio Plascar/SAE BRASIL de Design Automotivo está com inscrições abertas.  
Nissan inicia globalização do compacto Micra pelo Japão.  
Fábrica de Campo Largo renasce com “motor verde e amarelo”. 
Fiat investe R$ 250 mi em nova fábrica no Paraná.  
Fiat pretende dar mais força com novos motores.   
VW investe US$ 155 milhões na Argentina.  
VW terá nova fábrica de motores na América do Norte.  
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CENÁRIO ECONÔMICO 
Produtividade sobe mais que salários na indústria.   
Procura-se engenheiro.  
Pressão do aço força Fiat, Renault e VW a rever importações.  
Manufatura avança para enfrentar a concorrência externa. 
Indústria automotiva ampliará capacidade em apenas 6,7% até 2015.  
Maio registra aumento de produção nas montadoras.  
Ameaça da Volks é destrutiva, diz Sindipeças.  
Para Itaú Unibanco, PIB deve crescer 0,1% em abril.  
PMEs: R$ 110 milhões para inovação.  
Indústria de SP cresce em maio com ajuda do setor automotivo. 
Fabricante de carro elétrico estreia na bolsa com alta de 40%.  
Venda de veículos na China disparam 30,45% no 1º tri.  
Demanda asiática provoca boom no setor automobilístico alemão. 
Venda de automóveis na Argentina sobe 46,6% em junho. 
Chinesa Geely tem luz verde para comprar a Volvo.   
Crescimento nas vendas desacelera na China. 
Inflação do carro fecha semestre com alta de 0,24%. 
Produção industrial cresce em 6 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE.    
  
RESULTADOS 
Preço do carro usado já acumula queda de 16%.  
Brasil está pronto para virar 4º maior mercado de veículos, diz jornal britânico.  
Setor automóvel sinaliza recuperação.  
Abegás: consumo de gás cresce 10% em maio ante abril.  
Vendas de carros vão superar mês de maio.  
Autoeuropa prevê crescimento de 15% este ano.  
Venda de carros deve chegar a 4,5 mi até 2015.  
Setor automotivo deve investir R$ 24 bilhões até 2015.  
Vendas de automóveis e comerciais leves cresce no primeiro semestre de 2010.  
Contran cria nova lei para quem trabalha com motos.  
País perde uma posição no ranking automotivo.  
Vendas da Volvo Cars sobem 26,7% no 1º semestre.  
Setor automotivo tem melhor acumulado da história.  

  

  

 
Mais informações 

  

No período de 10 a 13 de agosto de 2010 Curitiba será sede dos mais importantes eventos ligados a energias renováveis do 
Brasil.  
  

 

  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 
  
Editais promovem cooperação entre empresas brasileiras e estrangeiras.  
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 

  
Brasil terá sistema para monitorar carros em recall 

  

  
EVENTOS 

  
14/07/2010 - 2º Seminário SAE BRASIL de energias alternativas aplicadas à 
mobilidade 
Piracicaba – SP. 
  
25 a 28 de julho - 10º ENEMET - Encontro Nacional de Estudantes de 
Engenharia Metalúrgica, Materiais e Minas 
Rio de Janeiro/RJ.  
Mais informações em www.abmbrasil.com.br/enemet/2010 
  
11 e 12 de agosto – Conferência de Transportes – Soluções Avançadas e 
Painel Comex – Logística & Cadeias de Valor. 
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O diretor-geral do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), Alfredo 
Peres da Silva, afirmou na Câmara dos Deputados, que o governo quer tornar 
obrigatório um novo sistema de avaliação de qualidade do veículo, que inclui 
novos testes e um sistema para facilitar a realização de recall. De acordo com 
Silva, o Sistema de Monitoramento Online de Recall, criado pelo ministério da 
Justiça, deve ser implementado no prazo de 90 dias. 
  
Notícias relacionadas: 
Brasil terá sistema para monitorar carros em recall.  
Recall: Novo sistema de monitoramento vai bloquear carro sem revisão do 
problema.  
A Euro NCAP e os crash tests.  
Brasil terá sistema para monitorar recalls.  
Sistema de monitoramento online de recall.  
Fábricas terão novo sistema de monitoramento de Recall. 

 

Mais informações 
  

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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