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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 

  

 
  05 de agosto de 2010 

  DESTAQUES 

  

 
Faça sua inscrição! 

China tem projeto de trem que anda por cima de carros 
  

Composição é mais barata que metrô e é projetada para ser 
instalada quatro metros acima da via de circulação 

  

 
  

Motor elétrico feito em Curitiba está pronto 
  

Engenheiro eletrônico investe oito anos de trabalho e R$ 
300 mil em projeto inovador 

  



  

Para conter o avanço do caos no trânsito sem arcar com os grandes investimentos 
necessários para a construção do metrô subterrâneo, uma empresa chinesa 
projetou um trem suspenso com espaço para que os carros passem por baixo. O 
projeto, batizado de “3D Express Coach” é da Huashi Future Parking Equipment, 
da cidade chinesa de Shenzhen. 
O trem, movido a energia elétrica e solar, teria velocidade média de 40 km/h, 
podendo chegar a uma velocidade máxima de 60 km/h. Segundo o projeto, a 
composição terá 6 metros de largura e será suspensa a cerca de 4 metros de 
altura para que carros com até 2 metros de altura passem sob o trem. O "3D 
Express Coach" pode ser aprovado no fim de agosto e deve começar a ser 
construído ainda no final de 2010 em um distrito de Pequim.  
A composição, que tem capacidade para 1.200 passageiros, custa cerca de 10% 
do valor de um metrô subterrâneo, segundo a empresa chinesa responsável pelo 
projeto. O trem, diz a empresa, poderia funcionar com trilhos colocados nas 
laterais de ruas e avenidas já existentes, sem necessidade de grandes 
escavações e desapropriações de terrenos.  
  

 
Chineses observam maquete de cidade com o "3D Express Coach" (China News) 

  
Notícias relacionadas: 
Projeto de trem chinês que não para nas estações. 
Carros de até 2 metros de altura passariam sob trem (China News).  
China tem projeto de trem que anda por cima dos carros. 

Projeto Chinês inova trens bala.  
Opiniões sobre monotrilho.  

   

 
  
O engenheiro eletrônico Wellington Larcipretti – que há 30 anos 
trabalha com pesquisa, desenvolvimento e inovação, no Brasil e no 
exterior – decidiu, em 2001, que era a hora de entrar na onda do carro 
elétrico. Numa viagem aos Estados Unidos ele conheceu um conceito 
elétrico da Mitsubishi e voltou decidido a desenvolver um motor. Depois 
de mais de oito anos de trabalho e de um investimento de R$ 300 mil 
em materiais, o motor elétrico made in Curitiba está pronto. 
Nesse período foram desenvolvidos quatro protótipos e finalmente a 
equipe de Larcipretti chegou a uma versão final. O engenheiro lembra 
que metade dos oito anos foi gasta no desenvolvimento do software e 
a outra metade no projeto da bateria. 
O principal apelo do carro elétrico é o ecológico, mas se isso não é 
suficiente para convencer os motoristas, Larcipretti cita o econômico. 
Segundo ele, o gasto de energia elétrica numa recarga da bateria pode 
chegar a R$ 5, ou seja, o custo por quilômetro rodado é de R$ 0,06 a 
R$ 0,08. Para um carro flex, compara, o custo varia de R$ 0,20 a R$ 
0,25. “Isso sem falar da economia com manutenção, já que o carro 
elétrico não tem filtros, correias, mangueiras, escapamento e não 
precisa de óleo, por exemplo”, completa o engenheiro. 

  
Notícias relacionadas: 
Motor elétrico feito em Curitiba está pronto.  
Honda vai lançar carros elétricos em 2012. 
Nissan LEAF: o novo automóvel 100% elétrico. 
Volkswagen anuncia Golf elétrico para 2013.  
Honda e Volkswagen investem na corrida pelos carros elétricos.  
Carro elétrico da GM custará US$41mil. 
"Gasolina e tomada": o carro elétrico está perto. 
Carros elétricos podem viabilizar adoção de energia limpa.  
Carro Elétrico: mais do que um meio de transporte. 
Citroen C-Zero: O elétrico da França. 
Serpa vai ter autocarro elétrico a partir de Setembro.  
Carro elétrico nacional terá incentivos do governo.  
Brasil vai incentivar produção de carro elétrico. 
Empresas vão ter benefício para criar carro elétrico brasileiro, diz 
ministro.  
  
  
  

  

 Copel apresenta novidades em energia e tecnologia 

  
O presidente da Copel, Ronald Thadeu Ravedutti, anunciou nesta quarta-feira (04), os primeiros testes para a viabilização de 
estruturas que deverão abrigar a chegada dos veículos movidos à energia elétrica no Paraná. Segundo Ravedutti, a Copel 
pretende instalar postos de abastecimento em Curitiba e Foz do Iguaçu, além de iniciar testes com três taxis no aeroporto 
Afonso Pena, ainda em setembro. "Precisamos sair na frente na preparação para a chegada do carro elétrico que já é uma 
realidade mundial". O anúncio foi feito durante o encontro "Tecnologia e Energia para o Desenvolvimento", promovido pelo Sistema 
Federação das Indústrias do Paraná (FIEP) e pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC). 

  NOTÍCIAS 
LANÇAMENTOS 
Audi confirma quatro lançamentos para o Salão do Automóvel.  
Tiida sedan: sai Dodge, entra Nissan.  
Volt custará US$ 33,5 mil nos EUA.  
Nissan Sentra 2011 chega a partir de R$ 54.900.  
Ford mostra novo Explorer.  
Chinesa Haima será vendida no Brasil - Marca terá três novidades no Salão do Automóvel, em outubro.  
O Fiat Idea ganha novidades de peso para se tornar ainda mais competitivo. 
Nissan apresenta Rogue 2011.  
Toyota trabalha em carro para mercados emergentes.  
Bólidos serão destaques no Salão do Automóvel.  
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Transporte Público em São Paulo. 
Carro sem motorista viajará 13 mil km pela Rota da Seda. 
Estudos sobre plasma otimizam queima de combustível no motor.   
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Honda New Small Concept – Novo Carro de Baixo Custo.  
Paraná não sabe quanto gera de efeito estufa. 
Como o conforto evoluiu no interior dos automóveis.   
Honda prepara hatch compacto para 2012 no Brasil.   
Soluções para a nova geração de motores a diesel.  
Ônibus ambiental.   
AEA debate airbag, ABS e cadeirinha para criança em automóveis.  
O smart fortwo cabrio e passion, como funcionam.    
Veículos com mais de 15 anos respondem por 80,2% dos poluentes. 
Volkswagen trabalha em sistema híbrido de rádio.  
Serpa vai ter autocarro elétrico a partir de Setembro.  
  
EMPRESAS 
Vendas mundiais da Volks no 1º semestre sobem 16%.  
Toyota cortará em 20% produção no Japão.  
Fiat dita tom positivo para setor automotivo 
Lucro da Ford sobe para US$ 2,6 bilhões no segundo trimestre e bate estimativas.  
Renault fez 1 milhão de veículos no Brasil. 
GM lança marca de baixo custo na China.   
Daimler prevê em 2010 melhor lucro operacional desde 2007. 
Volkswagen promove mudanças de diretoria no Brasil.  
Grupo Volkswagen cresce 16%.  
Renault anunciou um resultado líquido de 823 milhões de euros.  
Renault tem alta de 21% nas vendas mundiais.  
Ford completa venda da Volvo para chinesa Geely.  
Nissan atinge lucro líquido de 106,6 bilhões de ienes.  
Fiat amplia liderança. 
Peugeot Citröen atinge resultado operacional em 1,137 bilhão de euros no 1S10.  
Lucro da Honda cresceu nove vezes no trimestre.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Chinesa Chery terá fábrica de US$ 700 milhões em SP.  
Chery quer aproximação com fornecedores locais.  
Suape pode ganhar uma montadora chinesa.  
Ótica ajuda autopeças a combater pirataria.  
Consumo de energia no País cresce 11,1% em junho.  
Reforma Tributária pode dobrar renda do brasileiro até 2020. 
Não há vagas para indústrias no Paraná.  
Apagão logístico à vista para veículos comerciais.  
China pode estar enfrentando a “revolta” da mão-de-obra.  
Confiança da indústria cai pelo 2º mês e fica próximo ao nível pré-crise, diz FGV. 
Governo anuncia R$ 865 milhões para pesquisa.   
Inovação tecnológica leva a desoneração de impostos. 
Seguro de automóvel cresce 16,6%, para R$ 9,4 bi.   
Reuni pode suprir demanda por engenheiros afirma secretário executivo da Andifes.  
Campanha Salarial Montadoras 2010: Metalúrgicos aprovam pauta de reivindicações. 
Aprovada compra da Volvo pela Geely.  
Lula cobra adesão à inovação tecnológica.  
Ford completa venda da Volvo à Geely.  
Indústria descarta impacto negativo do fim de incentivos fiscais na criação de empregos.  
Copa do Mundo deve deixar legado ao Paraná.  
Setor automotivo deve abrir 60 mil vagas em SP.  
Obama afirma que ajuda às montadoras salvou empregos.  
Setor automotivo vai abrir mais de três mil vagas na região.  
Grupo europeu assume direção da Óbvio! 
Produção de automóveis na China sobe 12,9%em julho; vendas crescem 17,2%. 
Técnicos vão estudar mobilidade urbana.  
Projeto de lei regulamenta biocombustíveis.  
  
RESULTADOS 
Luis Chain, da Cummins, avalia mercado de pesados. 
Venda de Carros a Gasolina cresce mais que Carro Flex.  
Destaques internacionais no XX Congresso FENABRAVE.  
Venda de carros é a segunda melhor do ano em julho. 
Venda de carros comerciais recorde para mês de julho.  
Mercado americano de automóveis está no limite, vendas entraram em declínio e jovens dão mais atenção a redes sociais e Internet do que ao carro. 
Venda de veículos novos em julho é recorde para o mês.  
Prêmio SESI - Qualidade no Trabalho. 
Emplacamentos: foi o melhor julho da história. 
Vendas de veículos avançaram 8,48% no ano.   
Indústria automotiva tem vendas recordes em julho. 
Preço cai e venda de carro bate recorde.   
Vendas têm crescimento de 15,27% em julho.  

  

  

 
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.  
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  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

CNPq lança dois editais para tecnologia.   
FINEP lançará editais no valor de R$ 835 milhões.   
Obstáculos para inovar.  
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    
   

Presidente Lula sanciona lei que prevê fim dos lixões 
  

O presidente Lula sancionou o projeto de lei que cria a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que traz regras para manejo de lixo e resíduos. A lei tramitou no 
Congresso Nacional por 21 anos. O objetivo da nova lei é acabar, a longo prazo, 
com os lixões e obrigar municípios e empresas a criarem programas de manejo e 
proteção ambiental.  
"A lei trata não só de preservação ambiental, como de saúde pública", disse Lula.  
A lei dos resíduos sólidos proíbe a existência de lixões e determina a criação de 
aterros para lixo sem possibilidade de reaproveitamento ou de decomposição 
(matéria orgânica). Nos aterros, que poderão ser formados até por consórcios de 
municípios, será proibido catar lixo, morar ou criar animais.  
As prefeituras poderão ter recursos para a criação de aterros, desde que aprovem 
nas câmaras de vereadores uma lei municipal criando um sistema de reciclagem 
dos resíduos. Estados e municípios terão dois anos para apresentar um plano de 
manejo de resíduos sólidos e, só depois, receber recursos da União para obras 
nessa área.  
Haverá obrigações para consumidores, comerciantes e fabricantes. Todos estarão 
sujeitos a penalidades da Lei de Crimes Ambientais caso não destinem 
corretamente os produtos após o consumo.  
As fábricas, por exemplo, terão de recolher os "resíduos remanescentes" após o 
uso. Os fabricantes de produtos com maior degradação ambiental (agrotóxicos, 
pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias, pneus e eletroeletrônicos) ficam 
obrigados a implementar sistemas que permitam o recolhimento dos produtos 
após o uso pelos consumidores.  
O texto cria a chamada "logística reversa" para coleta de produtos descartados 
pelos consumidores. Comerciantes e distribuidores serão os principais pontos de 
receptação dos produtos descartados, que depois devem ser enviados aos 
fabricantes ou importadores. Estes últimos darão o destino final ao lixo.  
Mais cedo, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, disse acreditar que a 
legislação poderá mudar o padrão de consumo, diminuindo a produção de 
resíduos e formalizando o trabalho dos catadores que era voluntário.  
  
RECICLAGEM  
  

EVENTOS 
  

10 de agosto – Seminário de Segurança Veicular  
Local: Centro de Convenções Millenium.  
AEA debate segurança veicular. 
  
10 de agosto – Lançamento do livro “O Direito do Trabalho para 
Qualidade e Produtividade”. 
Local: Livrarias Curitiba Megastore Shopping Estação. 
  

 

  
11 e 12 de agosto – Conferência de Transportes – Soluções 
Avançadas e Painel Comex – Logística & Cadeias de Valor. 
  

 

  
17/08/2010 – Seminário Motores & Lubrificantes 
Nova Lima – MG 
  
23 e 24 de agosto – Seminário Powertrain 
Hotel Quality in Resort – Itupeva/SP. 
  
30/08/2010 – Simpósio SAE - Brasil: Tendências e Inovação 
Hotel WCT. São Paulo – SP 
Indústria automotiva debate estratégias para competitividade em 
simpósio da SAE BRASIL.  
  
31/08/2010 e 01º/09/2010 - 7º Fórum SAE BRASIL de tecnologias de 
motores diesel 2010 
Universidade Positivo – Curitiba – PR 
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A professora e pesquisadora do Centro de Desenvolvimento Sustentável da 
Universidade de Brasília (CDS/UnB) Izabel Zaneti afirma que o trabalho de coleta 
e reciclagem é cada vez mais importante.  
"Os resíduos estão crescendo em quantidade e complexidade", disse, lembrando 
dos resíduos de aparelhos eletrônicos, como as baterias dos telefones celulares e 
outros materiais que contém metais pesados de alto impacto ambiental.  
A sanção da lei também é comemorada pelo Movimento Nacional dos Catadores 
de Materiais Recicláveis (MNCR) que espera que os trabalhadores possam ser 
remunerados pela prestação de serviços às prefeituras pela coleta, separação e 
reciclagem do lixo.  
O movimento espera que a lei aumente a renda dos recicladores. Atualmente a 
renda média de um catador é de cerca de um salário mínimo (R$ 510).  
  

            
  
Notícias relacionadas: 
  
Lei de resíduos responsabiliza empresa e pode formalizar catador. 
Senado vai realizar novo "esforço concentrado" no início de agosto. 
Comissões do Senado aprovam política nacional de resíduos sólidos. 
Relator vê "lacunas" em nova política de manejo de lixo. 
Legislação brasileira prevê fim dos lixões. 
Legislação Sobre Gestão de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana (federal, 
estadual e municipal). 
Governo sanciona lei que põe fim a lixões para investir em coleta seletiva.   
Nova lei determina fim de lixões até 2014. 
Cerca 17 mil moram em casas em cima de lixões em SP.  
Nova lei prevê fim dos lixões em todo território nacional.  
Sancionada lei que determina fim dos lixões.  

 

  
13/09/2010 – Simpósio SAE- Brasil: Testes e simulações  
Centro de Convenções Milenium. São Paulo – SP 
  
14/09 a 31/10/2010 – Bienal Brasileira de Design 2010 - “Design, 
Inovação e Sustentabilidade” 
Curitiba – PR 
  

28/09/2010 – II Fórum de Sustentabilidade – Cerimônia de Entrega 
do IX Prêmio LIF 
Local: Espaço Wynn – WTC – São Paulo 
  
17 à 19/10/2010 – SAE BRASIL Noise and Vibration Conference – 
NVH 
Florianópolis – SC 
  
21/09/2010 – Fórum SAE BRASIL de mobilidade e meio ambiente. 
Camaçari – BA 
  
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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