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Caros! 
  
Segue Informativo ODI/Paraná – Setor Automotivo. 
Boa leitura! 
  
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 agosto de 2010 

  DESTAQUES 
  

  

 
Faça sua inscrição! 

  

Governador recebe estudo que projeta cenário da indústria automotiva 
até 2020 

  

 
  
O governador Orlando Pessuti recebeu, no Palácio das Araucárias, uma comissão de 
empresários e representantes da indústria automobilística liderada pelo presidente da 
Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), Rodrigo da Rocha Loures.  
Os empresários entregaram ao governador um exemplar do estudo “Cenários da Indústria 
Automotiva: Região Metropolitana de Curitiba 2020”, elaborado pela FIEP com apoio da 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), órgão do governo federal.  
O volume é fruto de aproximadamente um ano de pesquisa realizada pelo Observatório de 
Desenvolvimento Industrial do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), vinculado à FIEP. Ele reúne a 
participação de 125 empresas e instituições do setor que, ao analisarem 23 variáveis possíveis 
para o setor, contribuíram para construção dos cenários provável e desejável para 2020.  
 
A comitiva também pediu ao governador apoio para o desenvolvimento do setor no Paraná. 
Atualmente, o Estado é o terceiro principal pólo automobilístico do País, com 11,3% da 

Uma indústria no topo e no limite 
  

As montadoras poderiam produzir 900 mil veículos a mais neste 
ano. Poderiam. Mas a falta de peças já ameaça as linhas de 

montagem. 
  

O Vice-Presidente da Renault do Brasil, Sr. Alain Tissier, perdeu 
horas ao telefone para solucionar um único problema: a falta de uma 
peça do Sandero, o líder de vendas da marca no País. “Enquanto 
converso com você, estou pensando em como resolver isso. A cadeia 
automobilística está no limite. Os fornecedores não têm conseguido 
acompanhar o nosso ritmo”, disse o executivo à DINHEIRO, da fábrica 
de São José dos Pinhais, no Paraná. Pode-se interpretar a 
preocupação dele de formas distintas.  

 
Alain Tissier, da Renault: "Os fornecedores não têm acompanhado o 

nosso ritmo" 
  
Uma visão otimista é que o setor automobilístico brasileiro vive o mais 
vigoroso momento da história. De acordo com a ANFAVEA, a 
associação que representa as montadoras, a produção de veículos 
entre janeiro e julho ficou em dois milhões de unidades, 18,3% acima 
do mesmo período de 2009.  
Para o ano, a previsão é de 3,4 milhões de veículos. As vendas 
internas bateram o recorde histórico do mês de julho e atingiram 
315,9 mil unidades. Já as exportações dispararam 85,4% no mês 



  

produção nacional. Está atrás de São Paulo (40,8% do total da produção) e Rio Grande do Sul 
(15,9%), mas à frente de Santa Catarina (8,9%) e Minas Gerais (8,5%).  
“O setor automotivo, como outros da economia paranaense, precisa passar por uma 
reengenharia. Essa é a primeira conversa, mas haverá outras, para tratar por exemplo de 
aspectos tributários”, afirmou Pessuti. “Além disso, estamos tomando medidas para incentivar 
nossa indústria, como a elaboração do anteprojeto da Lei de Inovação Tecnológica”, lembrou. 

 

 
  

Notícias relacionadas: 
Cenários da Indústria Automotiva - Região Metropolitana de Curitiba 2020.  
Agenda da Indústria pauta encontro com candidatos ao governo do Paraná.   

passado, na comparação anual, um movimento de clara reação 
dos mercados internacionais. Embora a demanda aquecida seja 
motivo de comemoração, a indústria automotiva começa a pagar o 
preço do sucesso. 
Hoje, ela sofre com a falta de autopeças. Na prática, o setor chegou 
ao limite. As quatro maiores montadoras – Fiat, Volkswagen, GM e 
Ford – já trabalham perto de 90% da capacidade instalada.  
Mas não é isso que está tirando o sono dos executivos do setor e, 
sim, a incapacidade dos fornecedores de autopeças de atender aos 
seus pedidos, que não param de chegar, mesmo quatro meses depois 
do fim do estímulo fiscal dos tempos da crise.  
Matematicamente, esse descompasso na indústria automobilística 
não deveria existir. A atual capacidade produtiva das montadoras é de 
4,3 milhões de veículos por ano, diz a Anfavea, 900 mil a mais do que 
deve sair das fábricas em 2010. Mas, aparentemente, as fabricantes 
esqueceram de avisar seus fornecedores.  
  

 
  

Notícias relacionadas: 
Plantas automotivas próximas da capacidade máxima.  
Montadoras trabalham a todo vapor no Paraná.  
  

  

 
A Instituição Network of Automotive Excellence – NoAE convida as empresas do setor automotivo da Região Metropolitana de Curitiba, para participar da competição 
em inovação, patrocinada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia alemão. 
A NoAE é uma rede profissional, inter-company, que tem o objetivo de intensificar a troca, entre as empresas, de idéias e experiências em estratégia, organização e 
tecnologia. 
Os temas destacados para a competição são os seguintes: 

•        Conforto interno do veículo. 

•        Novas tecnologias no interior do veículo (como tecnologia da informação, por exemplo). 

•        Eco-inovação (iluminação e combustível, por exemplo). 

•        Produção eficiente. 
  
Há mais informações sobre a NoAE e sobre a “NoAE Innovations-Competition” no link www.noae.com/de/  
  
Para estabelecer a parceria com a NoAE é necessário organizar um time-núcleo brasileiro composto de 2 ou 3 pessoas de empresas, 2 ou 3 professores universitários, 
pessoas do governo e da mídia. Esse time-núcleo trabalhará com o “steering-committee” do NoAE.  
  

Para tratar deste assunto na FIEP, entrar em contato com: Sr. Ney Bellegard - ney.bellegard@fiepr.org.br - Tel: (41) 3271. 7856 
  
Notícias relacionadas: 
NoAE - Network of Automotive Excellence (Rede de Excelência Automotiva) 
Network of Automotive Excellence - NoAE ® 

    

  NOTÍCIAS 
LANÇAMENTOS 
Novo Nissan X-TRAIL chega ao mercado em Setembro.  
Nissan X-Trail surge renovado em Setembro.  
M-Benz S 400 Blue Hybrid é apresentado no Brasil.  
Nova geração do Renault Mégane é flagrada no Paraná.  
Carro mais veloz do mundo em versão banhado a ouro.  
Sedã pequeno mais vendido dos EUA chega ao Brasil. 
Volkswagen planeja mudança radical no New Beetle, afirma publicação. 
Internautas ajudam Fiat a desenhar o FCC III.   
VW lança CrossTouran.  
Marceneiro cria carro de madeira com motor V8.  
Honda City 2011 chega às concessionárias. 
Hyundai ix35 é lançado oficialmente no Brasil.   
Conhecidos primeiros preços do Renault Zoe. 
Nissan Juke custará R$ 33.600 para os norte-americanos.   
Fusion híbrido estará no Brasil em 2011. 
Hyundai Sonata 2011 chega ao Brasil – Concorrente do Civic e Corolla.   
Chery lança Face e quer vender 10 mil unidades em 2010.  
Chinesa Chery lança compacto que mira o Volkswagen Fox.  
Chery revela atrações do Salão do Automóvel de São Paulo.  
Chery terá A13 e Tiggo automático. 
Novo Renault Clio aparece em foto.  
Novo Fiesta chega ao Brasil este mês. 
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Kia Picanto 2011 está com visual reformulado.   
Fiat FCC III será apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo.  
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Volvo planeja criar carro à prova de mortes até 2020.  
New Beetle conversível é movido a esgoto tratado. 
Beetle convertido para funcionar a excrementos.  
Lótus lança táxi movido a hidrogênio para Olimpíadas de 2012.  
Ônibus a biodiesel reduz 30% da poluição em Curitiba.  
Carro elétrico faz de zero a 100km/h em 2,9 segundos e acirra concorrência.  
Ônibus anfíbio.  
Futuro do passado.  
Energia wireless deixa carro elétrico “verde” mais poluente.  
Monotrilho de Manaus tem licitação adiada pela terceira vez.  
Consumo de biodiesel deve chegar a 12,7 bilhões de litros.  
SMART GRID uma solução inteligente. 
Geradoras de energia e de limpeza.  
Inspeção traz novo imposto disfarçado e pouco efeito sobre qualidade do ar.  
Empresa cria sistema para roubar mercado dos ferros-velhos.  
Carros elétricos darão volta ao mundo em corrida com emissão zero.  
Rádio híbrido, Volkswagen sairá na frente? 
Análise sobre Política de Resíduos Sólidos em 60 dias.  
Suspensao de selo social de usinas reduz lucro da Brasil ecodiesel 
Yokohama lança pneu Ecoracing, com óleo de laranja em sua composição. 
Carros elétricos e a luta para que se tornem viáveis.   
Carros elétricos darão volta ao mundo em corrida com emissão zero.  
Carro Elétrico - mais do que um meio de transporte.  
China: Chasing the electric dream.  
A China fechará 2mil fábricas para diminuir a poluição.   
Cientistas criam combustível com subprodutos da fabricação de uísque.  
Kia apresenta primeiro conceito elétrico. 
GM e SAIC produzirão motores de carros mais ecológicos na China.   
UFRJ desenvolve ônibus movido a hidrogênio.  
  
EMPRESAS 
Tata busca sucessor para chairman.  
Renault promove veículos elétricos em Portugal.  
Zotye Auto become the first Chinese Co. to sell a Private Battery EV.  
Pneus são alvo de polêmica entre montadoras e fornecedores do setor.  
Kanjiko investe R$ 170 milhões para ser exclusiva da Toyota.  
Vendas da Nissan crescem 59%.  
Renovação da GM chega aos veículos.  
Kia reduz preços de Cerato, Picanto e Soul.  
Novidade da OSRAM promete agitar o mercado automotivo. 
Empresas devem se adequar à nova política nacional de resíduos.  
Tata Motors lucra impulsionada pelas vendas da Jaguar e Land Rover.  
Volvo testa Caminhão Híbrido – Com Motor a Diesel e Elétrico.  
Mahindra deve assinar acordo com Ssangyong. 
Gandini agora é fabricante de veículos.   
Volkswagen tem alta de vendas mais lenta do ano. 
Volvo propõe-se regressar à "primeira liga" do mercado automóvel.  
GM espera vender 1 milhão de veículos na América do Sul este ano.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Indústria paranaense se recupera da crise. 
Preços dos carros novos caíram 2,28% em Curitiba.   
Carros: mais baratos que no tempo do IPI reduzido.  
Inflação do carro foi de 0,60% em junho.  
Guia de incentivos para veículos elétricos em alguns países.  
Isenção tributária para carro elétrico é criticada.  
Alta de juro derrubou indústria em 1%.  
América Latina salva mercado de exportação de carros no Brasil.  
Paraná vai auxiliar Angola em programa de mobilidade urbana. 
Rio terá 1º fábrica de veículos elétricos do país.   
Procura por consórcio de carros sobe 32,5% no primeiro semestre.  
Mesmo com IPI, carro zero quilômetro está mais barato. 
Manutenção do veículo sobe 0,85% no ano.  
Argentina e Brasil irão propor acordo automotivo ao Mercosul.  
Mercado externo se fecha para as montadoras. 
Beto e Osmar apresentam propostas e críticas na FIEP.   
Entrave para o carro elétrico deve cair. 
Exportações começam reagir, após turbulências pós-crise. 
China eleva o salário mínimo em mais de 20%.    
Disparam 54% as vendas de veículos na China. 
Chinesa Geely conclui a aquisição da Volvo por US$ 1,5 bilhão.  
China invade Europa e EUA com a aquisição da Volvo.  
Estado oficializa criação da Política de Desenvolvimento Produtivo.  

Chile e Brasil discutem acordo de investimentos.  

  
RESULTADOS 
Os frutos de um diálogo aberto.  
Venda de carros automáticos bate recorde no Brasil. 
Estudo limita margem “segura” de emissão de CO2.  
Com a falta de pneus cresce importância da reforma.  
Venda de carros da Índia atinge recorde mensal de 158 mil unidades em julho.  
Desempenho global do setor automotivo.  
Carros preferidos pelos pais.  
Setor de caminhões cresce 54,12%, e o de ônibus, 27,82%.  
Metalúrgicos da Renault ratificam pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2010.  
Logística mira o setor automobilístico.  
Brasil supera Alemanha e é 4.º maior mercado de carros.  
SINDIPEÇAS: mercado em alta e déficit de US$ 3,92 bi. 
Lei sobre cadeirinha entra em vigor em setembro.  
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Curi desconversa sobre fábrica em Jacareí.  
Anfavea comenta chegada da Chery. 
Vendas crescem 14,2% na primeira quinzena.  
 Os melhores carros à venda no Brasil.  
Câmara de Curitiba vota lei sobre obrigatoriedade da cadeirinha.  

  EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

  

Apoio à inovação ganha incentivo de R$ 98 milhões.   
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    
Internet dos carros promete fim da irritação no trânsito 

Fonte: Redação do Site Inovação Tecnológica - 17/08/2010 
  
  

 
  
  

Tecnologias cooperativas vão permitir que cada elemento do sistema de trânsito - carros, 
motoristas, semáforos, placas de sinalização - coopere proativamente para criar um trânsito 

mais eficiente e mais seguro. 
[Imagem: CVIS] 

  
  

Tecnologias cooperativas 
Imagine um trânsito onde todos cooperam e ninguém precisa ficar irritado. E, mais do que isso, 
um trânsito no qual um sistema computadorizado inteligente impede o "efeito manada", 
virtualmente acabando com os famosos "congestionamentos por excesso de veículos". 
Engenheiros acreditam que isto não apenas é possível, como já está ao alcance da tecnologia. 
Tudo o que é necessário fazer é criar a "internet dos carros". 
Embora não possa controlar diretamente a irritação dos motoristas, a internet dos carros 
promete um sistema viário projetado a partir de tecnologias cooperativas, permitindo que cada 
elemento do sistema de trânsito - carros, motoristas, semáforos, placas de sinalização - 
coopere proativamente para criar um trânsito mais eficiente e mais seguro. 
  
Cenários da internet dos carros 
Os cenários planejados pelos pesquisadores são entusiasmantes. 
Tudo pode começar antes de você pegar o carro pela manhã, com seu celular acordando-o 10 
minutos mais cedo porque a chuva está tornando o trânsito mais lento. 
Indo para o trabalho, antes que você esteja vendo ou ouvindo qualquer sirene, o painel de 
instrumentos do seu carro começa a emitir um aviso: "Veículo de emergência de passagem no 
próximo cruzamento!" 
Você imediatamente tira o pé do acelerador, porque o semáforo à sua frente muda a 
programação, passa para o amarelo e, em seguida, para o vermelho. O carro de bombeiros 
passa velozmente porque sabe que encontrará uma sequência de sinais verdes à sua frente 
até chegar ao local do acidente. 
Mas você também não fica na mão: antes mesmo que o semáforo passe para o verde, o 
navegador do seu carro sugere um desvio para evitar a área do acidente, fugindo de qualquer 
risco de congestionamento. 
Como o sistema é cooperativo, ao seguir as orientações você ganha bônus, uma espécie de 
"quilômetros ecológicos", pontos concedidos aos motoristas cuidadosos e resgatáveis na forma 
de uma série de privilégios, como poder dirigir no centro da cidade, usar os corredores de 
ônibus fora da hora do rush e exceções nos dias de rodízio. 

EVENTOS 
  
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.  
  
Denise Johnson falará sobre desafios da indústria 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 
  

 

  
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 
  
28 a 30/09/2010 – 15º Seminário Técnico e Exposição de 
Automação. 
Local: Estação Embratel Convention Center – Curitiba/PR.  
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No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.392 / Virus Database: 270.13.38/2274 - Release Date: 07/31/09 05:58:00 

Ao entrar no estacionamento, seu copiloto automático lê uma mensagem em viva-voz, 
transmitida pelo carro atrás de você. É seu colega, perguntando se você tem tempo para um 
café. Você provavelmente terá, graças aos minutos preciosos ganhos com a ajuda da internet 
dos carros. 
  
Sistemas de Transportes Inteligentes 
Esse futuro sem irritação no trânsito, um futuro de trânsito amigável e motoristas cooperativos, 
será possível graças ao que os engenheiros chamam de Sistemas de Transportes Inteligentes. 
  

 
           

Notícias relacionadas: 
Internet dos carros promete fim da irritação no trânsito. 
Sistemas Inteligentes de Transporte.  
  

 

  
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  
  
26 a 28 de outubro de 2010 - 5° Workshop Internacional sobre 
Hidrogênio e Células a Combustível - WICaC 2010 
Centro de Convenções da Unicamp - Campinas - 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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